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Os empreendimentos de grande magnitude têm provocado sérias 
transformações no espaço e, ao mesmo tempo, expõem territórios e 
populações a vulnerabilidades e riscos sem precedentes. Atualmente, 
a forma de apropriação do espaço é cada vez mais predatória ao ponto 
de colocar os territórios e as pessoas em risco. Assim, questionamos: 
Seria possível pensar uma vida segura no planeta? Nós, humanos, 
queremos garantir nossa vida na terra, repleta de mordomias, sem 
qualquer risco de prejuízo a essa condição de mordomia. Queremos 
o milagre, mas, sem merecê-lo e, isso é o que revela a relação de 
ganância e estupidez que, conforme Stephen Howking, são o que 
acabará com a vida na terra.

Não queremos mudar nosso modo de viver, nossos valores. O que 
isso nos inspira a pensar? Que sentimos fascinados pelo mundo das 
coisas; dos produtos industrializados; fascinados pela modernidade 
etc. esquecemos a essência da vida: a de que sem o chão, não se 
constrói nem se garante a segurança da casa. Ou seja, a casa é o 
planeta e os hábitos modernos simplesmente partem do princípio da 
exploração dos bens naturais até sua exaustão, esquecem o planeta. 

Este livro vem contribuir com esse debate trazendo diferentes 
trabalhos de autores envolvidos com a temática dos Riscos, que 
ainda constituem desafios a investigadores e profissionais diversos, 
como a identificação de riscos e sua gestão, uma vez que vários 
países promovem políticas econômicas cada vez mais ameaçadoras 
à segurança das pessoas e sistemas vivos. Cada capítulo traz uma 
contribuição ao debate dos riscos, os quais podem se manifestar em 
forma de inundações em áreas urbanas, riscos socioambientais em 
comunidades pesqueiras, necessidade de implantação de unidades 
de conservação para amenizar riscos, dentre outros. Quem dera 
pudéssemos dizer “esta é uma obra de ficção”, mas, ao contrário, 
são aspectos reais de diferentes situações que expõem os territórios 
e as pessoas a riscos. Esperamos oferecer ao leitor uma contribuição 
aos estudos desse tema e desejamos uma boa leitura.
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P R E fáC I O

Em 2014, Fritjof Capra já nos dizia que há soluções para os principais 

problemas do nosso tempo e, acrescentava, que algumas delas são, inclusive, 

simples. Entretanto, essas soluções, segundo ele, exigem mudanças em nossa 

percepção, pensamentos e valores. Por sua vez, em entrevista a Larry King, 

apresentador do programa Larry King Live, na emissora CNN, de acordo 

com o The hearty soul, Stephen Howking, famoso físico, reconhecido a nível 

mundial, falecido em 2018, afirmou que “ganância e estupidez são o que acabará 

com a raça humana”. 

Tomando como ponto de partida essas afirmações, nos preocupamos em 

discutir a temática dos riscos sociais, econômicos e espaciais em função de 

grandes empreendimentos, que têm promovido sérias transformações no 

espaço em função da forma de apropriação do espaço e, consequentemente, 

destruição de territórios. Nesta abordagem, questionamos o caráter natural de 

acontecimentos que exigem, inclusive, uma avaliação mais ampla no sentido 

de perceber que, além do caráter natural, há o quesito Uso do Território como 

uma maneira de agravar as condições de riscos.

Um tsunami, um deslizamento de terras em função de chuva forte, 

inundação de áreas urbanas por conta de elevação de níveis de rios e córregos, 

por exemplo, constituem fenômenos naturais, mas, ainda assim, como o 

dissemos, devemos questionar o caráter natural de muitos acontecimentos 

de gravidade alta. Isso significa que podemos questionar até que ponto um 

evento natural é, sozinho, responsável por tragédias a ele atribuídas. Por 

exemplo, o que era ou não natural nos deslizamentos de terra da área serrana 

do Rio de Janeiro, Brasil, em 2010? O que era ou não natural no rompimento 

da barragem da Samarco em Mariana-MG em 2015? E no rompimento da 

barragem de rejeitos em Brumadinho-MG, em 2019? Como explicar que 

somente as causas naturais sejam responsáveis pelos incêndios florestais em 

Portugal como as recentes ocorrências? E na devastação causada pelo tsunami 

no Japão em 2011, ou o terremoto que causou aquele terrível tsunami que 

devastou milhares de vidas no dia 26 de dezembro de 2004 na Tailândia? 
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Ou seja, se em todos esses acontecimentos houve participação da natureza, 

é fato que em todos esses fenômenos houve sempre decisões humanas que 

agravaram as consequências.

Assim são os grandes empreendimentos. Tomam decisões que poderão afetar 

milhares de pessoas que muitas vezes nem sequer têm o conhecimento de que 

estão submetidas aos efeitos catastróficos das decisões. Pior ainda, é o fato de 

que os empreendedores que são responsáveis pelas obras serem, ao mesmo tempo, 

negligentes quanto à segurança das pessoas e dos lugares, por conta de ganância 

e estupidez, ou seja, ganância e estupidez marcam a forma de apropriação do 

espaço o que, consequentemente, coloca os Territórios em Risco.

Isso constitui, portanto, parte das reflexões contidas nesta obra que 

ora apresentamos, que é fruto dos trabalhos apresentados no III Simpósio 

Ibero-Afro-Americano de Riscos (SIAAR), realizado na Universidade Federal 

de Uberlândia, em junho de 2019, em parceria com a RISCOS - Associação 

Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança. Os capítulos que compõem a obra 

aprofundam aspectos da temática que são de vital importância na atualidade, 

porque expõem, de maneira científica, os Territórios em Risco.

Uberlândia/MG, Brasil, novembro de 2020

Vicente de Paulo da Silva
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Resumo: A aplicação do método de análise multifatorial para a determinação 

da susceptibilidade aos movimentos em massa no Triângulo Mineiro/

Alto Paranaíba tem como objetivo principal a sua espacialização e 

também a compreensão dos fatores mais influentes no seu desenca-

deamento. Para além de se compreender a sua distribuição espacial, o 

resultado do modelo pode ser importante em termos de ordenamento 

do território, pois permite a adoção de medidas de prevenção e mi-

tigação para evitar o seu desencadeamento e, ao mesmo tempo, para 
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minimizar as suas consequências. Para aplicação de tal ensaio foram 

utilizadas técnicas de geoprocessamento em ambiente SIG (Sistema 

de Informação Geográfica. Dentre os vários materiais cartográficos 

gerados pelo estudo, se destaca o mapa de Susceptibilidade aos 

Movimentos em Massa no Triângulo Minero/Alto Paranaíba, que 

espacializa as informações apresentadas no trabalho à respeito do 

tema movimentos em massa.

Palavras ‑chave: Movimentos em massa, análise multifatorial, Triângulo Mineiro/

Alto Paranaíba.

Abstract: Multifactorial analysis was used to determine susceptibility to 

landslide in the Mineiro/Alto Paranaíba Triangle, with the main 

objectives being to spatialize such an event and to understand the 

most influential factors in triggering it. In addition to understanding 

the spatial distribution, the result of the model can be important in 

terms of spatial planning, since it allows the adoption of measures 

to prevent the occurrence of a landslide, and at the same time to 

minimize the consequences. In applying this method, geoprocessing 

techniques were used in a GIS environment (Geographic Information 

System). One of the cartographic materials generated by the study is 

the map of Susceptibility to Landslides in the Mineiro/Alto Paranaíba 

Triangle which spatializes’ the information presented in the work 

related to landslides.

Keywords: Landslide, multifactorial analysis, Mineiro/Alto Paranaíba Triangle.
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Introdução

O estudo da dinâmica das vertentes mostra-se fundamental para a compreensão 

da dinâmica geomorfológica, já que estas são um elemento sempre presente em 

qualquer paisagem (Kirkby, 1988).Os processos relacionados com a sua dinâmica são 

múltiplos e de diversas ordens, desde os movimentos individuais de partículas, até 

aos diferentes e complexos movimentos em massa, cuja gênese não se pode descurar à 

influência das condições topográficas, litológicas, climáticas, edáficas e ainda, do uso 

da terra (White, 1986; Vogt, 1989; Pedrosa, 1993, 1994; Pedrosa et al.,1995).

Neste trabalho daremos particular importância aos fatores de ordem permanente que 

podem ter influência no desencadeamento de múltiplos movimentos em massa. Antes de 

mais convém esclarecer que existem diversos tipos de movimentos em massa cuja tipologia 

nem sempre é fácil já que não é isenta de discussão, pois, como afirma Flageollet (1989), é 

difícil passar de uma classificação regional para uma com valor universal.

Na análise que iremos fazer consideramos como movimentos em massa 

os desabamentos, os deslizamentos e fluxos de detritos ou de lama. Trata-

se de movimentos complexos em que se verificam vários tipos de processos 

simultaneamente e/ou em cadeia.

Neboit (1991) considera que para a compreensão dos movimentos em massa é 

necessário ter em atenção a diversidade e a variedade de mecanismos que intervêm e 

o tipo de formações afetadas, nomeadamente litológicas e edáficas já que a quantidade 

de material que podem mobilizar se apresenta muito heterogénea. Deste modo, a 

multiplicidade de combinações que é possível definir dificulta a classificação dos 

movimentos em massa (Cervigón et al., 1988; Pedrosa et al., 1995; Pedrosa et al., 2001).

Essas classificações tornam-se ainda mais complexas quando se atenta aos 

mecanismos que os podem desencadear, que passam por questões sismo-tectônicas, 

vulcânicas e hidroclimáticas. As que nos interessam mais são estas últimas já que na 

área do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba (fig. 1) é o principal “fator desencadeante” 

pelo que teremos de ter em atenção para os efeitos diferenciados dos parâmetros 

quantidade, intensidade e duração dos episódios chuvosos, em associação com as 

condições de infiltração, circulação e capacidade de armazenamento de água no solo 

(Pedrosa; Lourenço e Felgueiras, 2001).
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Área de Estudo

O Triângulo Mineiro / Alto Paranaíba é uma mesorregião do estado brasileiro de Minas 

Gerais. As mesorregiões são divisões geográficas regionais desenvolvidas pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, criadas para fins de planejamento regional / terri- 

torial. Segundo as projeções demográfica realizadas pelo IBGE o Triângulo Mineiro / Alto 

Paranaíba possui 66 município com uma população de 2.337.105 habitantes (IBGE, 

2016), distribuídos em uma área de aproximadamente 90.545 km².

Dada sua vasta extensão territorial, que comparativamente é superior a de diversos 

países, a área de estudos possui características bastante heterogêneas, de modo que seu 

relevo varia entres áreas compostas por planaltos tabulares, denominados por Ab’Saber 

(2012) como os Planaltos e Chapadas do Brasil Central, até áreas com relevo mais 

movimentado na transição das bordas escarpadas dos planaltos para áreas de colinas 

como topos convexos, com vertentes variando entre declives suaves à mais acentuados 

em algumas regiões. Vale ressaltar que embora dotada de um relevo variado, as alterações 

altimétricas da área de estudo não ultrapassam os 1500 metros nos locais de maior altitude.

Quanto as características geológicas do Triângulo Mineiro / Alto Paranaíba, 

é possível colocar de maneira sucinta que esta é composta basicamente pela 

Bacia Sedimentar do Paraná e suas diversas formações e também pela Faixa de 

Dobramentos Brasília dotada de suas particularidades litológicas. Uma abordagem 

mais detalhada e explícita a respeito das características litológicas da área de estudo 

será realizada adiante no decorrer do presente estudo.

Denominado como o “Reservatório de Água do Brasil” a mesorregião do 

Triângulo Mineiro / Alto Paranaíba é detentora de importantes bacias hidrográficas 

brasileiras, das quais podemos mencionar a Bacia Hidrográfica do Alto São 

Francisco, Bacia Hidrográfica do Alto Paranaíba, Bacia Hidrográfica do Baixo Rio 

Grande, a Bacia Hidrográfica do Rio Araguari, dentre outras bacias hidrográficas de 

menos volume que drenam toda a extensão da área de estudo.

Composta em grande parte por vegetação savânica denominada no Brasil 

como Cerrado, a área de estudo apresenta todas as variações presentes dentro 

desta fitofisionomia. Desde o chamado Cerrado Sentido Restrito, composto por 

vegetação arbórea de porte médio, caracterizada por árvores de troncos tortuosos, 
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até áreas de Campo Limpo e Campo Sujo dotados de vegetação predominantemente 

arbustiva de pequeno porte. Destoando das características marcantes da vegetação 

dos Cerrados, pode-se encontra também no Triângulo Mineiro / Alto Paranaíba 

as Matas de Galeria, situadas próximas as margens dos rios e córregos dessa região 

na zona ripária (Kobiyama, 2008). As Matas de Galeria na região dos Cerrados 

se assemelham as florestas estacionais semideciduais, embora contenham na sua 

composição espécies endêmicas do Cerrado Sentido Restrito (Ribeiro et al, 2001).   

A mesorregião do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba possui clima do tipo Aw 

segundo a classificação de Köppen e Geiger (1939), que tem como diretrizes básicas 

os regimes térmicos e pluviométricos, deste modo o clima representativo desta área 

é o Tropical Subúmido ou Tropical Semiúmido.

Mendes (2001) coloca que as condições climáticas do Triângulo Mineiro/Alto 

Paranaíba se caracterizam por forte sazonalidade, possuindo duas estações anuais bem 

definidas, sendo uma, a de inverno seco e, a outra, de verão chuvoso. O diagrama 

termopluviométrico da região aponta que a estação chuvosa se estende do mês de 

outubro até o mês de março, enquanto a estação seca dura de abril a setembro (fig. 2).

fig. 2 ‑ Início e fim da estação chuvosa ao longo da série histórica (1980 - 2013) 
(Fonte: Santos, 2015).

Fig. 2 - Beginning and end of the rainy season during the course of the historical series (1980 - 2013) 
(Source: Santos, 2015).
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No presente trabalho iremos dar especial atenção, não aos mecanismos desencade-

antes dos movimentos, que no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba estão relacionados às 

caraterísticas hidroclimáticas da área, mas teremos um cuidado especial com os fatores 

permanentes que podem condicionar o surgimento destes tipos de movimentos em 

massa, tais como os fatores de ordem geológica, mais especificamente a litologia, expres-

sa designadamente nas características do tipo de rochas e no seu comportamento face 

a processos de intemperismo diferencial e nas formações superficiais que daí derivam.

Os tipos de solos nas áreas de clima tropical, atendendo às suas caraterísticas 

de textura e espessura, são fundamentais para explicar muitos dos processos 

morfogenéticos que aqui ocorrem e, como tal, teremos de considerá-los quando 

analisamos os movimentos em massa. Os fatores de ‘ordem geomorfológica’, os 

quais destacamos são: i) o declive, a forma e o comprimento das vertentes; ii) as 

formas geomorfológicas predominantes.

Finalmente, não podemos negligenciar o fator de ‘ordem antrópica’, salientando-

se que muitas vezes é a intervenção do Ser Humano que vai desencadear o processo 

ou transformá-lo em catástrofe (Alexander, 1992; Wieczorek, 1996; Teixeira, 2005; 

Robaina et al., 2011; Pedrosa, 2012).

Breve caraterização dos movimentos em massa

Os movimentos em massa são desencadeados inicialmente pela existência de 

água no estado líquido no pacote de solo, de modo que esse “agente” passa a ser um 

influenciador na ocorrência desses fenômenos. Haja visto que a presença de água nos 

interstícios dos materiais do solo passa a influir devido às interações físico-químicas 

no comportamento destes materiais, de modo a contribuir para o aumento da 

plasticidade dos mesmos, diminuindo por conseguinte a tensão de cisalhamento desse 

pacote de solo, vindo a desencadear movimentos em massa (Guerra, 2016). E dado 

o local e as circunstâncias que esses fenômenos ocorram, as consequências podem 

tomar enormes proporções, caso os mesmo se desencadeiem próximos ou inseridos 

em regiões que possuam estruturas que possam ser danificadas ou em áreas habitadas 

podendo ocasionar em catástrofes com perdas de vidas humanas (Vieira et al., 2020).
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Existem diversos tipos de movimentos em massa que ocorrem nas vertentes. Não 

trataremos de todos, pois as causas e os fatores intervenientes são muito diversos 

e de uma inter-relação extremamente complexa no que se refere aos mecanismos 

desencadeantes. Assim, como já o afirmamos, iremos apenas determinar a 

susceptibilidade de ocorrência dos deslizamentos e de diversos tipos de fluxos. Os 

dois principais tipos de deslizamentos são deslizamentos rotacionais e translacionais:

 Deslizamento rotacional: Este é um deslizamento no qual a superfície de

rotura se mostra côncava e o movimento que inicia a ruptura corresponde

a uma rotação em torno de um eixo que é paralelo à superfície do solo e

transversal ao deslizamento;

 Deslizamento translacional: Neste tipo de movimento o deslizamento ocorre ao

longo de uma superfície mais ou menos plana, onde não se verifica a rotação em

torno de um eixo, como no caso anterior. Este tipo de movimento corresponde

de forma geral a um bloco que desliza em conjunto ou a um combinado de

diversas unidades estreitamente relacionadas entre si e que se movem pela

vertente abaixo se comportando como uma massa relativamente coerente:

 Os movimentos em massa que consideramos fluxos mostram-se

diferenciados, podendo distinguir-se quatro categorias básicas que diferem

umas das outras em função do tipo de material que movimentam, pela

litologia em que acontecem, pela velocidade com que ocorrem:

o Avalanche de detritos: é uma variedade de fluxos de detritos com uma

percentagem elevada de materiais grosseiros e, mobilizados ao longo da

vertente por uma velocidade extremamente rápida;

o Fluxo de detritos: Um fluxo de detritos é uma forma de movimento

em massa rápido, em que se combinam diversos elementos - material

litológico e edáfico pouco coerente, matéria orgânica, ar e água - que

mobilizam uma massa com elevada viscosidade pela vertente abaixo. Os

fluxos incluem no mínimo 50% de material considerado fino (ABNT,

1984). Uns dos principais mecanismos de desencadeamento relaciona-

se com o intenso fluxo de água subsuperficial que deriva de quantidades

elevadas de precipitação, ou então, resultantes do degelo rápido das neves 

em áreas mais frias, que possibilita a ruptura dos materiais superficiais e os 
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mobiliza vertente abaixo. Podem ainda decorrer de outros movimentos 

em massa, como por exemplo, deslizamentos, que ocorrem em vertentes 

íngremes e que se transformam em fluxos pela forte saturação do 

material movimentado e que possuem uma grande percentagem de 

silte e areias. Podem também relacionar-se com ao desmatamento das 

vertentes, ou por incêndio, ou por construção de taludes de corte que 

intensificam a susceptibilidade das vertentes a este tipo de movimento 

(Nunes e Lourenço, 2013; Bento-Gonçalves et al., 2013.). Finalmente 

podemos afirmar que este tipo de movimento em massa se associa às 

vertentes de forte declive, ou às vertentes que se encontram regularizadas 

por formações superficiais de diversos tipos (Pedrosa e Martins, 2011);

o Fluxo de lama (Mudflow): é um movimento em massa rápido e que 

ocorre em vertentes onde a litologia ou o solo é constituído por materiais 

finos e homométricos. Assim é fundamentalmente constituído por silte, 

argilas e em que os materiais de maior dimensão não ultrapassam as 

areias. O material tem de estar suficientemente saturado para se verificar 

a ruptura e se iniciar o movimento;

o Fluxos Heterogêneos: por vezes, existe dificuldade em inserir alguns 

movimentos em massa em qualquer um dos tipos de fluxos antes referido, 

pelas fortes características heterométricas do material que mobilizam, ou 

mesmo, pelas diversas velocidades que podem atingir. Neste caso, denomina-

se genericamente por fluxos heterogêneos que tanto podem ocorrer em 

material extremamente saturado de água, a qual origina a sua liquefação e 

ruptura, como podem verificar-se em materiais fundamentalmente arenosos, 

cuja inexistência de água entre os interstícios granulares pode originar a falta 

de coesão do material, levando ao seu colapso.

Nem sempre é fácil distinguir estes movimentos pelo simples fato de que, 

depois de se dar a ruptura inicial dos diferentes tipos de movimentos, podem 

ocorrer diversos tipos de condições que vão complexizar o tipo de processos e a 

movimentação dos materiais ao longo da vertente. Teremos, então, de admitir a 

existência de movimentos em massa complexos, onde interagem diversos fatores e 

distintos mecanismos. 
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Por exemplo, as torrentes de detritos podem resultar tanto de movimentos 

mais simples como de fluxos ou de avalanches de detritos, quando as condições 

morfológicas se alteram, nomeadamente quando o declive se torna mais forte ou 

são canalizados por ravinas íngremes e estreitas (Swanston e Howes, 1994). Estas 

torrentes envolvem uma grande movimentação de materiais atingindo velocidades 

muito altas e os danos que podem causar podem ser relevantes.

Materiais e métodos

Para a elaboração do mapa de susceptibilidade à ocorrência de movimentos em 

massa, inicialmente foi montado um banco de dados georreferenciado, na escala 

de 1:1 000 000, e que, posteriormente, foi trabalhado no software ArcGIS 10.1. 

Deste modo, foram gerados mapas dos fatores permanentes considerados mais 

importantes, a saber: Litológico, Uso e Ocupação do Solo, Tipos de Solo, Relevo e 

Declividades. As classes destes fatores foram posteriormente classificadas por meio 

de pesos variando de 1 a 5, partindo do menor para o maior peso respectivamente, 

em relação à contribuição ao processo de movimentos em massa. 

A atribuição do peso de cada classe está atrelada a características específicas de cada 

fator analisado, a exemplo do tipo de material que compõe determinada litologia; o tipo de 

uso e ocupação do solo, se trata-se de uma cultura anual que exige revolvimento do solo ou 

uma cultura de permanente que não necessita tal prática. Quanto aos tipo de solo os pesos 

foram atribuídos de acordo com suas características texturais e de coesão de materiais. Já o 

relevo foi classificado quando aos seus padrões de formas, onde cada morfologia foi inter-

pretada com uma resposta frente aos movimentos em massa. E por fim a declividade, na 

qual os pesos estão vinculados à percentagem de inclinação das vertentes.

Foram feitos cruzamentos entre os mapas e os mesmos foram reclassificados, 

alterando-se o grau de influência de cada um, para que fosse possível analisar a 

interferência de cada item no resultado final, e buscando assim resultados satisfatórios 

e condizentes com a realidade local. Para o processamento dos dados utilizou-se a 

ferramenta Weighted Overlay, que permite o cruzamento ponderado de diversos 

fatores analisados, assim como as diversas relações entre eles. 
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Foi necessário reclassificar os valores dos dados de entrada para uma escala 

comum, agrupando-os, neste caso, de 1 a 5, para todos os fatores permanentes. 

Os dados de entrada foram ponderados pela importância, quando tal se aplica, e 

somados para produzir um dado de saída, representando o mapa de susceptibilidade. 

Para a avaliação do processo executado foram gerados alguns ensaios, procurando 

determinar a inter-relação existente entre os diversos fatores, de forma a definir a 

maior importância de uns relativamente aos outros (Pedrosa e Pereira, 2011, Pedrosa, 

2013; Pinese Junior et al., 2012). Após o processamento e análise dos resultados 

obtidos, dentre os ensaios gerados com diferentes graus de influência para cada fator 

permanente, escolheu-se o resultado gerado com influências de 30% para litologia, 

25% para as formas de relevo, 20% para o uso da terra, 15% para o declive e apenas 

10% para o tipo de solo, definindo assim, aqueles fatores que têm maior influência no 

desencadeamento dos movimentos em massa para esta área (Quadro I).

mapas de entrada Peso

Declividade 15

Tipos de Solos 10

Usos da Terra 20

Formas de relevo 25

Litologia 30

total 100

QUAdRO i ‑ Matriz de interpretação / Previsão.
Table I - Interpretation Matrix / Forecast.

Fonte: Adaptado por Pedrosa, 2014
Source: Adapted by Pedrosa, 2014.

Resultados e Discussões

Litologia

A litologia do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba é importante para 

compreendermos a susceptibilidade do território aos movimentos em massa.
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Assim as rochas que consideramos com maior suscetibilidade aos movimentos 

em massa foram os filitos da unidade de Paracatu, que ocupam cerca de 6,9% da 

área de estudo (Quadro II). Os filitos apresentam-se carbonosos de cor cinza escuro 

com intercalações de quartzito branco. Foram classificados pelo CPRM (Serviço 

Geológico do Brasil) como altamente susceptíveis à ocorrência de movimentos 

em massa. Outra rocha que ocupa uma percentagem pouco significativa do 

Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba (0,3%), mas que consideramos com uma 

elevada susceptibilidade para a ocorrência de movimentos em massa é o granito de 

Jurubatuba, dadas as suas propensões para um forte intemperismo em função das 

condições locais de temperatura e humidade.

LitoLoGiA área (km²) área (%) susceptibilidade
Anfibolito (ortognaisses) 0,08 0,001 3

Ardósia (xisto) 925,36 0,770 2
Arenito (origem eólica) 174,50 0,145 2

Arenitos fanglomeráticos e vulcanoclásticos 23186,35 19,286 3
Arenitos finos e argilitos 33041,79 27,484 4

Complexos Argilas e siltitos 9603,03 7,988 4
Basalto 19534,73 16,249 2
Calcário 10,27 0,009 3

Calcário dolomítico 238,35 0,198 3
Carbonito/Peridorito 135,61 0,113 3

Coberturas detrito-lateríticas 2450,14 2,038 3
Complexos Xistos e Filitos de Araxá 16403,15 13,644 4

Depósitos aluvionares 356,69 0,297 3
Filitos 8386,19 6,976 5

Folhelhos/arenitos 1629,27 1,355 4
Granito Jurubatuba 418,72 0,348 5

Granitóides do Cinturão Brasília 1918,43 1,596 4
Piroxênio 40,10 0,033 3
Quartzitos 951,89 0,792 1

Rocha vulcânica alcalina 1,07 0,001 3
Sedimentos areno-argilosos inconsolidados 814,12 0,677 3

QUAdRO ii ‑ Litologia do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba.
Table II - Lithology of Mineiro/Alto Paranaíba Triangle.

Fonte: CPRM, 2007 e Adaptado por Pedrosa e Danelon 2014.
Source: CPRM, 2007 and Adapted by Pedrosa e Danelon, 2014.
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Os granitóides do cinturão Brasília, bem como os folhelhos/arenitos, ou os 

complexos de xistos e filitos de Araxá, os arenitos finos e argilitos e, ainda os complexos 

de argilas e siltitos, apesar das caraterísticas diferenciadas que apresentam, foram 

considerados com elevada susceptibilidade para o desenvolvimento de movimentos 

em massa (fig. 3). Os dois primeiros conjuntos de rochas não apresentam grande 

representatividade territorial na área do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, mas 

os restantes são importantes pela área que ocupam (35,5%) e como tal serão 

fundamentais para o desenvolvimento do modelo.

O complexo de xistos e filitos de Araxá, ocupa cerca de 13,6% da área do 

Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba é constituído por nappes de metassedimentos 

com rochas vulcânicas associadas (Seer et al., 2017).

 Na região de Araxá foram definidos os grupos Araxá, Canastra e Ibiá 

(Barbosa, 1955; Barbosa et al., 1970), pertencentes ao setor meridional da Faixa 

Brasília (Fuck, 1994). Esta, por sua vez, acha-se posicionada na porção oriental 

da Província Estrutural Tocantins (Almeida et al., 1977), formando um cinturão 

Neoproterozóico que se desenvolveu na borda oeste do Paleoproterozóico do 

São Francisco.

Para aqueles autores, as rochas do Grupo Araxá compõem-se de “[...] metamorfitos 

de fácies epidoto-anfibolito, consistindo essencialmente de micaxistos e quartzitos com 

intercalações de anfibolitos [...]”, estes últimos subordinados. Estas rochas estariam 

sotopostas por um embasamento constituído de gnaisses e granitos. O grupo 

Canastra é formado por rochas metassedimentares compostas fundamentalmente 

por quartzitos e filitos. A Formação Ibiá é composta por uma faixa de calcoxistos. 

Os xistos apresentam-se classificados em calcosericita a clorita-xistos, adentrando 

estruturas dobradas (Pacheco e Nishiyama, 2002).

Os arenitos finos e argilitos pertencentes à formação Botucatu (Pacheco e 

Nishiyama, 2002), que correspondem a cerca de 27,5% da área e, os complexos de 

argilas e siltitos (cerca 8%) da unidade de Paraopeba, devido à elevada percentagem 

de argila que possuem, contribuem certamente para o elevado desenvolvimento de 

movimentos em massa (Kaefer, 1979).

Os complexos de argilas e siltitos da unidade de Paraopeba, corresponderão 

a uma sedimentação de tipo clástica em “mar raso” com fases turbilinoticas 
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subaéreas relacionadas com dinâmicas estuarinas e/ou deltaicas e relacionadas 

com clima quente (Baptista, 2004). As suas características químicas e 

mineralógicas contribuem para a considerada susceptibilidade aos movimentos 

em massa.

Classificámos várias rochas com o atributo de média susceptibilidade, 

mas pela sua importância em termos de área salientamos os Basaltos (16,2%) 

que pertencem à formação da “Serra Geral” (White, 1988) inserida no grupo 

S. Bento (Kaefer, 1979), cujas caraterísticas se relacionam com os derrames 

intrusivos que ocorreram durante o Cretáceo inferior e que recobrem a bacia 

do Paraná (Melfi et al., 1988), abrangendo toda a região centro-sul do Brasil e 

estendendo-se ao longo das fronteiras do Paraguai, Uruguai e Argentina. É uma 

unidade que está constituída dominantemente por basaltos e basalto-andesitos 

de filiação toleiítica, os quais contrastam com riolitos e riodacitos aflorantes na 

região dos Aparados da Serra.

Segundo Pacheco e Nishiyama (2002), a formação Uberaba constitui-se 

predominantemente de rochas epiclásticas (arenitos tufáceos associados à siltitos, 

argilitos, arenitos conglomeráticos e conglomerados arenosos. A sua distribuição 

restringe-se ao Estado de Minas Gerais, mais concretamente ao Triângulo Mineiro/

Alto Paranaíba.

No que concerne às rochas de baixa susceptibilidade aos movimentos em massa, 

destacamos os Arenitos fanglomeráticos e vulcanoclásticos da formação Marilia, 

cuja representatividade no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba é forte (19,3%), 

sendo fundamentalmente constituída por arenitos conglomeráticos, com grãos 

angulosos, teor variável de matriz, seleção pobre, ricos em feldspatos, minerais 

pesados (Pacheco e Nishiyama, 2002) (fig. 4).

Deve-se salientar ainda que os quartzitos, apesar da sua pouca expressão 

territorial, serão naturalmente as rochas que, pelas suas caraterísticas químico-

mineralógicas e fundamentalmente pelo seu grau de dureza, se apresentam como 

as menos suscetíveis à ocorrência destes processos relacionados com os movimentos 

em massa.
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Solos

Nas regiões tropicais o tipo de solos pode influenciar de forma muito direta 

o comportamento dos processos erosivos, nomeadamente os associados aos 

movimentos em massa devido à espessura que podem possuir, assim como às suas 

caraterísticas de textura e mineralogia. A contribuição do seu índice de importância 

para o modelo multifatorial foi baseada em outros trabalhos já desenvolvidos para 

esta região (Pinese-Junior et al., 2012). 

Assim os argissolos, com uma área de cerca de 16,2% do Triângulo Mineiro/

Alto Paranaíba, foram considerados com uma elevada susceptibilidade a este tipo de 

processo (fig. 5). Os Argissolos também formam uma classe bastante heterogênea que, 

em geral, têm em comum um aumento substancial no teor de argila em profundidade. 

Apresentam-se bem estruturados com uma textura que varia de arenosa a argilosa nos 

horizontes superficiais e de média a muito argilosa nos subsuperficiais (Manzatto et 

al., 2002), daí poderem contribuir para o surgimento de movimentos em massa.

Os Chernossolos e o Latossolsos vermelhos também foram considerados de 

elevado nível de susceptibilidade que se relaciona com a sua composição mineralógica 

e com a sua profundidade. No entanto, dada a sua pouca representatividade no 

Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, certamente não se irão mostrar importantes 

para o desenvolvimento do modelo.

Os restantes tipos de latossolos, que representam 52,9% de toda a área em estudo, 

foram considerados de moderada susceptibilidade (Quadro III). São de textura 

variável, de média a muito argilosa, geralmente muito profundos, porosos, macios 

e permeáveis, apresentando pequena diferença no teor de argila em profundidade. 

Apresentam avançado estágio de intemperização, muito evoluídos, como resultado 

de enérgicas transformações do material constitutivo. São virtualmente desprovidos 

de minerais primários ou secundários menos resistentes ao intemperismo (Jacomine, 

2008 e 2009; Manzatto et al., 2002).

Os Cambissolos, os Gleissolos e os Nitossolos foram considerados de baixa 

susceptibilidade para a ocorrência destes tipos de movimentos de terreno. Enquanto 

que os primeiros na região de estudo são importantes, já que ocupam uma área de 

cerca de 17,8%, os Gleissolos correspondem apenas a 1,2%, e os Nitossolos a 2,5% 
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pelo que o seu contributo em termos espaciais para o desenvolvimento do modelo 

é significativamente menor. 

Os Cambissolos são constituídos por material mineral com horizonte B 

incipiente subjacente a qualquer tipo de horizonte superficial (Jacomine, 2008 e 

2009). Devido à heterogeneidade do material de origem, das formas de relevo e das 

condições climáticas em que são formados, as suas características são extremamente 

variáveis. E, embora comum, o incipiente estádio de evolução do horizonte 

subsuperficial que, em geral, apresenta fragmentos de rochas permeando a massa 

do solo e/ou minerais primários facilmente alteráveis (reserva de nutrientes), 

além de pequeno ou nulo incremento de argila entre os horizontes superficiais e 

subsuperficiais (Manzatto et al., 2002). Deste modo, compreende-se que a sua 

susceptibilidade para a ocorrência de movimentos em massa é baixa (fig. 6).

Os restantes solos ocupam uma área pouco significativa no Triângulo Mineiro/

Alto Paranaíba, uma vez que não atingem 3% do território, pelo que possuem 

pouco significado para a execução do modelo, tendo sido a sua classificação baseada 

em função das suas caraterísticas principais de mineralogia e textura.

tiPos De soLo área (km²) área (%) suscetibilidade
Argissolos 19459,98 16,2 5

Cambissolos 21401,67 17,8 2
Chernossolos 60,62 0,1 4
Espodossolos 26,09 0,0 3

Gleissolos 1464,31 1,2 2
Latossolos Amarelos 15346,66 12,8 3
Latossolos Brunos 2027,28 1,7 3

Latossolos vermelho 4514,45 3,8 4
Latossolos vermelho amarelo 46314,31 38,5 3

Neossolo 3432,00 2,9 3
Nitossolo 3065,15 2,5 1

Plintossolos 68,36 0,1 3

QUAdRO iii ‑ Tipos de Solos do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba.
Table III - Soil Types of the Mineiro / Alto Paranaíba Triangle.

Fonte: CPRM, 2007 e Adaptado por Pedrosa e Danelon 2014.
Source: CPRM, 2007 and Adapted by Pedrosa e Danelon, 2014.
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Declividade

Os declives são um fator importante como condicionante de susceptibilidade 

aos movimentos em massa como tem sido demonstrado em diversos trabalhos que 

procuram aplicar o modelo multifatorial de análise (fig. 7) (Pedrosa e Pereira, 2011; 

Pinese Junior et al., 2012; Pedrosa, 2013).

Os declives que se mostram com maior importância para explicar o 

desencadeamento de movimentos em massa são aqueles que se apresentam 

compreendidos entre 13 e 45%. Naturalmente que quanto menor for o declive 

menor será a importância para o desenvolvimento destes processos. No Triângulo 

Mineiro/Alto Paranaíba os declives predominantes são os de baixo valor, sendo estes 

os declives que variam principalmente de 0 – 2% e 2 – 5% de inclinação (Quadro VI), 

o que reflete, de uma forma muito clara, o tipo de relevo predominante nesta área, 

ou seja, as Chapadas e áreas planálticas, as colinas e as depressões que denominamos 

de flúvio-tectônicas.

Declividade área (km²) área (%) suscetibilidade
0 - 2 25818,80 28,5 1
2 - 5 41341,03 45,6 2
5 - 9 16530,94 18,2 3
9 - 13 4942,04 5,4 4

13 - 45 2075,66 2,3 5

QUAdRO iV ‑ Declividade do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba.
Table IV – Slopes of Mineiro/Alto Paranaíba Triangle.

Fonte: EMBRAPA, 1979 e Adaptado por Pedrosa e Danelon 2014.
Source: EMBRAPA, 1979 and Adapted by Pedrosa e Danelon, 2014.

Os declives com valor superior a 13% correspondem a uma área pequena 

coincidindo com o domínio serrano de baixa altitude, mas fundamentalmente 

com os vales encaixados e vertentes escarpadas. Considerando a distribuição dos 

declives no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba e a predominância de declives 

baixos, certamente que não será um fator de grande influência no resultado final 

do modelo (fig. 8).
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fig. 8 ‑ M
apa Susceptibilidade aos M

ovim
entos em

 M
assas no Triângulo M

ineiro/Alto Paranaíba em
 conform

idade com
 a declividade 

(Fonte: EM
BR

APA,1979. Adaptado por Pedrosa e D
anelon, 2014).

Fig. 8 - M
ap Susceptibility to Landslide in the M

ineiro/Alto Paranaíba Triangle according to the slope 
(Source: EM

BRAPA, 1979. Adapted by Pedrosa e D
anelon, 2014).
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Formas de Relevo

O mapa das formas de relevo que foram consideradas baseou-se nas categorias 

de Geodiversidade definidas para Minas Gerais, elaborado pelo CPRM (Machado 

e Silva, 2010) com algumas adaptações à área específica do Triângulo Mineiro/Alto 

Paranaíba que, por se encontrar inserida na denominada Bacia Sedimentar do 

Paraná, apresenta algumas características próprias que se relacionam com a sua 

estrutura litológica e morfológica.

No domínio das “Chapadas e áreas planálticas” foram englobadas todas as áreas 

que constituem superfícies “tabulares alçadas” ou relevos soerguidos. São formas 

que se apresentam com um baixo declive ou então, incipientemente dissecadas, 

que representam no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba cerca de 22,6% da sua área 

(Quadro V). Apresentam amplitude de relevo, com declividade que varia de 0 a 

20% e topos planos. Nessas formas de relevo, há franco predomínio de processos de 

pedogênese, com frequente atuação de processos de laterização e ocorrências muito 

esporádicas de processos erosivos relacionados com os movimentos em massa, pelo 

que foram classificadas com baixo índice de susceptibilidade.

formAs De reLeVo área (km²) área (%) suscetibilidade
Chapadas e áreas planálticas 27158,32 22,6 1
Depressões Fluvio-tectónicas 8347,45 6,9 2

Domínio das colinas 34745,83 28,9 3
Domínio dos morros 32136,08 26,7 4

Domínio serrano de baixa altitude 9699,65 8,1 4
Planícies Fluvio-lacustres 269,68 0,2 1

Vales encaixados 3442,23 2,9 5
Vertentes escarpadas 4420,60 3,7 5

Fonte: Adaptado por Pedrosa e Danelon, 2014.
Source: Adapted by Pedrosa and Danelon, 2014.

QUAdRO V ‑ Formas de Relevo do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba.

Table V - Relief Forms in the Mineiro/Alto Paranaíba Triangle.

Ainda de entre os baixos índices de susceptibilidade consideramos 

as planícies fluviolacusrtres que no Triângulo Mineiro/Alto 

Paranaíba ocupam uma área muito pouco significativa (fig. 9). 
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fig. 9 ‑ Form
as de Relevo do Triângulo M

ineiro/Alto Paranaíba (Adaptado por Pedrosa e D
anelon, 2014).

Fig. 9 - Relief Form
s of the M

ineiro/Alto Paranaíba Triangle (Adapted by Pedrosa e D
anelon, 2014).
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Correspondem fundamentalmente a terraços fluviais de fundo de vale e constituem 

zonas de acumulação atual ou subatual. Encontram-se a um nível mais elevado do 

que o das várzeas atuais e acima do nível das cheias sazonais, pelo que são muito 

pouco susceptíveis aos movimentos em massa.

O que consideramos como depressões fluvio-tectónicas representam apenas 6,9% 

da área estudada tendo sido consideradas de baixa susceptibilidade. Constituem 

superfícies planas a levemente onduladas em cuja génese se encontram processos 

de erosão fluvial, fortemente condicionados pela ação da tectónica, algumas das 

quais poderão corresponder a grabens. Atualmente correspondem muitas vezes a 

“[...] um relevo suave ondulado extenso e monótono” (Machado e Silva, 2010), mas 

também não correspondem a relevos de colinas ou morros devido às amplitudes de 

relevo muito baixas e ao aparecimento de rampas de baixo declive. Verifica-se assim, 

na atualidade, um equilíbrio entre os processos de pedogênese e morfogênese sem 

grande contributo para a ocorrência de movimentos em massa.

O domínio das colinas, que representa cerca de 28,9% do território do Triângulo 

Mineiro/Alto Paranaíba, foi considerado de média susceptibilidade, já que elas se 

constituem como formas pouco dissecadas, com vertentes convexas e topos amplos, 

de morfologia tabular ou alongada (Machado e Silva, 2010). Segundo os mesmos 

autores predominam processos de pedôgenese “[...] com ocorrência restrita de 

processos de erosão laminar ou linear acelerada”, assim como uma relativa baixa de 

ocorrência dos processos erosivos em massa.

Quanto ao domínio dos morros, também fortemente representados na área 

de estudo (26,7%) pelas suas caraterísticas de vertentes convexo-côncavas e topos 

arredondados ou aguçados foram considerados já com uma elevada susceptibilidade 

(fig. 10). Apesar de existir um equilíbrio entre os processos de pedogênese e 

morfogênese (Machado e Silva, 2010) ocorrem com certa frequência processos 

erosivos associados aos movimentos em massa. 

O domínio serrano de baixa altitude também foi considerado de elevada 

susceptibilidade aos mesmos processos erosivos. Representa apenas uma área de 8,1% 

do território do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, localizando-se fundamentalmente 

na sua parte SE.  Corresponde a alinhamentos serranos, maciços montanhosos, front de 

cuestas e hogback. São formas acidentadas, com vertentes predominantemente retilíneas a 
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fig. 10 ‑ M
apa da Susceptibilidade aos M

ovim
entos em

 M
assas no Triângulo M

ineiro/Alto Paranaíba consoante as Form
as de Relevo 

(Adaptado por Pedrosa e D
anelon, 2014).

Fig. 10 - M
ap of the Susceptibility to Landslide in the M

ineiro/Alto Paranaíba Triangle according to Relief Form
s 

(Adapted by Pedrosa and D
anelon, 2014).
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côncavas, escarpadas e topos de cristas alinhados, aguçados ou levemente arredondados, 

com sedimentação coluvial e depósitos de talude (Machado e Silva, 2010). Nesse padrão 

de relevo há uma elevada possibilidade de ocorrência dos processos em questão.

Os vales encaixados e as vertentes escarpadas, pelas suas caraterísticas de declives 

elevados, foram consideradas de forte susceptibilidade à ocorrência de movimentos 

em massa. Estas formas de relevo não ocupam, em termos espaciais no Triângulo 

Mineiro/Alto Paranaíba, áreas muito significativas já que representam apenas 2,8% e 

3,7% respetivamente, do seu território. Os vales encaixados correspondem quase na 

sua totalidade ao vale do rio Araguari, fortemente encaixado sobre as chapadas e áreas 

planálticas. Pode significar uma retomada erosiva recente em processo de reajuste ao 

nível de base regional. Há predomínio de processos de morfogênese (formação de solos 

rasos), com atuação frequente de processos de movimentos em massa (Machado &e 

Silva, 2010). As vertentes escarpadas localizam-se em ambiente serrano ou em áreas 

de degraus estruturais e rebordos erosivos associados às chapadas ou aos planaltos. São 

vertentes muitas vezes retilíneas onde ocorrem diversos tipos de processos erosivos de 

que salientamos os movimentos em massa (Machado e Silva, 2010), naturalmente 

relacionados com os fortes declives que apresentam.

O Uso da Terra

No que se refere ao uso da Terra no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba a sua 

classificação baseou-se no mapa de Cobertura e Usos da Terra (IBGE, 2010) e pode 

considerar-se que quase todos os espaços se encontram fortemente antropizados 

(fig. 11) tendo desaparecido quase completamente a vegetação natural que se 

relacionava com o cerrado.

Assim, atendendo às caraterísticas de cada uso, considerámos as Lavouras e as 

Lavouras temporárias como as classes de maior susceptibilidade à ocorrência destes 

processos. Ainda dentro de uma forte susceptibilidade foram consideradas as Lavouras 

e outros usos, os usos diversificados, o sistema misto de pastagens e lavouras e, ainda, 

as pastagens e outros usos. Naturalmente tal deve-se ao facto de nestes terrenos serem 

exercidas diversas atividades de revolvimento dos solos que facilitam diversos tipos 
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fig. 11 ‑ U
sos da Terra no Triângulo M

ineiro/Alto Paranaíba (Fonte: C
PR

M
,2007. Adaptado por Pedrosa e D

anelon, 2014).
Fig. 11 - Land U

ses in the M
ineiro/Alto Paranaíba Triangle (Source: C

PRM
, 2007. Adapted by Pedrosa and D

anelon, 2014).
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de atividade erosiva, nomeadamente durante a estação das chuvas em que os solos 

sofrem saturação e propiciam o aparecimento e o desenvolvimento dos movimentos 

em massa. Representam cerca de 38% da região do território mineiro, pelo que o uso 

da terra teve um contributo importante no desenvolvimento do modelo multifatorial.

Os restantes tipos de pastagens ocupam aproximadamente 35% da área de estudo 

foram classificadas de média susceptibilidade (Quadro VI). Este entendimento 

deve-se ao fato de pensarmos que, pela caraterística cobertura herbácea que possuem, 

os diferentes tipos de pastagens dificultam os processos de escoamento superficial, 

aumentando a possibilidade de infiltração das águas pluviais contribuindo, assim, para 

uma maior saturação dos solos na estação das chuvas e aumentando, por conseguinte, 

a susceptibilidade dos terrenos aos movimentos em massa.

Uso Do soLos área (km²) área (%) suscetibilidade
Agropecuária de baixa densidade 6581,64 5,5 1
Agropecuária de média densidade 24772,11 20,6 2

Área urbanizada 2355,50 2,0 3
Florestas Plantadas 675,60 0,6 3

Lavouras 946,21 0,8 5
Lavouras e outros usos 1741,42 1,4 4
Lavouras Temporárias 2587,66 2,2 5

Pastagens 12426,53 10,3 3
Pastagens e outros usos 10007,88 8,3 4

Pastagens naturais 4123,80 3,4 3
Pastagens plantadas 20067,02 16,7 3

Sistema misto de pastagens e lavouras 21694,81 18,0 4
Usos diversificados 12239,66 10,2 4

QUAdRO Vi ‑ Usos da Terra no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba
Table VI - LLand Uses in the Mineiro/Alto Paranaíba Triangle.

Fonte: CPRM, 2007. Adaptado por Pedrosa e Danelon, 2014.
Source: CPRM, 2007.  Adapted by Pedrosa and Danelon, 2014.

As atividades de agropecuária de média densidade (20,6%) e a agropecuária de 

baixa densidade (5,5%) foram consideradas de baixa ou muito baixa susceptibilidade 

(fig. 12), pelo fato de entendermos que são atividades que não remexem os solos 

e preservam, ainda, áreas de vegetação natural do tipo cerrado, sendo um bom 

protetor natural dos solos, quer seja pelas herbáceas presentes, quer pelas formações 

vegetais subarbustivas, arbustivas e mesmo arbóreas.
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fig. 12 ‑ M
apa da Susceptibilidade aos M

ovim
entos em

 M
assas no Triângulo M

ineiro/Alto Paranaíba em
 resultado dos U

sos da Terra  
(Fonte: C

PR
M

,2007. Adaptado por Pedrosa e D
anelon, 2014).

Fig. 12 - M
ap of the Susceptibility to Landslide in the M

ineiro/Alto Paranaíba Triangle as a result of Land U
ses  

(Source: C
PRM

, 2007. Adapted by Pedrosa and D
anelon, 2014).
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No entanto, não podemos descurar o papel de infiltração que pode contribuir 
para a saturação dos solos e rochas podendo surgir alguns processos deste tipo. 
No entanto, em termos relativos estas são as classes de uso que menos contribuem 
para este tipo de processos, até porque são aquelas que menos alteram as condições 
edáficas e litológicas originais.

A espacialização da Susceptibilidade aos Movimentos em Massa 

O mapa de susceptibilidade que resultou da aplicação deste modelo ou matriz 
de interpretação/previsão classifica em cinco graus distintos a probabilidade de 
ocorrência de movimentos em massa no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba: Muito 
Fraca, Fraca, Moderada, Forte e Muito Forte (fig. 13). 

Cabe salientar que as duas classes limites se encontram pouco representadas. 
No entanto, a classe Forte, localiza-se na área a montante da bacia hidrográfica do 
rio Araguari, notando-se certa coincidência com o substrato litológico pertencente 
ao domínio da Faixa Brasília, onde predominam os filitos e o complexo de xistos 
e filitos de Araxá. Para, além disso, é evidente também uma relação direta com as 
formas de relevo já que é aqui que se situa o denominado domínio serrano de baixa 
altitude, com predomínio de morros, escarpas e vales encaixados. 

Deste modo é possível afirmar que para o desencadeamento dos movimentos 
em massa contribuem mais os fatores naturais que as atividades que o homem 
exerce sobre o espaço geográfico. No entanto, tal não significa que o homem não 
contribua para o desencadeamento deste tipo de processo (Neboit, 1991; Pedrosa, 
2012; Nunes e Lourenço, 2013) nomeadamente com o desmatamento de vertentes 
de forte declive ou com a utilização de técnicas agrícolas agressivas associadas à 
utilização de máquinas agrícolas, ou ao cultivo de produções que não se adequem às 
condições edafo-morfoclimáticas da área.

Na área do domínio da Bacia Sedimentar do Paraná a susceptibilidade à ocorrência 
destes movimentos é claramente mais moderada, facto que se deve fundamentalmente 
aos baixos declives da área que não contribuem para o desencadeamento destes 
processos morfogenéticos. As áreas de elevada susceptibilidade que aqui se verificam 
correspondem, sobretudo, aos declives mais elevados e aos solos do tipo argissolos.
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fig. 13 ‑ M
apa de Susceptibilidade aos M

ovim
entos em

 M
assa no Triângulo M

inero/Alto Paranaíba (Fonte: Adaptado por Pedrosa e D
anelon, 2014).

Fig. 13 - M
ap of Susceptibility to Landslide in M

ineiro/Alto Paranaíba Triangle (Source: Adapted by Pedrosa and D
anelon, 2014).
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Para o Brasil, não existem muitos trabalhos do gênero que aqui apresentamos, ou 

seja, é difícil aferir os resultados que apresentamos, sendo necessário aprofundar os 

critérios de classificação dos diversos fatores que contribuem significativamente para 

o aparecimento deste tipo de processos. No entanto, o ensaio realizado demonstrou 

a importância da litologia, as formas de relevo e os declives no desencadeamento 

dos movimentos em massa como já havíamos constatado no trabalho sobre o rio 

Araguari (Pinese Junior et al., 2013).

O tipo de solo é outro fator que se mostra importante para a definição das 

áreas de susceptibilidade aos movimentos em massa, principalmente quando 

são profundos e de textura argilosa. Neste trabalho, o uso do solo e, como 

tal, as atividades humanas não foram cabalmente demonstradas quanto à 

sua significância.

conclusão

A aplicação e testagem de modelos que apontem locais com maior susceptibilidade 

aos movimentos em massa corroboram grandemente na prevenção e mitigação de 

riscos as populações que ali desenvolvem suas atividades e que muitas vezes não 

tem respaldo de estudos técnicos que contribuam nessa prevenção. A quantidade de 

trabalhos que abordem esse tema no Brasil ainda não é muito expressiva, no entanto 

já existem estudos de destaque que versam a respeito dessa temática tendo regiões 

específica como objeto de estudo, a exemplo de Pellegrina et al. (2018) que estudou 

a dinâmica dos movimentos em massa no estado de São Paulo. 

Outro ponto que merece realce é a pouca disponibilidade de bases cartográficas 

como escalas adequadas que possibilitem a realização e aplicação de modelos para 

áreas específicas a exemplo de municípios. O presente trabalho embora dotado 

de significativa relevância devido sua contribuição na criação de um material 

cartográfico até então inexistente para a área de estudo, acaba por não atender o 

foco de investigações em locais mais específicos dentro do Triângulo Mineiro/Alto 

Paranaíba, haja visto a escala em que o mesmo foi desenvolvido, que é sabido que 

generaliza determinados aspectos. 
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Para finalizar é relevante realçar que, neste âmbito, é importante desenvolver trabalhos 

de investigação que permitam aprofundar o tema e descobrir as relações de interação 

entre os fatores que podem explicar o desencadeamento deste tipo de processos. São 

fenômenos físicos que podem causar riscos graves às populações ou às suas atividades, 

pelo que quanto maior for o seu conhecimento, melhor se pode preparar a mitigação, 

de forma a que as suas consequências sejam, o menos graves possível.
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de acontecimentos que resultam destes processos, apresentando 

impactos econômicos, sociais e ambientais na região. Neste sentido, 

DOI: https://doi.org/10.34037/978-989-54942-5-5_7_2

https://orcid.org/0000-0001-5267-745x
https://orcid.org/0000-0003-2174-3105
https://orcid.org/0000-0002-2066-052X


48

o artigo busca abordar a dinâmica hidrológica das microbacias Alto 

Curso Piabanha e Quitandinha no Distrito Sede do Município de 

Petrópolis, estado do Rio de Janeiro, visando o entendimento dos 

processos de inundação urbana. A identificação e caracterização de 

elementos que compõe o meio físico, como o clima, a geomorfo-

logia e a geologia apresentam-se como essenciais para que se possa 

entender a dinâmica geomorfológica e hidrológica dessas microba-

cias e, consequentemente, avaliar a vulnerabilidade da população 

às condições de risco de inundações.

Palavras ‑chave: Microbacia, risco de inundação, relevo.

Abstract: Increasingly, the synergistic understanding of physical processes is 

becoming important to establish possible outcomes of phenomena 

that confirm a given population’s increased exposure to risk. In recent 

years, the Região Serrana in the state of Rio de Janeiro has experienced 

a series of events that result from these processes, with economic, 

social and environmental impacts in the region. This article sets out 

to approach the hydrological dynamics of the Piabanha´s Upper 

Corse and Quitandinha watersheds of the headquarters district of 

the city of Petrópolis, in the state of Rio de Janeiro, with a view to 

understanding the flood processes. The identification and characte-

rization of elements that make up the physical environment, such 

as climate, geomorphology, and geology are essential to understand 

the geomorphological and hydrological dynamics of these micro-

-watersheds and, consequently, to assess the population’s vulnerability 

to flood risk conditions.

Keywords: Micro-watersheds , flood risk, relief.
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Introdução

O crescimento das cidades no Brasil, na maior parte dos casos, não é 

planejado, sendo as mesmas, construídas de maneira espontânea em processos 

de autoconstrução pela própria população, dada a ausência de políticas públicas 

de habitação. Esta é uma condição comum aos centros urbanos nos países em 

desenvolvimento na América Latina. Há pouca ou nenhuma preocupação com 

os aspectos geomorfológicos dos sítios urbanos das cidades, gerando fatalmente 

condições de risco de desastres naturais como deslizamentos e inundações (Costa e 

Mendonça, 2008).

A Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro, no litoral sudeste do Brasil, é um 

trecho da Serra do Mar formado por um conjunto de escarpas festonadas com alta 

densidade de drenagens e vales encaixados. Atribui-se a sua formação a 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 fluviais (Asmus e Ferrari,1978; Almeida e Carneiro, 1998; 

Cherem et al, 2013).

As feições encontradas na paisagem da Serra do Mar são produtos do trabalho 

intempérico e erosivo sobre tais estruturas herdadas desses eventos tectônicos 

que atualmente se mostram marcantes no relevo local. A ocupação dos vales da 

região serrana fluminense originou diversas cidades que, hoje, acomodam grandes 

contingentes populacionais em um modo de vida, em grande parte, urbano. Estas 

cidades espremem-se entre paredões rochosos em sítios urbanos de vales estreitos, 

como os das cidades de Nova Friburgo, Teresópolis e Petrópolis (a maior delas). Tais 

aglomerações urbanas são frequentes nos noticiários nacionais e internacionais pela 

condição de grande risco de deslizamentos de encostas e inundações e por serem 

recordistas de vítimas fatais em acidentes dessa natureza.

Petrópolis, a cidade escolhida para o presente estudo, situa-se em um 

relevo que varia de uma altitude média de 845 metros até altitudes superiores 

a 2.000m em suas montanhas mais elevadas. Particularmente, neste trecho se 

estende um substrato geológico associado às rochas do Complexo Rio Negro, 
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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 que permitem seu entalhe 

concentrados em planos de fraqueza como fraturas, falhas e foliações (Heilbron 

et al. 1995; 2000; 2016).

Em relação à geomorfologia, podemos dizer que o município de Petrópolis está 

situado em um vale suspenso no reverso da Serra do Mar, cuja linha de cumeada 

constitui o divisor de drenagens, com destaque para o pico do Açu, o mais alto 

deste alinhamento serrano, com 2180m. A cidade de Petrópolis está instalada em 

dois vales estreitos, que se estendem subparalelamente na direção aproximada NE. 

As drenagens são interrompidas por estrangulamentos na forma de cachoeiras 

(knickpoints) com pequenas retenções de sedimentos aluvionares, representando 

estreitas planícies locais. Estes vales, cercados por paredões rochosos, serviram de 

caminho do desenvolvimento do processo de urbanização da cidade, transformando 

as estreitas planícies e íngremes encostas em áreas ocupadas. Ao analisar a relação da 

ocupação com a morfologia do relevo Ab’Saber (1958) afirma que,

“No Estado do Rio de Janeiro, as regiões serranas de Petrópolis, Teresópolis e 

Nova Friburgo apresentam apenas minúsculas planícies de soleira, de conformação 

alveolar, onde as cidades se anicharam incomodamente, comprimidas entre as 

planícies rasa e os sopés relativamente íngremes dos morros e grandes blocos de 

esfoliação. Exceção feita das planícies estreitas e alongadas, somente alguns raros 

patamares de morros e ligeiras encostas de declive mais suave deram asilo às 

edificações urbanas. Neste particular, a cidade de Petrópolis apresenta-nos um 

belo exemplo de sítio urbano que forçou a interpenetração do sistema de ruas 

e pequenas praças por entre a trama dos vales que desembocam na planície 

alveolar principal da região” (Ab’Saber, 1958).

A dinâmica atmosférica regional define uma condição tropical, sujeita a chuvas 

torrenciais. Estas condições somadas às declividades de suas encostas e aos altos 

índices pluviométricos no verão, proporciona condições naturais aos eventos de 

deslizamentos e inundações. Tais aspectos topográficos, somados aos mecanismos 

climáticos frontais e orográficos vindos de sudoeste e noroeste, contribuem para a 
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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. As áreas urbanizadas, promovendo processos 

de impermeabilização dos solos pela pavimentação, favorecem o escoamento 

superficial e a ocorrência de inundações. 

Em seu processo histórico a cidade ainda imperia, no final do século XIX, 

foi planejada, seguindo o curso dos três principais rios da cidade o Palatinado, 

Quitandinha e Piabanha, por meio da construção de grandes canais de drenagem 

presentes até hoje em seu centro histórico (Ambrozio, 2012). 

O plano urbanístico, apresentado por Koeler no ano de 1843 (Ambrozio, 

2012), para Petrópolis teve como objetivo modificar o velho estilo colonial 

de construir as casas de fundos para os rios que eram utilizados com a simples 

função de esgoto e construir ao longo das margens desses rios avenidas da Vila 

Imperial e vias de acesso para os demais bairros da cidade (Rabaço, 1985). 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 (fig. 1).Oestudo 

em questão tem como objetivo caracterizar a dinâmica hidrológica das microbacias 

Alto Curso Piabanha e Quitandinha no Distrito Sede do Município de Petrópolis, 

no estado do Rio de Janeiro, visando o entendimento dos processos de inundação 

urbana (fig. 1).
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Materiais e métodos

Para a investigação proposta, foram revisados diversos documentos e artigos 

referentes aos temas associados a desastres naturais de inundação e relatórios dos 

acidentes ocorridos na região serrana do Estado do Rio de Janeiro, além do histórico 

de planejamento das drenagens artificias e seus processos de canalização. Da mesma 

forma, foram avaliados os mapeamentos geológicos e geomorfológicos existentes 

para a área de estudo, assim como os artigos relativos às condições climáticas com 

foco nas dinâmicas de precipitação, sobretudo por tratar-se de uma área situada em 

ambiente tropical e de elevada altitude, sob fortes entradas de chuva.

Os mapeamentos foram realizados em ambiente de SIG, a partir do 

georreferenciamento de informações artográficas básicas, como topografia 

(1:50.000 do Instituto Brasileira de Geografia e Estatística – IBGE) e hidrografia, 

complementadas com bases temáticas de geologia e geomorfologia (da Companhia 

de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM - Serviço Geológico do Brasil). 

fig. 1 ‑ Representação da Localização da Área de Estudo, 2018.
Fig. 1 - Study Area Location, 2018.
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O software Arcview foi utilizado para criar os bancos de dados e realizar a 

integração de dados para a análise dos mapeamentos existentes. A partir do Mapa 

Geomorfológico de Dantas, 2015, foi refinado o detalhamento das unidades de 

relevo para o detalhe da área de estudo do Alto Curso do Rio Piabanha, a fim de 

se obter o Mapa de Caracterização do Relevo. A partir desse mapeamento foram 

cruzadas as informações do mapa de ocorrências da Defesa Civil Municipal com o 

objetivo de relacionar a morfologia local com as áreas de ocorrência de inundação. 

Por fim, foram realizados trabalhos de campo na área de estudo, com foco nas áreas 

de inundação e nas drenagens locais em virtude do processo de ocupação urbana.

Discussão e Resultados

O município de Petrópolis está situado em uma condição de relevo, associada às 

Serras mais altas do Planalto Sudeste Brasileiro abrangendo em parte a escarpa da Serra 

do Mar. A cidade de Petrópolis espraia-se desde a escarpa sul da Serra, voltada ao Graben 

da Baía de Guanabara, mas concentra-se principalmente em seu reverso, voltado para 

norte em direção ao Graben do Rio Paraíba do Sul (Asmus e Ferrari,1978), no alto 

curso do Rio Piabanha e de seu afluente Rio Quitandinha. Nesta área jazem rochas de 

alto grau metamórfico e ígneas intrusivas, associadas a processos orogenéticos ocorridos 

no final do Neoproterozóico. O grau de fraturamento e ocorrência de falhas nessas 

rochas estão associados, por sua vez, a eventos tectônicos rúpteis, posteriores, durante 

a abertura do Oceano Atlântico, no Cretáceo (Valeriano, et al, 2012). Estas fraturas e 

falhas cumprem o papel de planos de fraqueza ao intemperismo e à dissecação fluvial, 

dando origem a uma rede hidrográfica entalhada em vales fluviais estreitos, encaixados 

ou com estreitas planícies fluviais (Guerra et al, 2007a).

Contexto Geológico-geomorfológico e suas influencias como condicionantes de risco.

A intensa atividade tectônica marca o planalto sudeste, ao longo de sua história 

evolutiva. A formação de seu substrato geológico tem origem em intensos processos de 



54

metamorfismo e deformação estrutural das rochas, desde o paleoproterozóico, onde 

seus terrenos constituintes do embasamento já apresentavam complexos processos 

de formação, associados aos fechamentos de oceanos, formação de arcos magmáticos 

e colisões continentais, enquanto no neoproterozóico, os dados geocronológicos 

apontam suas principais datações para um auge metamórfico e deformacional do 

segmento central da faixa de dobramentos denominada Faixa Móvel Ribeira na 

Província Geológica Mantiqueira (Heilbron et al., 1995; 2000; 2016). Nos estudos 

de Heilbron et al. (2004) os autores interpretam o segmento central da Faixa 

Móvel Ribeira em sua variedade de terrenos e no processo evolutivo de construção 

do alicerce do grande orógeno resultante da colisão de núcleos continentais e 

fechamento de pequenos oceanos. Os autores afirmam que o imbrincamento desses 

núcleos e materiais supracrustais foram processados em intenso metamorfismo e 

estruturação tectônica resultaram em um substrato geológico complexo que hoje 

se apresenta estruturado em granulitos e gnaisses de alto grau metamórfico, orto 

e paraderivados, com foliação principal alinhada de NE a SW, entremeados por 

granitos pre, sin e pós tectônicos (Heilbron et al., 1995). As estruturas de falhas 

inversas, zonas de cisalhamentos e deformações dúcteis acompanham a orientação 

da foliação em seus eixos principais, registrando as diversas fases de deformação 

durante a orogenia. 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., 2000). 

Já no final do Jurássico e Cretáceo, o processo de Abertura do Oceano Atlântico 

interrompe drasticamente o trabalho erosivo destas drenagens e as reorganiza, de 

acordo com os eventos tectônicos associados. As bacias tafrogênicas abertas por 

estes eventos meso-cenozóicos espalham-se pela porção costeira do Brasil, revelando 

diversas fases de deposição em seus depocentros (Riccomini et al., 2004 e2010). 

No Vale do rio Paraíba do Sul e no litoral do Rio de Janeiro, diversas dessas bacias 

trafrogênicas foram mapeadas e analisadas em seus componentes estratigráficos. 

Riccomini et al. (2004) descreve este conjunto de estruturas tectônicas conjugadas 

em horsts e grabens de Rift Continental do Sudeste do Brasil (RCSB) caracterizadas 

por apresentarem ainda suas formações sedimentares associadas aos depocentros 

dos sistemas conjugados de grabens, desde a Bacia Sedimentar de Taubaté até Volta 
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Redonda, passando pela Bacia de Resende e extravasando o Vale do Rio Paraíba do 

sul para sudoeste em direção às bacias sedimentares de São Paulo e Curitiba, além 

das bacias mais próximas ao litoral, como Itaboraí e Macacu no graben da Baía de 

Guanabara ou ainda as deposições submersas no graben de São João.

Do ponto de vista estrutural, naturalmente estes eventos tectônicos associados 

à abertura atlântica são responsáveis pela formação de marcantes estruturas rúpteis, 

como falhas e fraturas de diversas direções. Como planos de fraqueza preferenciais 

para atuação dos processos intempéricos e, consequentemente, erosivos, são, por 

este motivo, reorganizadores de todo o sistema de drenagem nesta porção do 

continente, com cenários transitórios em cada fase de seu processo.

Particularmente no planalto sudeste a reorganização da rede de drenagem 

respondeu a todas as fases de mudança durante o dinamismo tectônico deste ultimo 

evento e até hoje seus esforços de reajuste são sentidos no reafeiçoamento das formas 

do relevo de suas bacias de drenagem. Em primeiro lugar são visíveis os encaixes dos 

eixos principais das drenagens nas estruturas do substrato geológico precambriano, 

porém estão sobrepostos um mosaico de organizações da rede de drenagem, resultantes 

de momentos diferentes das fases tectônicas até o sistema de grabens gerados no 

tectonismo tafrogênico da abertura oceânica com orientação geral subparalela às 

linhas de costa (Freitas, 2007). A área de estudo encontra-se neste contexto geológico, 

sendo caracterizada por uma bacia suspensa pela elevada topografia da Serra do Mar, 

um dos principais horsts locais, situado à beira do graben da Baía de Guanabara ao sul 

e limitado a norte pelo graben vale do Rio Paraíba do Sul.

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 fraturamento determinam as 

características gerais de relevo pelo controle estrutural. A geomorfologia da área 

de estudo corresponde a um quadro morfológico regional, relacionado aos efeitos 

de um tectonismo de grande escala e de fases erosivas sucessivas. São comuns na 

paisagem vales alongados, maciços graníticos íngremes, relevo com 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., 2007b). 



56

Condições de Relevo e Risco

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 (fig. 2). Na microbacia 

Alto Curso Piabanha notamos 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. São comuns 

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 em 1843, que cortam a cidade neste trecho. A 

dimensão dos canais permite ainda as vazões mais elevadas.

Há de ser feita uma ressalva em relação às muitas alterações feitas no relevo 

representadas pelas intervenções antrópicas, como o corte de taludes para a 

construção de estradas e ocupação, à medida que estas interferem nas condições 

hidrológicas locais das encostas. Boa parte desses cortes é feitos em antigos 

depósitos coluvio-aluvionares e quando cortados na base de seus  taludes promovem 

a instabilização dos materiais, que em eventos de chuvas extremas, podem vir a 

solapar a base ocasionando em escorregamentos.

Vale ressaltar, ainda, a influência da ocorrência dos granitos que através de erosão 

diferencial formam grandes espigões rochosos no formato de “Pão de Açúcar” que 

acabam promovendo grandes contribuições de escoamento superficial ao longo de 

seus paredões rochosos, além de contribuírem em eventos extremos com materiais 

deslocados em forma de avalanches detríticas, quando tem a parte superior de seus 

topos deslocadas pela poro-pressão no contato solo-rocha ou por fraturas de alívio 

de pressão.
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fig. 2 - Representação da Caracterização do Relevo das microbacias analisadas 
(Alto Curso Piabanha e Quitandinha), 2019.

Fig. 2 - Caracterization of the relief of the analysed micro-watersheds 
(Piabanha's Upper Corse and Quitandinha), 2019
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Outro papel importante é aquele referente ao represamento gerado pelos estrangu-

lamentos do relevo, na forma de cachoeiras locais ou knickpoints, visto que estas feições 

geomorfológicas represam a água a montante, proporcionando inundações e subida 

local do nível freático. Isso contribui para a subida da poropressão na base das encostas, 

podendo proporcionar deslizamentos nas encostas adjacentes às áreas de inundação. 

A funcionalidade dos knickpoints neste sentido, seria de “gargantas naturais” ou 

estrangulamentos, que fazem com que a capacidade dos rios de escoamento rápido seja 

reduzida. Soma-se ainda a isso, o entulhamento dos sedimentos no caso da ocorrência 

de deslizamentos, o que compromete ainda mais o escoamento das drenagens.

Contexto climático e condicionantes pluviométricos para as inundações

Um fator de extrema importância analítica para o entendimento do 

comportamento dos cursos e corpos d’água da região refere-se à dinâmica climática 

local e regional. Neste sentido, adotamos por base o trabalho de Alvares et al. (2014) 

que busca definir um padrão climático brasileiro bastante apurado, ou seja, em alta 

resolução. A partir dos dados disponibilizados pelos autores, a região encontra-se 

completamente inserida dentro da unidade climática Cfb. Esta unidade refere-se ao 

clima Subtropical úmido com verão temperado, cuja pluviosidade no mês mais seco 

é sempre superior aos 40 mm e a temperatura do mês mais quente é sempre inferior 

à 22ºC e a temperatura do mês mais frio varia entre -3 ºC e 18 ºC. 

Estas características são corroboradas pelos dados disponibilizados pelo Instituto 

Nacional de Meteorologia (INMET), que apresentam informações para a estação 

de Petrópolis (83804) para o intervalo de anos de 1931-1960 (O Instituto não 

apresenta dados de Normais Climatológicas para a estação de Petrópolis em outros 

períodos. A janela e os dados apresentados referem-se a uma contextualização do 

comportamento pluviométrico e da temperatura nas proximidades da região em 

estudo. Observa-se que em relação aos índices pluviométricos médios mensais, os 

mesmos variam entre 316,6 mm (referente ao mês de dezembro) e 66,0 mm (no 

mês de julho). Já em relação à temperatura média mensal nota-se uma variação 

entre 21,0 ºC no mês de fevereiro e 14,7 ºC no mês de Julho (fig. 3). 
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Este padrão climático, conforme definido pela EMBRAPA ([s/d]), apresenta 

“Chuvas uniformemente distribuídas, sem estação seca”, com precipitações que variam 

anualmente entre 1.100 e 2.000 mm.  Esta definição pode ser observada quando 

se avaliam os dados disponibilizados pelo INMET para a estação entre os anos de 

2008 e 2017, portanto, 10 anos. A partir da análise dos gráficos disponibilizados 

(fig. 4) sobre o comportamento pluviométrico anual da estação A610 (Pico do 

Couto) fica claro que a estação chuvosa estabelece-se notadamente nos meses de 

verão. Em grande parte dos anos (na janela temporal analisada) percebe-se que 

mesmo durante as estações secas, os aportes de precipitação são ainda significativos 

durante os meses de inverno.

A partir dos gráficos analisados, ao se observarem as precipitações máximas 

de cada um dos anos selecionados da estação Pico do Couto (em Petrópolis), 

verificamos que os registros pluviométricos mais elevados estabelecem-se entre os 

meses de novembro e abril (fig. 4). 

fig. 3 ‑ Análise dos dados pluviométricos e de temperatura da estação Petrópolis entre os 
anos de 1931 e 1960 (Fonte: Adaptado de INMET).

Fig. 3 - Analysis of rainfall and temperature data from the Petrópolis station between 1931 and 1960 
(Source: Adapted from INMET).
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•	 2008: 173 mm (24/11/2008)

•	 2009: 157 mm (19/01/2009)

•	 2010: 300 mm (05/04/2010)

•	 2011: 156 mm (12/12/2011)

•	 2012: 225 mm (02/01/2012)
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•	 2014: 118 mm (03/03/2014)

•	 2015: Sem informação
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•	 2017: 250 mm (16/07/2017)
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fig. 4 ‑ Comportamento pluviométrico anual da estação A610 (Pico do Couto) localizada 
em Petrópolis entre 2008 e 2017 (Fonte: INMET).

Fig. 4 - Annual rainfall behaviour at station A610 (Pico do Couto), in Petrópolis, between 
2008 and 2017 (Source: INMET).
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Esta periodização das chuvas no município contribui também para alterações 

das vazões nos cursos d’água ao longo do ano. De acordo com dados apresentados 

pelo estudo ‘Monitoramento do Rio Piabanha’ desenvolvido pelo Comitê Piabanha 

e pela COPPE/UFRJ para o ano de 2012/2103 “[...] a vazão média do curso 

final do rio no período seco (21,76m3/s) teve elevação de 82% no período chuvoso, 

indicando o significativo aumento de volume e consequente fluxo de transporte neste 

período” (Comitê Piabanha, 2013, p. 24). Evidentemente que o aumento das 

vazões durante períodos chuvosos, aliados a outros fatores (sejam eles associados ao 

meio físico, biótico ou socioeconômico) contribui para a ocorrência de inúmeros 

fenômenos de inundação (foram retiradas informações a respeito das vazões dos 

rios da Quitandinha e do Rio Piabanha, a partir da Rede Hidrometeorológica 

Nacional, disponibilizados a partir da plataforma HidroWeb da Agência Nacional 

de Águas, no entanto, para as estações existentes, não foram encontrados dados 

de séries históricas para correlacionar as vazões máximas e médias com os índices 

pluviométricos registrados). 

A partir dos dados apresentados, torna-se necessário uma avaliação sobre o 

potencial de ocorrência de inundações, associados ao município onde a região 

de estudo se localiza, especialmente àqueles vinculados à eventos que apresentam 

participação central do fenômeno pluviométrico e consequente aumento das vazões 

dos rios locais/regionais. De acordo com o Atlas Brasileiro de Desastres Naturais 

– 1991- 2012 (UFSC, 2013), o município de Petrópolis apresenta-se como uma 

porção do estado do Rio de Janeiro com alta susceptibilidade à ocorrência de 

desastres. A dimensão dos danos humanos e materiais sofridos no município a 

partir da identificação dos eventos mais severos associados à inundações (Tabela I 

e Tabela II).

Há ainda de se salientar que o município de Petrópolis, de acordo com o Atlas 

supracitado, se estabelece no estado do Rio de Janeiro como o 4º município com 

maior número de mortos (total de 209) entre os anos de 1991 e 2012, ficando atrás 

apenas de Nova Friburgo (440), Teresópolis (312) e Niterói (334). 

Apesar dos dados disponibilizados pelo Atlas Brasileiro de Desastres Naturais, 

o documento referente à Elaboração do Plano Estadual de Recursos Hídricos 

do Estado do Rio de Janeiro (que detalha as ocorrências de desastres naturais 
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entre o ano de 2000 e 2012 por Região Hidrográfica) apresenta outros dados 

complementares, indicando a data precisa e a causa das ocorrências existentes 

(COPPTEC, 2014). Os dados referentes ao município de Petrópolis apresentado 

pelo estudo citado corroboram com uma situação já identificada pelo Estado do 

Rio de Janeiro (Tabela III).

A partir de dados disponibilizados pelo Instituto Estadual do Ambiente (INEA) 

e elaborados pela Fundação Coppetec/Laboratório de Hidrologia da COPPE/

UFRJ (2014), foram identificados cinco pontos de recorrência de fenômenos de 

inundação na região de interesse: três nas bacias do Rio Quitandinha e no Alto 

Curso do Piabanha e outros dois nas imediações (fig. 5) 

Desastre Ano mortos Desabrigados Desalojados Afetados

Enxurradas

2003 17 88 20 1.512

2008 9 81 1.800 45.000

2011 71 187 6.956 50.000

Inundação - - - - -

Alagamento 2010 - - - 30.000

tABELA i ‑ Danos humanos relacionados aos eventos mais severos (1991-2012).
Table I - Human damage related to the most severe events (1991-2012).

Fonte: Adaptado de UFSC, 2013.
Source: Adapted from UFSC, 2013.

Desastre Ano total Destruídas total Danificadas total

Enxurradas 2008 26 805 831

Inundação - - - -

Alagamento 2004 6 135 141

tABELA ii ‑ Danos materiais relacionados aos eventos mais severos (1991-2012).
Table II - Material damage related to the most severe events (1991-2012).

Fonte: Adaptado de UFSC, 2013.
Source: Adapted from UFSC, 2013.
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tABELA iii ‑ Dados de identificação das ocorrências de desastres naturais registradas entre 
2000 e 2012, por ano e mês, no município de Petrópolis.

Table III - Data identifying the occurrence of natural disasters recorded in the municipality of 
Petrópolis between 2000 and 2012, by year and month.

Ano mês Data causa tipificação do 
Desastre

fora de 
casa mortes Pessoas 

afetadas

2001 01 02/01
Chuva de 128 mm em 2h, 
causando deslizamentos e 

inundações
Enxurradas ou 

inundações bruscas 410 0 410

2001 12 20/12 Forte temporal com 
granizo

Vendavais ou 
tempestades 2 0 2

2001 12 24/1 Chuvas contínuas e pico 
de 300 mm em 24 h

Escorregamentos ou 
deslizamentos; Enchentes 
ou inundações graduais

5.107 38 10.230

2003 01 11/01 Chuva de 140 mm em 40 
minutos

Enxurradas ou inunda-
ções bruscas / Escorrega-
mentos e deslizamentos

108 17 1.512

2004 01 02/01 Chuvas intensas, alaga-
mentos Alagamentos 8 0 32

2004 01 02/01 Chuvas intensas, desliza-
mentos

Escorregamentos ou 
deslizamentos 159 0 159

2004 01 04/01
Chuvas intensas, corri-
da de massa na estrada 

União- Indústria km 1135
Corridas de massa 0 0 0

2004 02 04/02 Grande deslizamento Escorregamentos ou 
deslizamentos 5 0 2.081

2004 11 29/11 Chuvas intensas, alaga-
mentos

Enchentes ou inundações 
graduais 19 0 1.100

2004 12 21/12 Chuvas intensas
Enchentes, alagamentos, 
deslizamentos e corridas 

de massa
442 0 100.000

2005 11 30/11 Chuva de 160 mm em 
17 h

Escorregamentos ou 
deslizamentos 37 0 100.000

2005 12 13/12
Chuva de 165 mm em 
2 dias, em bairros do 1º 

distrito
Escorregamentos ou 

deslizamentos 19 0 30.000

2007 01 04/01 Chuva de 355 mm entre 
3 e 4 jan

Escorregamentos ou 
deslizamentos 525 3 30.000

2007 12 16/12 Chuvas intensas Escorregamentos ou 
deslizamentos 56 2 125

2008 02 03/02 Chuvas intensas, enxurra-
das, inundações

Enxurradas ou 
inundações bruscas 1.881 9 45.000

2009 01 19/01 Chuva de 212 mm em 
3 dias

Escorregamentos ou 
deslizamentos 32 2 6.000

2009 10 10/10 Chuva de 135 mm desde 
o dia 9

Escorregamentos ou 
deslizamentos 21 4 6.200

2009 12 04/12 Chuva de 142 mm em 12 
h, deslizamentos

Escorregamentos ou 
deslizamentos 66 1 10.000

2010 04 05/04 Chuva de 140 mm na 
noite de 5 para 6 de abril

Escorregamentos ou 
deslizamentos 27 0 15.000

2010 12 07/12 Chuva de 90 mm em 
4:30 h

Escorregamentos ou 
deslizamentos 5 0 30.000

2010 12 23/12 Chuva de 90 mm em 
7:40 h

Escorregamentos ou 
deslizamentos 8 0 3.500

2010 12 27/12
Chuva de 160 mm em 7:50 h, 
causando deslizamentos e 

inundações
Escorregamentos ou 

deslizamentos 21 0 30.000

2011 01 04/01 Chuvas intensas Enxurradas ou 
inundações bruscas 0 3 10.000
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Ano mês Data causa tipificação do 
Desastre

fora de 
casa mortes Pessoas 

afetadas

2011 01 12/01 Chuvas intensas (maior 
tragédia do país)

Escorregamentos ou des-
lizamentos / enxurradas 
ou inundações bruscas

7.143 76 50.000

2011 03 01/03 Chuvas intensas Enxurradas ou 
inundações bruscas 27 0 10.000

2012 01 02/01 Deslizamentos Escorregamentos ou 
deslizamentos 0 0 15.000

2012 10 23/10 Pancadas de chuva e fortes 
rajadas de vento

Vendavais ou 
tempestades 29 0 5.000

Fonte: Adaptado de COPPTEC, 2014 / Source: Adapted from COPPTEC, 2014.

fig. 5 - Representação dos principais pontos (locais) de Inundação, levantados no âmbito 
do Plano Estadual de Recursos Hídricos na área de estudo (Fonte dos dados: Fundação 

Coppetec/Laboratório de Hidrologia da COPPE/UFRJ - 2014).
Fig. 5 - Representation of the main (local) flood points surveyed in the study area under the Plano 
Estadual de Recursos Hídricos (Data source: Fundação Coppetec / Laboratório de Hidrologia da 

COPPE/UFRJ - 2014).
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Placido (2010) corrobora com as informações referentes às elevadas 

susceptibilidade de ocorrências de inundações locais. Ao realizar um levantamento 

quantitativo das inundações da bacia do rio Quitandinha (tendo-se por base 

informações levantadas em inúmeros registros jornalísticos entre os anos de 1966 

e 2010), a autora indica 15 locais mais críticos na bacia, como as áreas que, no 

período analisado, apresentaram maiores recorrências quando de inundações locais 

(Tabela IV).

Ponto
Ponto de 

Alagamento
rio

No* entre 
os anos de 

1966 e 2010

inundações 
locais 

verificadas
% de eventos

1 Rua Afrânio Melo 
Franco Quitandinha

96

6 6,3%

2 Rua Dr. Thouzet Quitandinha 16 16,7%

3 Volkswagen Quitandinha 96 100,0%

4 Instituto Teológico 
Franciscano Quitandinha 80 83,3%

5 COMDEP Quitandinha 80 83,3%

6 Rua Alencar Lima Quitandinha 14 14,6%

7 Rua do Imperador Quitandinha 14 14,6%

8 Rua Saldanha 
Marinho Aureliano 13 13,5%

9 Praça Pasteur Aureliano 13 13,5%

10 Ponte Fones Saturnino 18 18,8%

11 Rua Olavo Bilac Saturnino 18 18,8%

12 Chácara Flora* - 3 3,1%

13 Independência* - 9 9,4%

14 Rua Getúlio 
Vargas* - 5 5,2%

15 Valparaiso* - 5 5,2%

tABELA iV ‑ Identificação dos pontos de alagamento e número de ocorrências registradas 
entre 1966 e 2010.

Table IV - Identification of flooding points and number of occurrences recorded between 
1966 and 2010.

* Número de Ocorrências.

Fonte/Source: Placido, 2010.
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Considerações finais

O problema das cidades crescidas sem planejamento nos países em 

desenvolvimento é um quadro comum que infelizmente vitimam numerosos 

contingentes populacionais. No Brasil esta realidade se repete em diversas cidades, 

sendo agravada na Região Serrana do Rio de Janeiro, dominada por um relevo 

íngreme e vales estreitos, sob clima tropical de chuvas torrenciais. A geomorfologia da 

área do alto rio Piabanha e Quitandinha garantem uma funcionalidade hidrológica 

de suas bacias de drenagem associadas à respostas rápidas frente às entradas 

de chuva. A mudança de uso do solo definida pela ocupação que pavimentou 

grandes áreas das encostas, bem como as estreitas planícies fluviais, espremendo 

as áreas urbanas até os limites dos canais fluviais, garantiu a transformação do 

antigo ambiente de infiltração de áreas florestadas em ambientes produtores de 

escoamento superficial. Durante os eventos de chuva tropicais de alta intensidade 

o resultado esperado é a ocorrência de inundações que invadem contundentemente

as áreas edificadas. O planejamento urbano histórico realizado na porção central 

do distrito sede de Petrópolis, ainda nos tempos imperiais pelo Engenheiro Köeler, 

demonstra nitidamente a eficiência das redes de drenagem artificiais que previram 

os altos níveis de enchentes em virtude das altas precipitações. Apesar de localizadas 

na porção mais a jusante da área de estudo, que justamente acumula mais fluxo 

hídrico, as inundações não ocorrem. Como prognóstico, ainda, podemos afirmar 

que o crescimento a montante sem planejamento pelas calhas e encostas das bacias 

irão agravar os problemas de inundação no distrito sede do município.
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da influência conjunta de processos naturais e da ocupação urbana. 

O trabalho identifica e quantifica, após a caracterização de impactos, 

a vulnerabilidade e a capacidade de resposta do sistema de transporte 

público frente a este tipo de desastre. A metodologia empregada con-

siderou o relacionamento em ambiente SIG das linhas de transporte 

público com as áreas inundáveis e alagáveis de Belém, e entrevistas 

aos usuários, empresas de transporte e o governo municipal; para 

tal foram desenvolvidas duas ações distintas, a primeira relacionada 

com a infraestrutura física e a segunda através de inquéritos com os 

envolvidos na temática. Das 164 linhas do transporte público que 

circulam em Belém, 143 passam por áreas em risco. Para os usuários 

todo o sistema de transporte precisa ser revisto, com o intuito de 

DOI: https://doi.org/10.34037/978-989-54942-5-5_7_3

https://orcid.org/0000-0003-2468-928X
https://orcid.org/0000-0002-2855-2056


70

diminuir a superlotação e aumentar o nível de conforto do trans-

porte público. As empresas ressaltam a importância de sistemas de 

drenagem, a fim de diminuir os gastos com manutenção dos veículos 

e fadiga dos funcionários. Para o Governo, importa a reestruturação 

das paragens de transporte público e a sinalização adequada das vias.

Palavras ‑chave: Vulnerabilidade, capacidade de resposta, transporte público e 

inundações e alagamentos.

Abstract: Floods in Belém (Pará) result from the combined influence of natural 

processes and urban occupation. After characterizing the impacts, 

this paper identifies and quantifies the vulnerability and responsi-

veness of the public transport system to this type of disaster. The 

methodology considered the relationship (in a GIS setting) of the 

public transport routes with the areas of Belém prone to flooding, 

and involved interviews with users, transport companies and local 

government officials. There were thus two distinct areas of action; the 

first focused on the physical infrastructure, and the second carried 

out surveys with those involved in the theme. Of the 164 public 

transport routes operating in Belém, 143 pass through areas at risk. 

The transport system needs to be revised for all users, to reduce 

overcrowding and increase the comfort level of public transport. The 

companies emphasize the importance of drainage systems to reduce 

vehicle maintenance costs and employee fatigue. For the government, 

it is important to modernize public transport stops and organize 

appropriate road signage.

Keywords: Vulnerability, responsiveness, public transport, floods/flooding.
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Introdução

Inundações e alagamentos ocasionam, por vezes, sérias interrupções ao 

funcionamento de uma cidade, com a ocorrência de perdas materiais, econômicas 

e sociais, temporárias ou permanentes, sobretudo em comunidades ou atividades 

de maior vulnerabilidade (Parizzi, 2014, p. 6).

A vulnerabilidade socioambiental tornou-se um conceito essencial na abordagem 

dos riscos e perigos, e central para o desenvolvimento de estratégias de redução e 

mitigação das consequências dos desastres naturais, nas diversas escalas de análise 

(local, regional, nacional, global), (Almeida, 2010, p. 278).

Em razão da localização geográfica e das condições geológicas e geomorfológicas, 

determinadas áreas são mais favoráveis e suscetíveis à ocorrência de tais eventos 

(Rodríguez, 2001, p. 29). Grande parte da área central da cidade de Belém, no estado 

do Pará (Brasil), está localizada em áreas de planície de inundação e alagamento, onde 

se localizam grande parte das residências, atividades governamentais e administrativas, 

prédios religiosos e turísticos. Às características do comportamento do regime fluvial e 

de um relevo de baixa altitude e declividade, somam-se como indutores dos eventos de 

inundação e alagamento, a ocorrência de altas precipitações e marés e uma drenagem 

pluvial ineficiente e insuficiente, em decorrência da intervenção do Homem. 

Nas cidades se materializam e reproduzem muitos e diferentes riscos e desastres, 

particularmente associados a perigos originados em fenômenos naturais e condições 

de vulnerabilidade da população e dos sistemas de serviços por ela utilizados (Chaves 

e Lopes, 2011, p. 5). Frequentemente, o serviço de transporte público é afetado 

pelas condições de fluxo de veículos nas áreas alagáveis ou inundáveis, assim como 

pelas dificuldades em responder adaptativamente a estas situações.

A forma como são utilizados os recursos locais, empregando as particularidades 

geográfica, culturais, institucionais e governamentais, é de vital importância para 

reduzir a capacidade de resposta perante os danos ou até mesmo tornar a recuperação 

mais rápida e eficiente para a sociedade (Quintero-Angel et al., 2012, p. 263). Essa 

capacidade de resposta pode ser obtida através de um plano governamental em parceria 

com a esfera privada e a população através da mudança de hábitos tais como jogar o 

lixo em lugares inapropriados e um plano de drenagem adequado à necessidade local. 
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O acesso motorizado ao centro da cidade de Belém é realizado por veículos 

privados e pelos pertencentes ao sistema de transporte público da cidade e da sua 

região metropolitana. Inundações e alagamentos da região causam frequentemente, 

enormes impactos à mobilidade da população e às próprias empresas de ônibus. 

Cabe mencionar-se as enormes carências associadas ao tempo para realizar os 

recorridos. Horários iniciais e finais são definidos, mas nada é estipulado no que se 

refere aos intervalos entre as paradas. 

Este trabalho estuda a vulnerabilidade do sistema público de transportes 

diante a ocorrência de inundações e alagamentos na cidade de Belém, através do 

reconhecimento das linhas expostas ao trafego em áreas inundáveis e alagáveis, assim 

como da identificação e percepção dos usuários e das empresas de ônibus. Medidas 

de resposta adaptativa são analisadas a partir do ponto de vista governamental.

Inundação, alagamento e transporte público em Belém

O município de Belém tem uma área de 1.059.406 km², possui uma população 

de 1.393.399 habitantes e limita-se com a bacia do Guajará e o Rio Guamá (IBGE, 

2010) (fig. 1). A cidade possui uma carga térmica elevada e não há uma grande 

amplitude de temperatura - a temperatura média anual de Belém é 26.4 ºC com 

mínima de 22,9 ºC e máxima de 31,8 ºC (Bastos et al., 2002, p. 31).

Silva et al. (2006, p. 1139) analisaram a pluviosidade de Belém entre 2004 e 

2005, destacando que a precipitação anual nas épocas mais chuvosas, entre fevereiro 

e abril, caracteriza-se por uma pluviosidade média de 1250 mm. Os mecanismos 

formadores de chuva associam-se à presença da Zona de Convergência Intertropical, 

brisas marítimas, sistemas frontais oriundos do sul do continente e extensa cobertura 

florestal atuando como fonte de calor latente de evaporação (fig. 2).

A estrutura urbana da cidade de Belém se consolidou a partir da ocupação da 

Primeira Légua Patrimonial (porção de terras doada pela Coroa Portuguesa), devido 

ao aterramento igarapés (curso d’água amazônico de primeira, segunda ou terceira 

ordem, constituído por um braço longo de rio ou canal), afluentes do rio Guamá e 

a baía do Guajará, permitindo a configuração de serviços públicos de infraestrutura 
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fig. 1 ‑ Mapa de localização e altimétrica (metros) da Cidade de Belém 
(Fonte dos dados: CODEM, 2005).

Fig. 1 - Location and elevation map (meters) map of Belem city 
(Data source: CODEM, 2005).

fig. 2 ‑ Variação pluviométrica mensal na cidade de Belém, calculada em milímetros, de 
2004 a 2005 (Fonte: Adaptado Silva et al., 2006, p. 1139).

Fig. 2 - Monthly rainfall variation in Belem city, calculated in millimetres, from 2004 to 2005 
(Source: Adapted from Silva et al., 2006, p. 1139).
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urbana, como estradas e saneamento básico, centralizados nesta área da cidade 

(Trindade Jr., 2013, p. 14). A baixa declividade contribui para o escoamento lento 

das águas das chuvas e fluviais, particularmente quando coincidem com períodos 

de altas marés. O centro da cidade compõe aproximadamente 40% do território do 

município, onde habitam cerca de 550 mil pessoas ou 38% da população municipal 

(Morhy et al., 2016, p. 5).

O processo de urbanização impermeabiliza o solo, aumentando os problemas 

relacionados com as inundações. Algumas obras de resposta estrutural de macro e 

micro drenagem têm sido realizadas na cidade, em particular diques de contenção e 

canais de drenagem (Santos e Rocha, 2014, p. 35). Problemas de dimensionamento 

e manutenção das obras, assim como o desordenado crescimento da ocupação da 

cidade são algumas das causas para a permanência, e em alguns casos agravamento, 

das inundações e alagamentos em Belém.

O centro de Belém dispõe de uma malha viária densa, comparada aos 

demais bairros da cidade, com condições insatisfatórias para a circulação (ex. 

largura das ruas, condições de pavimentação), acarretando para a população 

transtornos (Cardoso et al., 2015, p. 76), no entanto, estas ruas e avenidas 

passaram a ser os principais corredores do transporte público (Trindade Jr., 

2013, p. 15) (fig. 3).

O trafego no centro de Belém está saturado devido ao grande número de veículos 

de transporte público e particulares causando atrasos e congestionamentos. Esse 

quadro, sobre problemas de mobilidade urbana, traz à tona a falta de planejamento 

metropolitano dos serviços de transportes, principalmente ao observar a tendência 

de crescimento periférico em sua forte relação em direção aos centros urbanos de 

Belém (Soares, 2017, p. 14).

Belém teve um distanciamento entre a abordagem do planejamento de 

infraestrutura da cidade e o sistema de drenagem. A cidade ignora os cursos de 

água na ocupação do espaço, habitando em áreas de várzeas naturalmente alagadiças 

e deixou para a técnica de drenagem resolver (hidraulicamente) os problemas de 

alagamentos (Pegado et al., 2014, p. 74). Fato observado na área de estudo, onde 

ocorreram aterramentos dos rios e a ocupação de áreas de várzea, transformando 

essas áreas no centro comercial da cidade.
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Procedimentos metodológicos

A intersecção das rotas de transporte público que passam nas áreas alagáveis 

e inundáveis da cidade de Belém foi realizada com vista a identificar a população 

atingida. Usuários entrevistados das linhas afetadas, empresários do transporte pú-

blico, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SEMOB) e 

o agente fiscalizador das leis de trânsito dentro da cidade, foram entrevistados. A abor-

dagem metodológica é operacionalizada a dois níveis, a primeira relacionada com a in-

fraestrutura física e os dados de pluviosidade, ou seja, análise de geoprocessamento para 

quantificar a vulnerabilidade e a segunda através de inquéritos com os envolvidos na 

temática. As características dos recorridos, fiscalizados somente nos horários de partida e 

chegada, dificultam enormemente a possibilidade de análise de demoras nos recorridos 

por causa das inundações e alagamentos.  Para o desenvolvimento deste trabalho foram 

utilizados diversos materiais de diferentes fontes, escalas e tipos (Tabela I).

fig. 3 ‑ Concentração das rotas de transporte Público 
(Base Vetorial: ROTA URBANA, 2015 e CODEM, 2005).

Fig. 3 - Concentration of the public transport routess 
(Vector data base: Rota Urbana, 2015 and CODEM, 2005).
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A identificação e quantificação das rotas do transporte público coletivo que atra-

vessam áreas de alagamentos e inundações de Belém foi realizada pela álgebra de 

planos de informações espaciais de altimetria, áreas inundáveis e rotas de ônibus 

da cidade de Belém mediante o uso de Sistemas de Informação Geográfica (ArcGis 

10.1). Isto permitiu calcular a extensão de cada umas das rotas do transporte públi-

co, assim como o cálculo, em km, das rotas do transporte público que convergem 

entre si, ou seja, linhas do transporte público que possuem o mesmo itinerário. 

Finalizando com a extensão total, em Km, em que o transporte público circula por 

áreas alagadas e inundadas de Belém. 

Usuários da rede de transporte público foram entrevistados em junho de 2015. 

Os usuários, 200 em total, foram divididos em 4 grupos: idosos (Id), pessoas 

materiais

Nome (ano) tipo fonte escala

Áreas de 
alagamentos 

(2005)

Plano de 
informação 

digital/Texto

CODEM - Companhia de Desenvolvimento 
e Administração da Área Metropolitana de 

Belém - (CODEM, 2005).
1:2000

Logradouros 
(1998)

Plano de 
informação 

digital

CODEM - Companhia de Desenvolvimento 
e Administração da Área Metropolitana de 

Belém - (CODEM, 2005).
1:2000

Hidrografia 
Continental 

(2002)

Plano de 
informação 

digital/Texto

COHAB - Companhia de Habitação do 
Estado do Pará – (COHAB-2002). 1:10.000

Rotas de ônibus 
(2013)

Plano de 
informação 

digital/Tabela
http://rotaurbana.net.br/ 1:2000

Limites 
municipais 

(2010)

Plano de 
informação 

digital

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – (IBGE, 2010) 1:1.000.000

Altimetria - 
Modelo Digital de 

Terreno (2000)

Plano de 
informação 

digital/Texto

USGS - Serviço Geológico dos Estados 
Unidos (USGS, 2000) 1:250.000

tABELA i ‑ Materiais, tipo, fontes e escalas utilizadas no trabalho.
Table I - Materials, type, sources, and scales used in the work.
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com 60 anos ou mais; pessoas com necessidades especiais (PNE), identificados 

neste trabalho como cadeirantes e deficientes visuais; estudantes detentores de 

carteira de meia passagem de ônibus (E); e demais usuários diários do transporte 

público (N). As entrevistas foram realizadas em quatro horários, dois de maior 

fluxo de transportes - 8 e 18 horas, e dois de menor fluxo - 10 e 15 horas seguindo 

os pressupostos de Ferronatto e Michel (2011). As perguntas realizadas aos 

entrevistados foram a respeito da relação do usuário com o transporte público, 

reclamações e sugestão de possíveis melhorias, principalmente nos períodos de 

inundação e alagamentos da cidade. 

O cálculo do número amostral utilizou uma função de distribuição binomial e 

seguiu a fórmula abaixo:

n = (Z2
a/2 pq)/E2

Em que: n é o número total de amostras (pessoas) selecionadas aleatoriamente 

com determinado nível de significância (a = 0,05), e determinado erro de amostragem 

(E=0,05); p é a probabilidade da linha de transporte passar por uma área propensa a 

ter alagamento e inundação e estar contida pela área de estudo; q e igual a 1-p; e Z é o 

valor crítico tabelado da função normal padrão, para a/2 (Thompson, 2002).

A análise amostral para quantidade de dados preliminares implementada nesta 

pesquisa funcionará como base de dados (proxy) de identificação das vulnerabilidades 

dos usuários, podendo esta metodologia ser aplicada a amostras mais representativas.

Um representante da empresa Transurb, responsável por cinco linhas do 

transporte público (linhas <> UFPA Cidade Nova-321, <> UFPA Tamoios-320, 

<> João Paulo II Ver-O-Peso-446, <> Marex Felipe Patroni-632 e <> Icoaraci Ver-

O-Peso-305) foi entrevistado, com o objetivo de obter informações a respeito das 

principais dificuldades e custos enfrentados pelo empresário do transporte público, 

ocasionadas pelos alagamentos e inundações.

 A entrevista com a diretora da Superintendência SEMOB, em 2015, teve a 

finalidade de ponderar sobre todos os impactos registrados pela SEMOB e suas 

medidas adaptativas sobre as inundações e alagamentos em Belém, bem como os 

custos sociais envolvidos.
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Identificação das rotas de transporte público com as áreas alagáveis e inundáveis

Na identificação e delimitação de áreas de alagamentos e inundações feita pela 

CODEM (2005), a cota máxima de inundação utilizada foi de 6,5 metros (fig. 4).

fig. 4 ‑ Áreas propensas a inundações e alagamentos de Belém 
(Base Vetorial de alagamentos e inundações de Belém e Fonte dos dados: CODEM, 2005).

Fig. 4 - Belem areas prone to floods 
(Belem Vector Basis of floods and overflows and data source: CODEM, 2005).

De um total de 164 linhas de transporte público da cidade de Belém, 143 

linhas (aproximadamente 90%) desenvolvem-se por áreas propensas a alagamento e 

inundação. Dessas 143 linhas, 111 linhas passam em três principais vias: a Avenida 
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Boulevard Castilho França (40 linhas); a Avenida Almirante Tamandaré (33 linhas); 

e a Avenida 16 de Novembro (38 linhas) (fig. 3). Para estas 111 linhas calculou-se 

a porcentagem do comprimento do trajeto que passa por estas áreas alagáveis e 

inundáveis e identificam-se as linhas do transporte público que possuem valores 

igual ou superior a 10% do seu itinerário passando em área de vulnerabilidade 

(Anexo I). Aproximadamente 60% das linhas do transporte público trafegam no 

centro da cidade.

Quatro linhas têm mais de 50% de seu trajeto passando por áreas vulneráveis a 

alagamentos e inundações (Bengui - Presidente Vargas, Pratinha - Ver-O-Peso II, UFPA 

– Alcindo Cacela e UFPA – Ver-O-Peso). Vinte e quatro linhas apresentam 20% ou 

mais do seu trajeto vulnerável. Quinze linhas apresentam 10% ou mais do seu trajeto 

vulnerável (Anexo II).

Através do processo de urbanização sucedida no centro de Belém, observada pelo 

viés das rotas de transporte público pode-se analisar a vulnerabilidade ambiental 

ocorrida pela retirada da vegetação, ação esta que ocasionou a impermeabilização 

das superfícies, em função do avanço das residências, edificações, asfaltamentos 

e outras obras de infraestrutura. A retirada da vegetação dificulta o processo de 

infiltração das águas pluviais, provocando o aumento e a aceleração do escoamento 

superficial e, consequentemente, resultando em alagamentos e inundações (Souza, 

2013, p. 66).

Vulnerabilidade social

As entrevistas foram realizadas nas Avenidas Boulevard Castilho França, 

Almirante Tamandaré e 16 de novembro, locais que periodicamente sofrem 

com inundações e alagamentos decorrentes das chuvas fortes. Os dados 

coletados, para esta pesquisa, nas entrevistas (Tabela II) permitiram a 

construção de relações entre o número de usuários do transporte público, 

a frequência de utilização (diário, semanal e mensal), e o tipo de usuários, 

os que foram classificados como idosos, pessoas com necessidades especiais, 

estudantes e outros. 
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A porcentagem de entrevistados diários (81,5%), consideravelmente maior 

comparado aos entrevistados semanais (13%) e mensais (5,5%). A grande maioria 

dos entrevistados é composta pelo gênero feminino (62%). Os estudantes também 

representam uma significativa porcentagem dos entrevistados do transporte público 

(31%). Nota-se o baixo número de idosos (13%) e de pessoas com necessidades 

especiais (3%) utilizando este meio de transporte.

90% dos entrevistados informou que já tiveram a rota do ônibus alterada por 

motivos de alagamentos e inundações na cidade de Belém, assim como 74% dos 

entrevistados presenciaram a lotação do transporte público. 

Interessa ressaltar a estatística, por grupos entrevistados, informou que por 

motivo de alagamentos e inundações já tiveram a rota do ônibus alterada (Tabela 

III). Onde os estudantes entrevistados representam 31,5%, Idosos entrevistados 

representam 13,5, PNE entrevistados contabilizam 3% e os demais usuários 

entrevistados somam 52%. 

Gênero estudantes idosos Pessoa com Necessidades especiais outros total

Feminino 40 12 4 68 124

Masculino 23 15 2 36 76

Total 63 27 6 104 200

tABELA ii ‑ Composição amostral dividida por gênero e grupos estabelecidos.
Table II - SSmple composition divided by gender and specific groups.

tABELA iii ‑ Entrevistados que tiveram a rota do transporte público alterado devido aos 
alagamentos e inundações.

Table III - Interviewees who had the public transportation route changed because of flooding.

tipo

frequência de rotas Alteradas (%)
total 
(%)Diário (%) semanal (%) mensal (%)

Não sim Não sim Não sim

Estudantes 3,2 84,1 1,6 11,1 100

Idosos 59,3 11,1 7,4 22,2 100

Pessoa com Necessidade Especial (PNE) 83,3 16,7 100

Demais Usuários/entrevistados (N) 1,9 81,7 1 13,5 1 1 100

total 2 79,5 1 12 2 3,5 100
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Para 21% dos entrevistados, em dias de chuva a lotação do ônibus é maior devido 
ao sistema de paradas inapropriadas para proteção das fortes chuvas, e à incerteza 
decorrente de alterações na frequência dos ônibus em função dos alagamentos e 
inundações na região e sua propagação ao resto da cidade.

Vulnerabilidade empresarial

Os impactos para as empresas de transporte público em Belém estão relacionados, 
principalmente, com a instabilidade estrutural da cidade para o transporte de grande 
porte, aliado á vulnerabilidade socioambiental da região. 

Em períodos de fortes chuvas, as empresas de transporte público recomendam a 
mudança do itinerário, sem qualquer aviso prévio aos usuários e de forma não planejada.

Todas as medidas são tomadas para diminuir os impactos e os custos impostos 
pelos alagamentos e inundações à manutenção dos carros. Mesmo assim, segundo 
dados da empresa entrevistada, o gasto com a manutenção dos veículos aumenta 
aproximadamente 3% no período de chuvas, particularmente considerando a 
troca de óleo, a limpeza do sistema elétrico do veículo, e o maior consumo de 
combustível, devido à demora em congestionamentos e/ou mudanças de trajetos.

Para a empresa, a resposta à vulnerabilidade diante alagamentos e inundações 
associa-se à reformulação do sistema de drenagem, assim como à organização 
de rotas alternativas para garantir a maior fluidez do transporte. A empresa se 
responsabilizaria em zelar pelas melhorias adquiridas. Além de elaborar políticas de 
gerenciamento da demanda por transporte com o intuito de atender a demanda do 
transporte público nos horários de maior fluxo. 

Para Ferronatto; Michel (2001) além da redistribuição temporal e espacial do 
fluxo de veículos, a transferência de parte da demanda para o transporte público, 
requer uma provisão de capacidade adicional como redução de tarifa, melhoria do 
nível de serviço do transporte público e informação ao usuário.

A organização dos horários de saída dos coletivos, bem como a criação de uma parceria 
eficaz entre a SeMOB e as empresas de transporte no sentido de organizar rotas alternativas 
nos períodos de chuvas intensas e maré alta a fim de minimizar os problemas de conges-
tionamento seriam medidas de resposta das empresas para com a resolução do problema.
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Vulnerabilidade governamental

O governo é responsável pelo planejamento e operação de trânsito das estradas, 

vias e calçadas, suas redes, terminais, terrenos e seu relacionamento com outros modais 

de transporte a fim de prover o movimento seguro rápido, confortável, conveniente, 

econômico e ambientalmente compatível de pessoas e mercadorias (Vasconcellos, 

2014, p. 15).

O plano Diretor de Transportes Urbanos da Região Metropolitana de Belém foi 

elaborado inicialmente na década de 1990 e teve seu prosseguimento por meio de 

outros programas a partir do ano de 2010 (Soares, 2017, p.138).

Em particular no Município de Belém, a partir do seu Plano Diretor de 2008 

e da Política Nacinal de Mobilidade Urbana (Lei Nº 12.587/2012), foi aprovado o 

Plano de Mobilidade de Belém (PlanMob) (Decreto municipal Nº86.545/2016), 

que constitui um instrumento de planejamento e gestão da cidade no que tange a 

mobilidade urbana.

O PlanMob destaca num contexto de sustentabilidade, a importância do 

transporte não motorizado sobre o motorizado do transporte coletivo sobre o 

individual sem comprometimento do meio ambiente, sem degradação das áreas e 

atividades urbanas e sem prejuízo do próprio transporte (Silva, 2018, p.520)

No entando, em geral no Brasil, o Plano Diretor de Mobilidade Urbana apresenta 

numerosos obstáculos na sua implementação efetiva (Machado e Piccinini, 2018, 

p.74) e pode ser visto como um ponto fraco no planejamento urbano da cidade, 

devido à lenta implantação, deixando o poder público vulnerável às situações de 

congestionamento causados pelos alagamentos e inundações (Filho et al., 2011, p.19).

Para a SeMOB, as medidas que favorecem a mobilidade do transporte 

público em Belém foram desenvolvidas, somente de maneira atenuante, devido 

à construção desordenada da cidade. Para a superintendência, o centro de Belém 

deveria ser reestruturado através de modelos mais eficazes de escoamento das águas. 

A superintendência lembra que a aplicação da infraestrutura capazes de evitar os 

desastres advindos da inundação e alagamentos, foram negligenciadas pelos órgãos 

responsáveis, devido às dificuldades políticas, oriundas da pressão pela urbanização 

rápida e pela crônica falta de recursos financeiros.
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As medidas adotadas pela SeMOB são na grande maioria das vezes momentâneas, 

caracterizadas apenas pela organização do fluxo de veículos. Os agentes de trânsito 

tentam acelerar o movimento, quando este se encontra congestionado, alterando as 

rotas em períodos mais críticos causados pelos alagamentos e inundações.

Vulnerabilidade socioambiental resultante da intersecção das rotas de 

transporte público que passam por áreas alagáveis e inundáveis de Belém

A intersecção delimita e relaciona os principais pontos de vulnerabilidade, através 

dos alagamentos e inundações. Possibilitando explorar de maneira mais adequada a 

capacidade de resposta para as categorias entrevistadas (Tabela IV).

VULNerABiLiDADe
resPostA

sociAL emPresAriAL GoVerNAmeNtAL

Superlotação 
e desconforto 
do Transporte 

público

Despreparados 
ao lidar com 

público

Fiscalização insatisfatória da 
lotação máxima nos veículos 

e condições dos veículos

Manutenção e parceria para 
fiscalização da empresa e 

governo

Paradas de 
ônibus que 
alagam e 
inundam

Gastos com 
manutenção dos 

veículos

Baixo investimento em 
infraestrutura urbana 

(Ocupação Desordenada)

Abrigos adequados às condi-
ções climáticas em Belém

Sistema de 
drenagem 

inadequado

Mudança de rota 
sem aviso prévio

SeMOB orienta a mudança 
aleatória de rotas dos veículos

Melhoria no sistema de dre-
nagem do centro de Belém 
(Reestruturação das vias do 

centro)

tABELA IV ‑ Vulnerabilidade social, empresarial, e governamental e capacidade de resposta.
Table IV - Social, business, and government vulnerability, and response capacity. 

Para os usuários/entrevistados, os impactos da superlotação e desconforto dos 

veículos são recorrentes, além do desrespeito as sinalizações de trânsito existem 

casos de veículos danificando calçadas na tentativa de evitar os contratempos dos 

alagamentos e inundações. Já a empresa entrevistada assegura investir em cursos de 

capacitação do funcionário e seguir as normas recomendadas para manutenção e 
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renovação da frota. A SeMOB afirma não ter o contingente necessário para fiscalizar 

toda a demanda necessária, no entanto fiscais são destacados para atividades de 

ordenamento das vias recorrentes no centro de Belém especialmente nos períodos 

de chuvas intensas.

Para chegar ao patamar de redução da vulnerabilidade socioambiental é im-

portante o aprimoramento da parceria entre fiscalização da empresa e interven-

ções governamentais. 

Segundo os entrevistados do transporte público a adequação das calçadas e 

abrigos, no lugar de paradas abertas nas laterais, permitia a proteção das chuvas de 

Belém. Na Avenida Boulevard Castilho França, a parada de ônibus com o maior 

fluxo de usuários corresponde à feira do Ver-O-Peso. A parada se resume a uma 

placa de sinalização e em períodos de chuva, os transeuntes se abrigam nas barracas 

dos vendedores ambulantes. Outras paradas observadas nas Avenidas Almirante 

Tamandaré e 16 de Novembro são pequenas, comparada a demanda de usuários, 

sendo inapropriado para a proteção das chuvas, causando transtornos aos usuários. 

O mais acertado seriam abrigos maiores, onde o transporte público estacionaria para 

embarque e desembarque e os usuários estariam protegidos das condições climáticas 

de Belém. Para isso seria necessário a reestruturação das calçadas, abrigos e mudança 

de sentido para os veículos de transporte individual, para a melhora do fluxo de 

veículos tanto do transporte coletivo como do transporte individual (PARÁ, 2006).

Os entrevistados, representantes da empresa de transporte público e a SEMOB 

qualificam o sistema de drenagem como inadequado (Tabela IV), para resolver 

este problema é de fundamental importância incluir a manutenção e limpeza dos 

sistemas de micro e macrodrenagem, que serviriam para aperfeiçoar as condições 

da rede. Para Alencar (2011), o serviço de micro e macro drenagem deve seguir o 

princípio de fiscalização; adoção de técnicas de manutenção corretiva; e limpeza de 

canais, canaletas e galerias de forma integrada.

78% do transporte público passa por áreas alagáveis e inundáveis, somente no 

centro da cidade (fig. 3). Há a necessidade da adequação do sistema de drenagem 

e reestruturação da infraestrutura do centro de Belém, pois, entre outros fatores, 

é onde se encontra um dos pontos turísticos e de comércio mais importantes da 

cidade de Belém.
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Conclusão

A intersecção dos dados de alagamento e inundação com as rotas do transporte 

público de Belém possibilitou a análise de 164 linhas do transporte público da 

Região Metropolitana de Belém, 143 em algum momento do percurso trafega 

por áreas alagáveis e inundáveis da cidade. Dessas 143 linhas, 111 passam pela 

vulnerabilidade dos alagamentos e/ou inundações em três vias principais as: Avenidas 

Boulevard Castilho França, na Avenida Almirante Tamandaré e na Avenida 16 de 

Novembro, todas localizadas no centro de Belém.

Através da realização da pesquisa bibliográfica aliada ao período de trabalho 

de campo foi possível avaliar e analisar as vulnerabilidades da cidade, através das 

opiniões dos usuários entrevistados, destas vias, que utilizam o transporte público 

diariamente para se deslocar em Belém. 

Os usuários são diretamente impactados pela vulnerabilidade ambiental, 

além do serviço de transporte de baixa qualidade, que acarreta a superlotação do 

transporte, a infraestrutura urbana necessita ser revista, para que a cada chuva 

intensa, os usuários não se deparem com alagamentos e inundações e possam ter a 

perspectiva de chegada e saída de seu destino no tempo e qualidade desejada. 

Os dirigentes da empresa Transurb relatam sentir os impactos dos contratempos 

em períodos de chuva e maré alta, pois os gastos com manutenção aumentam, 

ocasionado pelo trânsito engarrafado, que exige muito dos veículos pelo tempo 

que ficam parados no congestionamento, além da ociosidade dos condutores que 

acabam por se sentirem mais fadigados. 

A importância da organização dos horários de saída do transporte público, bem 

como a criação de uma parceria eficaz entre a SeMOB e a empresa de transporte, 

seriam medidas de resposta das empresas para com a resolução dos impactos.

Uma maior frequência de viagens e a melhor distribuição da demanda de 

transporte por viagens seria uma possível solução para o tempo gasto no transporte 

público, assim como o desgaste dos trabalhadores e equipamentos.

A prefeitura de Belém é responsável pela fiscalização das infrações de circulação, 

paradas e estacionamento, assim como construir, manter e sinalizar as vias urbanas. Ela 

também investe em ações de conscientização e educação de trânsito de acordo com as 
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diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN). As medidas 

adotas pela SeMOB são apenas paliativas, e servem para a organização das vias. 

Existe a necessidade de preparação ao sistema de drenagem adequado. Redes 

bem estruturadas de água, esgoto, drenagem são imprescindíveis para a melhora na 

qualidade de vida da população da cidade de Belém.

Diante dos fatos relatados, torna-se necessário compreender que todo o sistema 

de serviços urbanos carece de estrutura que reúna eficiência, bem-estar social, 

sistema de drenagem adequado, e que estejam em equilíbrio com a vulnerabilidade 

socioambiental, onde se faz necessário aliar adaptação e capacidade de resposta para 

essa vulnerabilidade, dando qualidade de vida aos seus moradores.

Saber coexistir com as inundações e alagamentos em Belém é se adaptar aos 

impactos através de uma série de medidas adotadas pela sociedade civil, os órgãos 

públicos, as empresas do transporte público. É de fundamental importância colocar em 

prática o plano diretor da cidade com o objetivo claro na gestão das áreas susceptíveis 

a alagamentos e inundações, na análise e avaliação dos riscos, na definição do nível de 

proteção, para assim, construirmos uma sociedade digna e de qualidade para todos.
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Anexo i ‑ Estatística discriminada com valores igual ou superior a 10% das linhas do 
transporte público que passam por três vias propensas a alagamentos e inundações de Belém.

Annex I - Statistics broken down into values equal or superior to 10% of the public transport 
routes which cross three flood-prone roads of Belem.

Linhas de Ônibus

Nome trajetória total Percorrida 
pelo Ônibus (Km)

trajetória Alagável 
Percorrida pelo Ônibus

(Km) %
Aero Club – Pte. Vargas 23,9 6,2 25,9
Águas Lindas – Pte. Vargas 38,1 7 18,4
Arsenal 31,9 14,2 44,5
Bengui – Felipe Patroni 39,1 6,5 16,6
Bengui - Presidente Vargas 42,5 21,7 51,1
Bengui – Ver-O-Peso 40,3 7,4 18,4
Cabanagem - Pte. Vargas 32,8 5,7 17,4
Canudos – Pça. Amazonas 20,9 6,7 32,1
Canudos – Ver-O-Peso 16,5 6,7 40,6
Canudos II- Pça. Amazonas Tucunduba 21,3 6,4 30,0
Castanheira-Ver-O-Peso (Moça Bonita) 26,7 5,1 19,1
CDP - Ver-O-Peso 31,7 9,8 30,9
Ceasa - Ver-O-Peso 27,2 11,2 41,2
Conj. Maguari – Ver-O-Peso 46,8 6,7 14,3
Curuçambá - Ver-O-Peso 27,9 7,3 26,2
Dr. Almir Gabriel - Pte. Vargas 30,4 5,7 18,8
E. Marex – Felipe Patroni 31,5 10,3 32,7
Guamá - Pte. Vargas 20,4 4,7 23,0
Guamá - Ver-O-Peso 17,5 2,7 15,4
Icoaraci – Ver-O-Peso (Paracuri II) 48,5 15,8 32,6
Icoaraci - Ver-O-Peso (Cohab) 46,4 15,2 32,8
Jaderlândia – Patroni 27,5 3,1 11,3
Jaderlândia – Ver-O-Peso 41,9 7,3 17,4
Jardim Europa – Ver-O-Peso 48,7 13,8 28,3
Jardim Sideral - Ver-O-Peso 39,8 9,8 24,6
João Paulo II - Ver-O-Peso 22,8 4,9 21,5
Julia Seffer – Pátio Belém 32,4 3,7 11,4
Marituba - Ver-O-Peso (Alça Viária) 31,4 7,3 23,2
Marituba - Ver-O-Peso (M. Couto) 32,2 7,3 22,7
PAAR - Ver-O-Peso 27,7 2,9 10,5
P. Lomas – E. da Cunha (Executivo) 32,2 13,9 43,2
Pedreira Lomas – E. da Cunha 29,3 7,5 25,6
Pratinha - Ver-O-Peso II 34,1 20,1 58,9
Sacramenta Nazaré (P. Miranda) 34,2 5,4 15,8
Sacramenta – Pte. Vargas 21,25 5,4 25,4
Satélite - Ver-O-Peso 51,2 6,2 12,1
Telégrafo - Ver-O-Peso 34,6 8,6 24,9
Tenoné - Ver-O-Peso (A. Nunes) 46,2 8,6 18,6
UFPA – Alcindo Cacela 18,7 11,7 62,6
UFPA – Pe. Eutíquio 18,8 6,2 33,0
UFPA – Tamoios 33 6,6 20,0
UFPA – Ver-O-Peso 18,7 11,3 60,4
UFPA – Pedreira 24,4 11,1 45,5
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Anexo ii ‑ Faixa de porcentagem entre 10 a 20% do transporte público que circula nas 
Avenidas Boulevard Castilho França, Almirante Tamandaré e a Avenida 16 de Novembro 

propensas a alagamentos e inundações.
Annex II - Percentage range between 10 to 20% of public transport that travels along 

Avenidas Boulevard Castilho França, Almirante Tamandare and 16 de Novembro, 
all prone to flooding.
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Introdução

Este artigo é o resultado de um trabalho apresentado entre os dias 17 e 20 de 

junho de 2019, no Instituto de Geografia da Universidade Federal de Uberlândia, 

Minas Gerais, Brasil, no III Simpósio Ibero-Afro-Americano de Riscos (SIAAR), 

que abordou a temática “Riscos e Sociedade, da apropriação do espaço à criação de 

territórios em riscos”. Em uma dissertação de mestrado e uma tese de doutorado (em 

que também ocorreu o estágio doutoral na Universidade de Coimbra e trabalhos 

de campo em Portugal e na Espanha), foram realizadas pesquisas que envolvem 

grandes empreendimentos e riscos sociais no entorno do Rio São Francisco. As 

pesquisas foram feitas entre 2007 e 2015. Diversas informações foram obtidas e 

merecem ser conhecidas, por essa razão formou-se uma base teórica consolidada de 

produção científica. Mas as dúvidas não terminaram, e uma questão é trazida para 

este artigo: Que intervenções positivas podem ser feitas nas comunidades locais, 

a partir da Geografia, para amenizar os riscos sociais que envolvem os grandes 

empreendimentos resultantes da transposição do Rio São Francisco?

Abstract: The São Francisco is the largest entirely Brazilian river. A number of 

large enterprises operate in the river basin and its surroundings. The 

implementation and maintenance of these large enterprises imply social 

risks for local residents. Geography has an analysis category that can 

be used to understand the facts, namely, place. The experience of local 

communities brings understanding and answers to the social risks faced. 

The place and voice of communities are sources of responses. The answers 

can be sought and used in academia, schools, and various organizations 

in the search for solutions to social risks. The general objective of the 

article is to point out ways of working with a place category and oral 

history in the search for social risk solutions. It is concluded that, in the 

studied areas, there is still a need when it comes to the managements of 

major enterprises listening to the voices of local communities.

Keywords: Transposition, San Francisco River, place.
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A Geografia é uma ciência que possui o espaço, o território, a região, a paisagem 

e o lugar como categorias de análise.  O lugar é uma categoria que se aproxima 

da vivência cotidiana das comunidades, valorizando, assim, seus moradores e seus 

conhecimentos. Um dos espaços de discussão da Geografia são as escolas de nível 

básico, logo elas podem ser apontadas como ponto de interferência na vivência das 

comunidades. No Brasil, existem uma legislação e orientações governamentais que 

apontam formas de trabalhar essa matéria no ensino básico. Essas orientações e a 

base curricular evidenciam a necessidade de explorar a categoria lugar e a vivência 

das comunidades como instrumento de entendimento da Geografia. 

Neste artigo serão abordados a importância de trabalhar a categoria lugar, o 

conceito de lugar na Geografia e a legislação e os planejamentos governamentais 

em torno dessa categoria no ensino básico. Os grandes empreendimentos e os 

riscos sociais que envolvem a transposição do Rio São Francisco são exemplos 

da necessidade de iluminar a voz das comunidades locais, na busca de minimizar 

problemas decorrentes de suas instalações. 

O São Francisco é o maior rio totalmente brasileiro. Ele nasce em Minas Gerais, 

Região Sudeste do País, e tem sua foz na Região Nordeste. Estão sendo realizadas 

obras para a transposição de parte das águas desse rio para regiões que não são 

naturais de seu curso (Nordeste Setentrional). Esses empreendimentos não são os 

únicos casos de transposição que envolvem o rio. Podem-se citar, também, as obras 

nas suas nascentes, nos anos 1950. 

O objetivo geral deste artigo é apontar caminhos para trabalhar com a questão 

do lugar nas escolas locais, valorizando o conhecimento das comunidades no 

enfrentamento dos riscos sociais gerados por grandes empreendimentos que 

envolvem o Rio São Francisco. 

Professores, alunos, escolas, comunidades, academia, gestores, órgãos 

governamentais, ONGs e demais interessados em melhorar a qualidade de vida 

no torno do rio e a saúde ambiental do São Francisco podem se apoiar no estudo 

da categoria lugar para encontrar respostas dentro da Geografia.  Aqui serão 

discutidos fundamentos teóricos formais e legais para abordar o conceito de lugar 

nas escolas de nível básico, na Bacia do Rio São Francisco. É um apoio formal 

para professores e outros agentes que entendem que essa categoria é importante no 
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ensino da Geografia, pois ela ajuda a refletir e a explorar questões das vivências das 

comunidades. Este estudo pode ser utilizado na busca de soluções em outras bacias 

ou outros espaços geográficos. No caso da gestão dos grandes empreendimentos que 

envolvem o Rio São Francisco, ele se mostra fundamental para a diminuição dos 

riscos sociais envolvidos. 

A metodologia utilizada neste estudo baseou-se no recorte conceitual de uma 

dissertação e uma tese de doutorado que tiveram como tema central os grandes 

empreendimentos e os riscos sociais que envolvem o Rio São Francisco (história 

oral), como também em documentos formais da legislação educacional no Brasil 

que permitem aos professores, principalmente os de geografia do ensino básico, 

trabalhar com a categoria lugar. Para compreender melhor essa categoria, serão 

analisados conceitos trazidos por especialistas reconhecidos nessa área de ensino.

Materiais e métodos

Tanto na dissertação de mestrado quanto na tese de doutorado (Assis, 2009 e 

2015), a perspectiva da categoria lugar foi pesquisada com base no método história 

oral de vida, relacionada a alterações geográficas, como de questões ambientais, nos 

lugares de transposições de águas que envolvem o Rio são Francisco. Segundo o 

autor, as alterações geográficas podem ser registradas e analisadas por meio da voz das 

comunidades locais, trazendo respostas para problemas e riscos sociais. Portanto, neste 

artigo procura-se evidenciar que vozes de estudantes, crianças, adultos e idosos podem 

ser buscadas como contribuição para resolução de questões do lugar de sua vivência.

História oral e Lugar

A base principal deste estudo foi a história oral, que pode ser considerada 

tanto um método quanto um procedimento metodológico. Para compreender esse 

método e utilizá-lo como manual, recorreu-se a Thompson (1992). Esse consagrado 

pesquisador descreveu o passo a passo a ser seguido em uma investigação nessa área. 
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Segundo Thompson (1992), a história oral dá vozes às pessoas que muitas vezes 

são desprezadas no meio técnico, científico e informacional. Corroborando esse 

pensamento, Santos (2004) ressalta que num mundo globalizado as realidades 

locais são desprezadas.  

O pesquisador pode contrapor as vozes alcançadas com as mais diferentes fontes, 

principalmente quando há dúvidas relacionadas a grandes projetos, uma vez que a 

mudança de enfoque pode ajudar a esclarecer fatos (Thompson, 1992, p. 25, 29).

As vozes dessas pessoas podem ser buscadas em pesquisa de campo, nos lugares 

onde elas moram. A categoria lugar é um espaço determinado com características 

próprias, com grupos sociais que têm uma relação de identidade com o local. É onde 

o homem está ambientado e integrado, é onde ele possui relação de sentimento, de 

afeição e de vivência com o seu espaço (Christofoletti, 1985, p. 22). 

O estudo de Tuan (1980) é considerado um clássico da literatura geográfica em 

relação à categoria lugar. Nessa obra o autor ressalta que os seres humanos utilizam seus 

sentidos para compreender os lugares. Chegar até os seres humanos nos mais distintos 

lugares não é tarefa fácil. Escutar e registrar o que essas pessoas têm a dizer sobre seus 

lugares também não o é. Mas com algum esforço, paciência e tempo, pode-se buscar 

compreender diferentes relatos, registrando-os e comparando-os. “É a justaposição de 

experiências vivas de todos os níveis da sociedade é o que torna a história local mais vigorosa 

e intelectualmente provocante” (Thompson, 1992, p. 245). Escutar as pessoas não exige 

a rigidez da geometria de canais ou da engenharia dos dutos. O pesquisador deve estar 

sensível às relações humanas, aos seus sentimentos e à cultura local. 

As pessoas entrevistadas nesta pesquisa foram selecionadas com base nas 

indicações de diversos órgãos governamentais e também nos encontros casuais, 

durante o trabalho de campo. O primeiro passo foi definir o que seria pesquisado, 

conversar com as pessoas que conheçam a área e fazer uma entrevista-piloto. Buscou-

se conhecer a história da comunidade antes das entrevistas, para que fossem abordadas 

as perguntas mais relevantes, mas sempre deixando o entrevistado à vontade para 

expor fatos novos. O pesquisador não ficou expressando suas opiniões.  “Conseguir 

ir além das generalizações estereotipadas [...] é uma das habilidades, e das oportunidades 

básicas do trabalho de história oral” (Thompson, 1992, p. 261). Foram utilizados um 

roteiro e um gravador digital. A transcrição das entrevistas gravadas foi feita em sua 
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totalidade. Na interpretação dos textos, tentou-se construir, apresentar, avaliar, testar 

e relacionar a história oral com modelos mais amplos. A memória pode ser falha, por 

isso foram buscadas outras fontes e relatos diferentes (Thompson, 1992, p. 303).

Os instrumentos metodológicos utilizados foram a pesquisa exploratória, a 

entrevista aberta semiestruturada e a história oral. Inicialmente foi feita uma pesquisa 

de exploração com base no levantamento bibliográfico do material disponibilizado 

pelo Ministério da Integração Nacional do Brasil, como também em relatórios 

técnicos, trabalhos científicos e jornais de diferentes épocas. Em campo, buscou-se 

localizar as pessoas diretamente atingidas pela transposição do Rio São Francisco: 

agricultores familiares, comunidades quilombolas e reassentados. As falas dos 

entrevistados foram colocadas em contrapondo ao discurso oficial do Ministério da 

Integração e de outros órgãos.

A categoria lugar como possibilidade de intervenção

Constatou-se que os moradores locais entendem o lugar onde vivem, ou seja, 

eles sabem trazer respostas para diversas questões. Na educação como um todo, e em 

especial na educação ambiental, é preciso iluminar vozes e discutir com a academia 

as realidades locais. Para isto, é preciso pesquisar e discutir questões pertinentes, 

vindas das mais diversas fontes educacionais. A Geografia é uma ciência que tem 

como uma de suas principais características a preocupação com a justiça social. A 

categoria lugar na Geografia orienta para o recorte que se pode fazer observando os 

laços cotidianos que o indivíduo tem com seu espaço. Para compreender a voz dos 

moradores de um local, a história oral pode ser utilizada como base teórica. Lugar e 

história oral se completam (Assis, 2015). 

Ensino de Geografia e Lugar

O lugar é a primeira categoria a ser instrumentalizada. A criança, desde o seu 

nascimento, reconhece sua mãe e os objetos próximos. Ela amplia sua capacidade 
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cognitiva evoluindo com o tempo. No Brasil, vários são os instrumentos que usaram 

essas ideias no ensino da didática, por exemplo, os Parâmetros Curriculares Nacionais 

para o ensino (1980), o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 

(1991) e, atualmente, a própria Base Curricular Nacional Comum (BCNC, 2017). 

A categoria lugar aparece não só na Geografia, mas também em outras 

ciências. Paralelo à história oral, o lugar manifesta-se claramente nos estudos 

de História. Nos anos iniciais do ensino fundamental, dentre outros objetivos 

pautados na rotina diária em relação ao conteúdo História, espera-se que os 

alunos sejam capazes de reconhecer algumas semelhanças e diferenças existentes 

no seu grupo de convívio, e gradativamente possam ampliar sua capacidade de 

análise, reconhecendo e valorizando ações individuais e coletivas que repercutem 

na melhoria das condições de vida para si, e para os outros. Em Geografia, dentre 

os objetivos semelhantes, espera-se que os alunos possam reconhecer na paisagem 

local as diferentes manifestações da natureza e como seu grupo social dela se 

apropria, valorizando ações que repercutam num ambiente sustentável. Assim, 

espera-se que os professores de Geografia e de História sejam capazes de selecionar 

conteúdos e práticas pedagógicas que valorizem a criança e sua história de vida, 

como também de sua família e da sua comunidade, com ações de sustentabilidade 

ambiental e social, como o valor do indivíduo como cidadão capaz de atuar no 

seu meio ambiente. O papel do professor é fundamental, pois é ele que instiga 

o aluno a se desenvolver, e principalmente estimula sua criatividade e sua 

autonomia. Ademais, devem ser  valorizados também o lugar onde o aluno vive, 

suas histórias e sua realidade social, econômica e ambiental. Segundo os PCNs 

(1997) e a BNCC (2017), é sempre apropriado fazer a interação entre Geografia, 

História e as outras ciências, para oferecer e construir um adequado processo de 

ensino-aprendizagem.

Os grandes empreendimentos e os riscos sociais no entorno do Rio São Francisco

O Rio São Francisco nasce no estado de Minas Gerais (Região Sudeste) e tem 

sua foz entre os estados de Sergipe e Alagoas, na Região Nordeste (fig. 1).
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fig. 1 ‑ Bacia do Rio São Francisco (Fonte: Pires, 2016).
Fig. 1 - São Francisco river basin (Source: Pires, 2016).
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No final da década de 1950 e no início da década de 1960, foi realizada uma 

transposição no reconhecido lugar das nascentes do Rio São Francisco. Apesar de 

esse rio ter sua nascente histórica atestada como pertencendo ao município de São 

Roque de Minas, sua verdadeira nascente geográfica se encontra em Medeiros. Em 

Vargem Bonita, município vizinho, nasce o Rio Piumhi. Esse rio fazia parte da Bacia 

do Rio Grande (fig. 2), mas para a construção da Usina Hidrelétrica de Furnas, ele 

foi transposto para a Bacia do Rio São Francisco, através de canais artificiais (fig. 3) 

(Moreira, 2006). Por meio da metodologia história oral, Assis (2009) obteve relatos 

das comunidades locais sobre as alterações geográficas ocorridas no lugar.

fig. 2 ‑ Rio Piumhi antes da transposição 
(1958) (Fonte: Moreira, 2006).

Fig. 2 - Piumhi River before transposition 
(1958) (Source: Moreira, 2006).

fig. 3 ‑ Rio Piumhi após a transposição 
(1963) (Fonte: Moreira, 2007).

Fig. 3 - Piumhi River after transposition 
(1963) (Source: Moreira, 2007).

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 (fig. 4). A obra teria sua inauguração em 2015, mas em 2020 

ela ainda não está totalmente concluída. No Nordeste do País, parte das águas 

do Rio São Francisco está sendo desviada para regiões que sofrem com a seca. A 

obra é extremamente complexa (contando com outras obras gerenciadas pelos 
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estados e municípios) e ainda não conseguiu levar águas transpostas para atender à 

demanda pretendida. Assis (2015) obteve relatos das comunidades que vivenciam 

as transformações geográficas no lugar.

fig. 4 ‑ Localização do Projeto de Integração da Bacia do Rio São Francisco com Bacias do 
Nordeste Setentrional do Brasil (Fonte: Brasil, Ministério da Integração Nacional, Relatório 

de Impacto Ambiental, 2004, p. 4).
Fig. 4 - Location of the São Francisco River Basin Integration Project with basins in 

the northern area of north-east Brazil (Source: Brasil, Ministry of National Integration, 
Environmental Impact Report, 2004, p. 4).

A valorização da região das nascentes do Rio São Francisco

Os moradores descrevem as modificações nas paisagens na região das nascentes 

do Rio São Francisco. São Roque de Minas, cidade de suma importância para 

esta pesquisa, é onde se encontra a nascente histórica do São Francisco. Ela é 

caracterizada como uma cidade pequena típica do interior de Minas Gerais. As 

crianças são estimuladas a discutir a relevância da questão patrimonial do município. 

Na exposição de uma escola de nível fundamental, constatou-se a presença de vários 
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trabalhos relacionados à importância de ter no município os atrativos turísticos 

de rara beleza, principalmente a nascente histórica do Rio São Francisco, ou seja, 

percebe-se que há a valorização do local como potencial para o turismo (fot. 1).

fot. 1 ‑ Maquete da igreja matriz de São Roque de Minas, elaborada por alunos da 6a série 
do ensino fundamental da única escola estadual do município. Os trabalhos expostos em 

uma feira cultural na escola valorizam o patrimônio do local 
(Fotografia de Assis, tirada a 20/07/2008 (Assis, 2009).

Photo 1 - Model of the main church of São Roque de Minas, made by students from the sixth 
grade of elementary school of the only state school in the municipality of São Roque de Minas. 

The works displayed at a cultural fair at the school respect the local heritage 
(Photography of First Assis, taken 20/07/2008 (Assis, 2009).

Segundo funcionários do Parque Nacional da Serra da Canastra, é cada vez 

maior o número de turistas na região, e nem sempre a manutenção do parque 

ocorre de forma adequada. As belezas locais atraem turistas e pesquisadores:

Antes mesmo de chegar a Formiga eu já tinha avistado no horizonte a 

Serra da Canastra. Essa montanha, que se assemelha a um imenso cofre, mostra 
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ao longo sua massa imponente, pareceu-nos tão isolada. Não é o que ocorre, 

porém. Ela faz parte da Serra das Vertentes... que limita a oeste a Bacia do 

São Francisco [...].  Ao entrarmos no desfiladeiro a que já me referi, vimo-nos 

próximos da serra. Ali seu cume é perfeitamente regular, e grande parte de seus 

flancos, nos pontos mais elevados, é formada de rochas talhadas a pique, cheias 

de sulcos e inacessíveis. Abaixo delas se estendem matas e pastagens naturais em 

encostas suaves, até o fundo de um vale estreito, onde corre o Rio São Francisco. 

Embora as rochas formem como um paredão quase vertical, elas estão longe de 

ser escalvadas, pois em vários pontos são cobertas por uma relva muito fina, que 

raramente deixa entrever a cor acinzentada da pedra. Em nenhum outro lugar 

encontrei relvados um verde tão bonito e tão viscoso como os que estendiam aos 

pés dessas rochas a pique, e os matizes mais escuros das matas vizinhas não lhes 

ficava devendo nada em beleza (Saint-Hilare, 1975).

No carnaval de 2003, chegamos a receber mais de 900 pessoas por dia 

(depoimento do Sr.1 - funcionário da portaria do Parque Nacional da Serra 

da Canastra). 

Nas entrevistas realizadas tanto em Medeiros quanto em São Roque de 

Minas, percebe-se uma preocupação muito grande em atrair turistas, por questões 

econômicas. Já a proteção ambiental das nascentes do Rio São Francisco foi pouco 

mencionada. O turismo gera uma série de impactos, que parecem não ser observados 

tanto quanto a questão econômica. No depoimento do Sr. 1, nota-se que o número 

de turistas é grande e que o lugar é historicamente atraente, o que corrobora o 

depoimento de Saint-Hilare (1975). Não houve por parte dos entrevistados 

demonstração do conhecimento das obras da transposição do Rio Piumhi para o 

Rio São Francisco, mesmo sendo uma região geográfica muito próxima. 

Logo depois de descer a Serra da Canastra e ver o belíssimo espetáculo formado 

pela queda das águas do Rio São Francisco na Cachoeira Casca D’anta, tem-se uma 

saída do parque que dá para o município de Vargem Bonita, muito importante na 

questão do desenvolvimento regional, por causa da exploração mineral. Essas são 

as mesmas águas que no passado geraram uma importante extração mineral, como 

demonstrado pelo relato do senhor Claudine:
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O Rio São Francisco, principalmente no município de Vargem Bonita, o Rio 

Piumhi e o Córrego das Araras, por mais de 40 anos forneceu ouro para nós ourives 

de Formiga. Tinha muitos garimpeiros que viviam do garimpo de ouro, não tem 

mais por causa do Florestal... Córrego Cabresto, perto da foz do Rio Piumhi com o 

Rio São Francisco tem diamante. Eu comprei muito diamante, inclusive um de 1 

quilate, hoje no valor de uns 10 mil reais. Tinha tal de Nice. Essa Nice trazia ouro 

toda semana, tirado no quintal. Uma vez ela chegou com uma latinha de Toddy 

cheia de ouro. Passa uma semana e o barranco mata o marido dela, pela forma 

como ele tirava o ouro. Córrego das Araras e o Rio Piumhi ainda têm muito ouro 

e diamante. Trabalho há 54 anos com joia (depoimento do Sr. 2). 

Na divisa de Vargem Bonita com o município de Piumhi nasce o Rio Piumhi. E 

é também no município de Piumhi que acontece o encontro das águas do Rio São 

Francisco com as águas do Rio Piumhi.

O rio corria pro Rio Grande na função da barragem, que é de Furnas. O Rio 

Piumhi retornou, e em vez de continuar indo pro Grande ele foi pro São Francisco. 

Por isso a Bacia do São Francisco começa hoje aqui, nesse dique, e devia até mudar 

a nascente do Rio São Francisco, que o ponto mais ao sul de onde ele nasce é no 

dique. Então a nascente de São Roque já passou a ser um afluente dessa nascente 

do dique, que é o ponto mais ao sul. Ele desagua no Nordeste, né? O ponto mais 

ao sul é essa montanha ao lado direito aqui do hotel. Ali começa então as nascentes 

que começam o córrego. Córrego do dique, e vai pro São Francisco, entra o São 

Francisco. Precisa até mudar esses livros de Geografia e História porque a nascente 

do São Francisco é aqui agora. Queriam passar pra Medeiros, aí tem vários lugares 

que querem ter a nascente do São Francisco. Dos três que estão brigando, é aqui, 

porque tá mais ao sul. Como se mede um rio? Se ele deságua no Nordeste, o ponto 

mais ao sul é aqui. Então não tem mais como discutir isso daqui. Hoje, sem 

dúvida, é só pegar o mapa e ver que é aqui (depoimento do Sr.3).

Como pode-se perceber, a hidrografia da região parece confusa, e realmente 

é, pois o Rio Piumhi fazia parte de uma bacia diferente da do Rio São Francisco, 

e agora está ali inserido através do Córrego Água Limpa, após sua transposição. 
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Essa alteração ocorre na região das nascentes do Rio São Francisco, o que faz com 
que as águas do   Rio Piumhi sejam ali inseridas. Esse fato causa um forte impacto 
no Rio São Francisco, uma vez que leva uma grande quantidade de sedimentos 
para suas águas. No depoimento do Sr. 2, percebe-se até mesmo a colocação de 
nova nascente. Então, como devemos considerar essa nova hidrografia da região? O 
Rio Piumhi será considerado como parte da Bacia do São Francisco nos planos de 
recuperação do São Francisco, como preconiza o Ministério da Integração Nacional 
no caso de sua transposição para Região Nordeste? Essas perguntas encontram-se 
sem respostas. O desconhecimento por parte das autoridades e da própria academia 
sobre a transposição leva os órgãos governamentais, tanto federais como estaduais, a 
desconsiderar a transposição do Rio Piumhi para o Rio São Francisco.

Na transposição do Rio São Francisco no Nordeste (Uma nova nascente?)

Cabrobó é onde se faz a primeira captação de águas no Projeto de Integração do 
Rio São Francisco. O município representa um ponto estratégico para estabelecer uma 
série de discussões em torno de questões que envolvem a polêmica da transposição. 
Em Cabrobó existem comunidades que são banhadas pelo Rio São Francisco e outras 
que não possuem nenhum tipo de acesso às suas águas. Ao norte de Cabrobó estão 
os municípios que sofrem com a seca, e ao sul estão grandes produtores agrícolas que 
utilizam as águas do Rio São Francisco. Portanto, não há dúvidas de que Cabrobó é um 
ponto de interseção entre a realidade seca do Nordeste Setentrional e uma das regiões 
altamente produtivas, com a agricultura irrigada pelas águas do Rio São Francisco.

A história de formação do município começa no ano de 1762, quando uma 
paróquia foi criada em uma aldeia indígena existente na região, tendo como 
primeiro vigário o padre Gonçalo Coelho de Lemos. Em 1903, Cabrobó foi elevada 
à categoria de cidade, e em 1929, à categoria de município. Seu território pertencia 
ao antigo município de Boa Vista (hoje Santa Maria da Boa Vista). Segundo relatos 
de descendentes de moradores primitivos, o local era habitado por indígenas 
conhecidos como Rodelas de Cabrobó. Francisco Dias D’Ávila II, pertencente à 
dinastia sertanista da Casa da Torre, instalou-se na região com uma fazenda de 

criação de gado e ajudou a formar a primeira paróquia (IBGE, 2014).
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Historiadores também contam que inicialmente os índios das tribos Truká e 
Pankararus da região deram o nome a cidade. Cabrobó, origem indígena, significa 
árvore ou mato de urubus. Vem de caa – árvore e orobó – urubu. Administrativamente, 
o município é formado pelo distrito-sede e pelos povoados da Aldeia Indígena N. S. 
da Assunção, Ilha de Assunção, Mãe Rosa e Murici (Cabrobó, 2013).

O município possui uma área territorial de 1.657,705 km², índice de 
desenvolvimento humano de 0,623, população residente de 30.873 pessoas e valor 
de rendimento nominal mediano mensal per capita dos domicílios particulares 
permanentes na zona rural de R$ 138,80 (IBGE, 2014).

Localiza-se no sertão do São Francisco, distante 586 km do Recife. Possui solo “arenoso”, 
vegetação de Caatinga e precipitação pluviométrica média anual de 1.275,4 mm, sendo 
março e abril os meses chuvosos. Seu clima é semiárido, quente, com temperatura média 
anual de 25 ºC. O município tem na agricultura (produtos como arroz e cebola) sua 
principal fonte de renda. Sua localização é privilegiada, pois situar-se na margem esquerda 
do Rio São Francisco. Também do lado esquerdo, encontra-se a Ilha da Assunção, próximo 
de onde se faz a captação das águas para a transposição do São Francisco. A ilha pertence 
aos índios Trukás, que têm uma ligação de sobrevivência material e imaterial com as águas 
do rio e com a ilha. Os índios têm uma grande relação de dependência da agricultura. 
Sua economia é baseada na produção agrícola, principalmente no plantio de arroz, feijão, 
milho e cebola. Na ilha, os Trukás têm uma rica trajetória de lutas para manter sua religião, 
seus costumes e sua arte (Cabrobó, 2013).

A Ilha da Assunção, além de ainda estar no Rio São Francisco, tem contato 
direto, por meio de uma ponte, com a zona urbana de Cabrobó. Os índios Trukás, 
moradores da ilha (fig. 5), também sentiram a chegada das obras da transposição, 
mas não foram inseridos no grupo de entrevistados, por ter sido constatado um 
desgaste da comunidade indígena em ficar oferecendo entrevistas sobre o assunto. 
Em uma das margens da ilha estão os canais e o ponto de captação da transposição, 
e na outra tem-se o perímetro urbano de Cabrobó. 

Dentre as fontes bibliográficas consultadas, o principal material pesquisado para 
entender como a transposição do Rio São Francisco atinge os índios Truká foi o 
relatório denúncia produzido, em 2009, pelo Conselho Indigenista Missionário, no 
qual podem ser encontradas diversas falas dos índios, que já retratavam como estava 
sendo a implementação das obras da transposição do São Francisco. 



106

fig. 5 ‑ Localização da comunidade indígena Truká (Fonte dos dados: Google Earth, 2014).
Fig. 5 - Location of the Truká indigenous community (Data source: Google Earth, 2014).

É exatamente nesse lugar que as duas realidades se cruzam. De um lado, 

a implementação da maior obra hídrica do País, e do outro, o lugar sagrado de 

vivência dos índios Trukás. De um lado, o Rio São Francisco no seu curso natural, 

e do outro, os canais que devem levar parte de suas águas por um novo caminho, 

para o Nordeste Setentrional do País. Com base na literatura pesquisada, é possível 

inferir que o lugar de vivência dos Trukás, ao longo da história brasileira, não teve 

seus limites respeitados, e até hoje é fruto da luta dos índios. A história do povo 

Truká se confunde com uma luta para proteger e reivindicar o lugar onde eles vivem. 

O Ministério da Integração Nacional (2014) afirmou que o programa ambiental 

referente às terras indígenas foi um dos mais bem-feitos e organizados para 

implementação da transposição. As terras indígenas dos povos Trukás, Tumbalalás, 

Pipipans e Kambiwás, por sua proximidade com as obras do Projeto São Francisco, 

principalmente nos municípios de Cabrobó e Floresta, em Pernambuco, teriam sido 

amparadas por medidas e condutas que visam minimizar as interferências negativas 

das obras durante o período de construção, com ações previstas em um programa 
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de desenvolvimento das comunidades indígenas. Entre elas está a construção, em 
convênio com a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), de 367 casas e cinco postos 
de saúde, nas quatro aldeias. Segundo um levantamento, teriam sido entregues, até o 
momento, 71 casas para os Trukás, 58 para os Kambiwás, 23 para os Pipipans e sete 
para os Tumbalalás. Quatro postos de saúde estão em fase de construção. Reuniões 
periódicas estão sendo realizadas com as lideranças indígenas e com os técnicos 
da Fundação Nacional do Índio (FUNAI), para o acompanhamento das ações já 
executadas e para o monitoramento das ações planejadas (BRASIL, Ministério da 
Integração Nacional, Programa 12 de apoio aos povos indígenas, 2005).

Já os índios relataram uma situação diferente e tentaram demonstrar sua 
indignação por meio de protestos. “O Projeto de Transposição em si tem sido 

implementado com o uso de força armada do Exército Brasileiro. Preterindo o diálogo, 

o Governo impôs à força o início das obras [...]. (Cacique Neguinho Truká)” (CIMI, 
Relatório denúncia, 2009, p. 29). 

Quando foi perguntado sobre a necessidade de atuação do Exército nas obras 
em Cabrobó, o Ministério Integração deu a seguinte resposta: “A atuação do 

Exército Brasileiro teve duplo objetivo, sendo o principal garantir que o trabalho fosse 

desenvolvido com segurança, [...]. Além disso, a instituição apresentava as qualificações 

necessárias para a atuação na área” (BRASIL, Ministério da Integração Nacional, 
Questionário, 2015). Mas como demonstrado, o que os índios sentiram, na 
verdade, foi uma pressão para que a obra fosse instalada, sem gerar questionamento 
em torno da posse do território.  

Conclui-se, então, que as obras da transposição chegaram ao lugar de vivência 
dos índios Trukás de forma brusca, não respeitando e nem escutando suas vozes, 
gerando e intensificando uma série de conflitos históricos na luta por sua terra e por 
sua cultura, o que resultou em aflições e modificou seu modo de vida em virtude 
das obras que estão sendo instaladas. 

Historicamente, os vales dos rios foram os espaços onde os homens preferiram 
habitar, pois forneciam água e alimento. “Ele promete uma subsistência fácil por ser 

um nicho ecológico altamente diversificado: há uma grande variedade de alimentos 

nos rios. [...]” (Tuan, 1980, p. 134). A vida dos índios Trukás está completamente 
ligada ao Rio São Francisco, tanto pelo aspecto material, pois vivem da agricultura, 

pecuária e pesca, quanto pelo lado imaterial, místico, de fé e de sentimento.
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No caso específico da tribo Truká, essa relação é agravada, pois eles moram em 

uma ilha. Chamada de Ilha da Assunção, eles vivem rodeados pelas águas claras 

do São Francisco. Segundo Tuan (1980), existem diversos povos que têm uma 

ligação mística de sobrevivência com o formato geográfico da ilha, como pode ser 

observado no caso dos Trukás. Historicamente, a importância da ilha é colocada 

como fruto da imaginação do homem: “No mundo, muitas das cosmogonias começam 

com o caos aquático: quando a terra emerge, necessariamente é uma ilha” (Tuan, 1980, 

p. 135). Apesar de o Ministério da Integração afirmar que a retirada de água para a

transposição será muita pequena e que não irá alterar o curso ou a geografia do Rio 

São Francisco, a população teme que isso não seja verdade. 

Em relação à transposição do Rio São Francisco para o Nordeste Setentrional 

do Brasil, Assis (2015) apontou as diversas realidades vivenciadas, desde a desses 

indígenas até a das comunidades que tiveram suas terras cortadas pelo canal 

artificial e, portanto, foram reassentadas. Algumas colocações podem ser citadas. 

Os moradores do lugar disseram que faltou comunicação entre os idealizadores 

e os gestores das obras. Relataram a necessidade de água na região, mas disseram 

que já moram próximo ao Rio São Francisco e que já faltava acesso à água. 

Afirmaram o receio da chegada de empreendimentos agrícolas e da expulsão dos 

moradores tradicionais.

Conclusão 

A categoria lugar, na geografia, é usada com o intuito de entender a vivência, os 

problemas e as soluções encontradas pelas comunidades. No entorno do Rio São 

Francisco, grandes empreendimentos mudaram a natureza do rio e a vivência das 

comunidades. Conhecer essas alterações, a partir do lugar, é uma forma importante 

de combater os riscos sociais. Esse entendimento pode ser buscado nas pesquisas, na 

academia e nas escolas de nível básico, envolvendo o ensino da Geografia. Algumas 

alterações podem ser citadas: deslocamento forçado de ribeirinhos, que muitas 

vezes reclamaram de receber uma baixa ou nenhuma indenização; desmatamento; 

favorecimento de latifúndios e não de comunidades tradicionais. 
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Apesar de sua importância no cenário do País, o Rio São Francisco sofre com 

problemas ambientais e necessita ser revitalizado. 

Na região da nascente do rio existe um parque nacional, que tem recebido 

um grande número de turistas. A região está preservada, mas logo nos primeiros 

municípios podem-se notar interferências humanas relevantes. O Rio Piumhi, que 

fazia parte da Bacia do Rio Grande, foi transposto para a Bacia do São Francisco. 

Moradores locais relataram que o lugar vem mudando há muitas décadas e 

reclamam, dentre outras coisas, da especulação imobiliária e da crescente urbanização 

da área, sem cuidados com o meio ambiente.  Eles citam, por exemplo, problemas 

de saneamento básico e o assoreamento do Rio São Francisco. 

Outra transposição de águas chama atenção na Bacia do Rio São Francisco. Na 

Região Nordeste do País, parte das águas do rio está sendo desviada através de canais 

artificiais para uma área que sofre com a seca. Os moradores do lugar ressaltaram a 

necessidade de água na região. No entanto, eles demonstram algumas insatisfações, 

como a falta de diálogo com os gestores da obra, as indenizações de baixo valor 

das terras atingidas e os reassentamentos feitos de forma brusca e em condições 

inadequadas. Eles demonstraram ter conhecimento da diminuição das águas do Rio 

São Francisco e de uma série de problemas ambientais do rio, como por exemplo, a 

diminuição de suas águas e seu  assoreamento. 

A bacia de um rio tão importante e extenso no Brasil (chamado de rio da 

integração nacional) tem uma série de peculiaridades. Grandes obras estão sendo 

geridas ao longo da bacia e diversos estudos técnicos estão disponíveis. A voz das 

comunidades inseridas nessa região pode trazer respostas fundamentais para a gestão 

das obras e a preservação da bacia. Na Geografia, a categoria lugar traz formas de 

interagir com as comunidades e valorizar a sua voz. A história oral dá luzes a vozes 

muitas vezes desprezadas. Lugar e história oral formam uma metodologia eficiente 

no entendimento e na busca por soluções de riscos sociais. 

Uma forma de abordagem da categoria lugar pode ser o trabalho com a história 

oral nas comunidades locais. O ensino de Geografia nas escolas de ensino básico, 

com as crianças, os jovens e os adultos das mais diferentes idades, pode fazer uso 

desta abordagem. A legislação educacional brasileira apoia métodos semelhantes, 

não só para o ensino de Geografia, mas para o ensino de História e de outras ciências.
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Fica evidente a necessidade de ouvir a opinião das comunidades locais da Bacia 

do Rio São Francisco em relação à administração de empreendimentos no seu 

entorno e na própria bacia, visando à melhor gestão e à preservação ambiental. 
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nas condições de vulnerabilidade das comunidades estudadas. A criação da 

APA intensificou a vulnerabilidade da população devido à piora dos hábitos 

alimentares, a criminalização de práticas de subsistência, além da invisibiliza-

ção de conhecimentos tradicionais que durante séculos direcionam o manejo 

sustentável da biodiversidade preservando-a de geração a geração. 

 Palavras ‑chave: Vulnerabilidade social, APA Pandeiros, território.

Abstract: Given the contradictions between the need to protect nature and the need 

to secure human integrity, some questions arose regarding two rural com-

munities in the Pandeiros River Environmental Protection Area (APA), 

located in Bonito de Minas-MG. The municipality has a low Municipal 

Human Development Index (MHDI), highlighting the social vulnerability 

of the population. The MHDI directly influences risk responsiveness. The 

population studied lives in drought conditions because the municipality is 

in the Brazilian semi-arid region. This study is exploratory in nature, and 

through a literature review, interviews, and the application of semi-structured 

questionnaires it aimed to understand how establishing an APA influenced 

the vulnerability conditions of the communities studied. The creation of the 

APA intensified the vulnerability of the population as their eating habits wor-

sened, subsistence practices were criminalized, and the traditional knowledge 

disppeared that had for centuries governed the sustainable management of 

biodiversity, preserving it from generation to generation.

Keywords: Social vulnerability, Pandeiros APA, territory.
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Introdução

Na atualidade a população mundial está cada vez mais exposta aos riscos, quer 

sejam naturais ou gerados por ações humanas. A concepção e formulação de conceitos 

como perigo, risco, vulnerabilidade, dentre outros, é decorrente da existência dos 

seres humanos e da necessidade de preservação da vida. O risco é definido como a 

“[...] percepção de um perigo possível, mais ou menos previsível por um grupo social ou 

por um indivíduo que tenha sido exposto a ele” (Veyret, 2007, p. 24). Na perspectiva 

da cuidado com a vida humana que depende da qualidade do meio em todos os 

aspectos, inclusive o simbólico, o estudo da vulnerabilidade se faz essencial.

A humanidade sempre esteve exposta ao risco, onde inicialmente sua existência 

era atribuída somente a ocorrência de fenômenos naturais que poderiam ser 

previstos e/ou amenizados devido aos progressos tecnológicos. Entretanto o avanço 

das ciências e sua utilização criaram novos riscos, tornando a sociedade moderna 

cada vez mais vulnerável (Veyret, 2007). A junção entre ciência e técnica dar-se-á 

sob o estímulo do mercado, tal união o fortaleceu, tornando-o global. A inovação 

tecnológica impulsionada pela ciência acarretou mudanças na maneira de se 

perceber e gerir a economia, a política, o meio ambiente e a própria sociedade. A 

leitura de mundo passou a ser subordinada a um novo período chamado de meio- 

técnico-cientifico informacional (Santos, 2012).

Nesse novo período não houve somente a transformação do sistema de produção, 

da concepção do consumo, da percepção ambiental e social, existiu também uma 

modificação na compreensão da saúde e consequentemente da vulnerabilidade. De 

acordo com Freitas e Porto ‘‘[...] tantos avanços científicos, econômicos e materiais não 

ocorrem sem gerar problemas: parece que a outra face de nossa época de intensa criação e 

produção é a própria destruição’’ (Freitas e Porto, 2006, p. 17). A propensão que uma 

dada população tem de ser afetada no âmbito material e imaterial quando exposta 

ao risco, quer seja de origem natural ou antrópica, é denominada de vulnerabilidade 

social (Mendes e Tavares, 2011). 

A inexistência ou precário acesso à renda passou a não ser o único elemento levado 

em consideração para a constatação da vulnerabilidade social, passando também a ser 

associada conforme Carmo e Guizardi (p.3, 2018) ‘‘[...] às fragilidades de vínculos afetivo-
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relacionais e desigualdade de acesso a bens e serviços públicos’’. Conforme Porto ‘‘[...] os sistemas 

sócio-técnico-ambientais concentraram energias, matérias e informações que podem se tornar 

perigosos à saúde humana, individual ou coletiva, e aos ecossistemas’’ (Porto, 2007, p.87). 

Os riscos associados à exploração e degradação dos ecossistemas a nível global cria um 

panorama totalmente desfavorável para a sobrevivência digna, com acesso e acessibilidade 

a qualidade de vida e justiça ambiental. O contexto, fruto das relações existentes e de como 

o território é gerido interfere diretamente na capacidade de enfrentar o risco, tornando a 

população e o indivíduo mais ou menos vulnerável (Lima, 2016). 

Diante disso em meados da década de 1960 surgiram os movimentos ecológicos, 

que conceberam o ser humano não somente como parte do todo, mas em especial, 

como ser dependente da natureza. No Brasil somente no ano 2.000 visando à 

preservação da diversidade biológica, a promoção do desenvolvimento sustentável e 

a proteção das comunidades tradicionais criou-se o Sistema Nacional de Unidade de 

Conservação (SNUC). O SNUC é uma estratégia de ordenamento territorial que 

atua na esfera municipal, estadual e federal (BRASIL, 2000). 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, políticos e socioeconômicos. Ocorre nessas áreas 

uma profunda transformação na configuração do território podendo diminuir ou 

aumentar as vulnerabilidades da população que ali já residia. 

Perante panoramas repletos de contradições entre a necessidade da preservação 

da natureza e a garantia da integridade humana surgiram algumas indagações 

referentes a uma porção do município de Bonito de Minas- MG. A área está 

localizada no Norte de Minas Gerais e parte do seu território foi transformada 

em 1995 em Área de Proteção Ambiental (APA) devido à importância biológica 

contida na área. Apesar da diversidade biológica evidente, o município apresenta 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) baixo, evidenciando a 

vulnerabilidade social da população. O IDHM baixo influencia diretamente na 

capacidade de resposta das populações expostas a riscos. 

No caso específico da área eles convivem com a ocorrência de seca e estiagem, 

pois estão inseridos na região do semiárido brasileiro. As sociedades contemporâneas 

‘‘[...] são mais sensíveis que no passado às ‘‘flutuações’’ meteorológicas que se traduzem 
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em efeitos sobre o turismo, no custo dos produtos agrícolas, no transporte’’ (Veyret, 

2007, p.13). As secas e estiagens ocorrem em algumas regiões brasileiras devido à 

irregularidade e distribuição da precipitação ao longo do ano associada à alta taxa 

de evapotranspiração. Assim a população exposta à configuração socioeconômica e 

climática supracitada demostra alto nível de vulnerabilidade.

Metodologia

O presente estudo é de cunho exploratório e teve como objetivo compreender 

em quais contextos a implantação da APA intensificou a vulnerabilidade social das 

comunidades Amescla e Água Doce por meio de revisão bibliográfica e documental, 

observação in loco, entrevistas e aplicação de questionários semiestruturados. 

A APA do rio Pandeiros encontra-se inserida na porção territorial de três cidades 

Norte mineiras, sendo elas Januária, Cônego Marinho e Bonito de Minas (fig. 1). 

A abrangência territorial da APA é muito extensa, contendo 3.904.911 km² e 

apresenta uma população de 9.673 habitantes (IBGE, 2015). Diante dessa situação 

foi 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 que 

apresentou menor nível do IDHM. A cidade de Bonito de Minas apresentou o índice 

mais baixo, com o valor de 0, 537, se aproximando do menor IDHM nacional, com 

o valor de 0, 529 na cidade de São João das Missões (PNUD, 2015).

Após a escolha do município foram selecionadas duas comunidades para compor 

o universo do estudo, sendo elas Água Doce e Amescla (fig. 1). Apesar de ambas 

serem comunidades rurais apresentam características diferentes. A comunidade Água 

Doce está localizada a vinte quilômetros de distância de Bonito de Minas, possui uma 

melhor infraestrutura em relação à comunidade Amescla se tratando da qualidade 

da via de acesso, das habitações, além da existência de uma quadra poliesportiva e 

uma escola que oferece vagas para o fundamental I e II.  A comunidade Amescla 

está localizada a dezasseis quilômetros da área urbana de Bonito de Minas. A estrada 

de acesso à comunidade é precária e mesmo assim as crianças precisam se deslocar 

diariamente para estudar, pois na comunidade não há escola.
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O estudo proposto analisou dados quantitativos e qualitativos de algumas 

variáveis, como: idade, gênero, renda, escolaridade, condições de moradia e hábitos 

alimentares. Todas as famílias residentes na área de estudo compuseram o universo 

da pesquisa, sendo um total de 24 famílias. Dos 130 moradores sessenta são do 

gênero feminino e setenta do gênero masculino. A maior parcela da população 

estudada é composta por adultos, que correspondem a 48% da população total, 

seguido de jovens com 42% e por último idosos que correspondem somente a 10% 

dos moradores.  

Foram realizadas campanhas de campo, com observação in loco, entrevistas, 

além da aplicação de questionário semiestruturado com intuito de fazer a coleta dos 

dados primários. A campanha de campo é imprescindível para a leitura do objeto 

de pesquisa, sendo ferramenta importantíssima para o pesquisador conseguir “[...] 

identificar e obter provas a respeito de objetivos sobre os quais os indivíduos não têm 

consciência, mas que orientam seu comportamento” (Lakatos, 2009, p. 79). A coleta 

dos dados primários foi essencial para fazer análises com abordagem social, pois 

geraram dados qualitativos e quantitativos das comunidades estudadas. O método 

fig. 1 ‑ Localização das Comunidades Amescla e Água Doce: 1) Drenagem; 2) APA do 
rio Pandeiros; 3) Municípios; 4) Comunidades (Fonte dos dados cartográficos: ZEE. 

Elaboração cartográfica: Daniella S. de Mendonça, 2015).
Fig. 1 - Location of the Amescla and Freshwater Communities: 1) Drainage; 2) Pandeiros River 
APA; 3) Municipalities; 4) Communities (Source of the cartographic data: ZEE. Mapmaking: 

Daniella S. de Mendonça, 2015).
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qualitativo “[...] permite desvelar processos sociais ainda pouco conhecidos referentes a 

grupos particulares” (Minayo, 2008, p. 57), no caso da pesquisa, duas comunidades 

rurais, que possuem história social, onde os próprios são atores das relações relatadas.

Para realizar a coleta de dados foi selecionado um representante de cada família 

residente nas comunidades Amescla e Água Doce com idade igual ou superior a 18 

anos. Os questionários aplicados foram divididos em quatro blocos.  No primeiro 

bloco foi investigado o número de pessoas que residem no domicílio, além do 

gênero, idade, escolaridade, situação trabalhista e renda familiar. Com esses dados 

foi possível traçar o perfil socioeconômico de cada família e calcular a renda per 

capita. No segundo bloco foram levantadas questões sobre acesso ao saneamento 

básico (descarte de lixo e acesso à água potável) e infraestrutura das residências, 

evidenciando o acesso a serviços públicos. 

No terceiro bloco foram levantados dados sobre a dependência do uso dos 

recursos hídricos da vereda para consumo humano e dessedentação de animais, da 

retirada de argila e palhas de buriti para a construção de casas, além da utilização 

das áreas circundantes que possuem solo mais úmido propício para prática da 

agricultura de subsistência. Entender a dinâmica agrícola foi de suma importância 

para a compreensão dos hábitos alimentares e concepção do morador em relação a 

qualidade de vida dos familiares. No último bloco foi investigado se a população 

sabia que residia em uma UC e se os moradores sabiam o que era e qual objetivo 

de uma APA. 

Foram feitas entrevistas para investigar como a população se sentia residindo 

na área que foi transformada em Unidade de Conservação, além dos impactos e 

dificuldades enfrentadas no cotidiano. A pesquisa bibliográfica e a 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) nortearam os eixos centrais da pesquisa. 

Tabelas e gráficos foram confeccionados para melhor entendimento e análises dos 

dados por meio do fichamento e sistematização da informação.

As entrevistas e questionários só foram aplicados após a aprovação do projeto 

(CAAE 45890015.1.000.5146) submetido ao Comitê de Ética da Universidade 

Estadual de Montes Claros – UNIMONTES. Para coleta dos pontos foi utilizado 
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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). Com a 

utilização de SIG como suporte para o desenvolvimento da pesquisa, é possível “[...] 

compreender melhor uma região, possibilitando, assim, o fornecimento de subsídios para 

uma futura tomada de decisões” (Fitz, 2008, p. 25).

A implantação de UC e o fortalecimento da vulnerabilidade socioeconômica 

de comunidades tradicionais

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 futura. 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. 

Nas UC’s categorizadas como Área de Proteção Ambiental (APA) devem ser 

implantados projetos guiados pelos ideais do desenvolvimento sustentável, onde a 

legislação ambiental vigente no Estado visa à aplicação de um planejamento e gestão 

ambiental criada para garantir o bem-estar das populações humanas e a preservação 

e/ou melhoramento das condições ecológicas.

O modelo de UC’s adotado no Brasil mantém o Estado como base central da criação 

e gestão de UC’ seguindo a linha do preservacionismo com “[...] estratégia coercitiva e 

punitiva, de regulação e controle, para evitar a utilização dos recursos naturais das áreas a 

serem protegidas das atividades humanas” (Cunha, 2007, p. 63). Para o Estado, pensar em 

gestão territorial/ambiental utilizando o viés do preservacionismo é menos complexo, 

pois a natureza possui a sua própria dinâmica de regeneração e equilíbrio ambiental, 

onde “[...] les ressources biologiques, de par leur essence même, sont renouvelables lorsqu’elles 

sont gérées correctement et offrent à la nature la capacité de s’adapter à des conditions 

changeantes” (McNeely, 2011, p. 5). 

Raramente o Estado leva em conta os possíveis impactos negativos que a 

implantação de uma UC pode causar no modo de vida das comunidades locais, onde 

estas habitualmente vivem em sintonia com o meio e acabam preservando áreas naturais 
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devido a sua relação com a natureza (Diegues, 2008). As UC’s são consideradas “[...] 

instrumentos do modelo desenvolvimentista que reproduzem o padrão de exclusão das 

populações residentes em seu território” (Vianna, 1998, p. 188).  Essas populações “[...] 

criaram modos de vida particulares que envolvem grande dependência dos ciclos naturais, de 

tecnologias patrimoniais, simbologias, mitos e até de uma linguagem especifica, como sotaques 

e inúmeras palavras de origem indígena e negra” (Diegues, 2008, p. 18). 

A necessidade de transformar uma parcela do município de Bonito de Minas em 

Unidade de Conservação segundo relato dos entrevistados não partiu da população 

local, onde não houve a participação da mesma na implantação da APA. Doze dos 

vinte e quatro entrevistados não sabem o que é uma Área de Proteção Ambiental 

e quinze não tem conhecimento que o local onde residem foi transformado em 

UC. Os doze entrevistados que souberam definir o que era uma APA evidenciaram 

a importância da mesma para a conservação dos elementos naturais, entretanto 

deixaram explícito que a criação da APA impactou negativamente o cotidiano 

deles, pois tiveram que mudar a maneira como se relacionavam com o meio. Os 

entrevistados relataram que todo o material utilizado na construção das moradias 

conforme os saberes tradicionais é retirado da vereda, por exemplo, a argila contida 

no solo hidromórfico, a palha e o caule das folhas do buriti (fot. 1).

fot. 1 ‑ Trecho da vereda Água Doce  
(Fotografia de Daniella S. de 

Mendonça, 2015).
Photo 1 ‑ Stretch of the Água Doce path 

(Photography by Daniella S. de 
Mendonça, 2015).
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Por mais que os ecossistemas das veredas estejam presentes na área ocupada há 

séculos pelos veredeiros, hoje denominada APA, elas se enquadram na categoria 

de Áreas de Proteção Permanente (APP), por possuírem elementos biológicos 

altamente frágeis e necessários para garantir o regime hidrológico regional e o bom 

funcionamento do ecossistema supracitado. Tal categoria acaba interferindo de 

maneira negativa na reprodução cultural e sobrevivência de populações tradicionais 

por ter o uso restrito. Observa-se um trecho da vereda Água Doce (fot. 1), localizada 

na APA do rio Pandeiros, é notório a sua conservação e a presença de buritis, solo 

hidromórfico, vegetação rasteira e arbustiva. A vereda é categorizada como área de 

proteção permanente (APP) devido à legislação vigente e que tal feito não é uma 

imposição de órgãos governamentais gestores de UC, no caso da área de estudo o 

Instituto Estadual de Florestas (IEF).

Nas veredas existe uma grande diversidade biológica configurando um exuberante 

ecossistema que apresenta alto nível de fragilidade e possuem uma legislação específica 

para sua conservação. Tal legislação proíbe a retirada dos materiais já mencionados 

impossibilitando a construção e reforma de casas. Um dos motivos para a criação 

da APA do rio Pandeiros é a marcante presença de veredas, são ambientes típicos 

do Cerrado, que se encontram em áreas com ocorrência de nascentes, contribuindo 

para a perenidade e a regularidade dos cursos d’água, atuam como bacias coletoras, 

pois funcionam como vias de drenagem. Vereda quer dizer vale raso ou cabeceira de 

cursos d’ água onde ocorrem alinhamentos ou concentrações de palmeiras Buriti, 

onde formam um extenso corredor da fauna e da flora integrando ecossistemas 

(Boaventura, 2007). Observa-se uma criança que reside na comunidade Amescla se 

alimentando com o fruto do buriti que ela mesma coletou na mata (fot. 2). 

Os povos tradicionais pressionados pelo sistema capitalista e pela criação das UC’s 

praticam o tão cobiçado desenvolvimento sustentável, conceito tão almejado e quase 

‘‘inatingível’’ pelas ditas sociedades mais ‘‘evoluídas’’ e desenvolvidas. A organização 

econômica de povos tradicionais, como os veredeiros, não se enquadra no sistema 

econômico vigente, apresentam “[...] um tipo de organização econômica e social com 

reduzida acumulação de capital, que não utilizam força de trabalho assalariada e cujas 

famílias estejam envolvidas em atividades econômicas de pequena escala, como agricultura, 

pecuária, extrativismo e artesanato” (Gomes, 2012, p. 256 apud Costa, 2005).
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Toda atividade econômica existente dentro de uma área delimitada para 

preservação deveria ser planejada e/ou adequada às necessidades da comunidade 

já fixada na área e da nova realidade territorial. O planejamento deveria ser feito 

pelos órgãos responsáveis, visando acarretar o menor dano possível ao ambiente e 

pelos moradores, visando abarcar os saberes e perspectivas da comunidade. O “[...] 

conhecimento tradicional pode ser definido como o saber e saber-fazer, a respeito do 

mundo natural, sobrenatural, gerados no âmbito da sociedade não urbana/industrial, 

transmitidos oralmente de geração em geração” (Diegues, 2008, p. 179). Partindo 

do princípio da soma de saberes, toda política ambiental deveria levar em conta a 

população humana alocada em tais áreas, procurando ajustar às leis de preservação 

a sobrevivência da população, dando-lhes as condições básicas para conservação e 

disseminação da cultura.

Os indicadores sociais renda e escolaridade das comunidades tradicionais 

de veredeiros Amescla e Água Doce apresentaram índices baixos. Seis dos doze 

representantes entrevistados na comunidade Água Doces são analfabetos e nunca 

tiveram contato com o ambiente escolar, três possuem ensino fundamental 

incompleto e somente dois cursaram o ensino médio, mas não concluíram. Somente 

um representante possui curso técnico. O nível de escolaridade dos representantes 

entrevistados na comunidade Amescla apresentou comportamento diferente, com 

quatro entrevistados analfabetos. Apesar do menor número de analfabetos em 

relação à outra comunidade, nenhum entrevistado concluiu o ensino fundamental, 

fot. 2 ‑ Morador da comunidade 
Amescla se alimentando do fruto do 
Buriti (Fotografia de Daniella S. de 

Mendonça, 2015).
Photo 2 ‑ A resident of the Amescla 

community eating the fruit of the buriti 
palm (Photography by Daniella S. de 

Mendonça, 2015).
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onde oito representantes fizerem o ensino fundamental incompleto. O morador B, 

atualmente com 52 anos de idade não concluiu o ensino fundamental e enfatiza no 

seu relato os motivos por não ter continuado os estudos.

“Nós agradece meu pai, porque ele pagou foi professor para colocar dentro 

de casa pra nós aprender uma coisinha, mas depois que ele não deu conta de 

pagar mais, o professor foi embora e ficou nós aqui, pulando de casa em casa. Nós 

caminhava quase vinte quilômetros de pé, de modo de ir para escola. Quando 

voltava, de lá pra cá, já não sabia mais o que tinha feito. Esquecia no meio do 

caminho. Se você ver a distância era longe. Que nem um aluno, que vai numa 

distância longe, o que ele aprendeu lá, se for procurar o que ele aprendeu não 

está’1 sabendo mais de nada. Vai virada de bagunça, caminha, barulho. Nós 

caminhava era vinte e poucos quilômetros de distancia e não chegava em casa, 

pousava na casa de um tio meu. Hoje eu agradeço o pouquinho que eu sei, pelo 

menos assinar o nome, agradeço o professor que meu pai pagou” (SIC).

No relato do morador B percebe-se como a renda e o difícil acesso ao ambiente 

escolar impossibilitaram a continuação dos seus estudos. Na comunidade Água 

Doce encontra-se a Escola Municipal Francisco Borges Monteiro, que oferece o 

ensino somente até o nono ano do ensino fundamental. Os alunos que concluem 

o ensino fundamental precisam ir para a área urbana de Bonito de Minas para

então cursarem o Ensino Médio. A prefeitura disponibiliza transporte diário para 

conduzir os alunos às escolas que se encontram na área rural e urbana. Devido às 

longas distâncias percorridas os alunos acordam muito cedo, não tomam o desjejum 

e acabam chegando cansados na escola, sendo esse um dos motivos para baixo 

rendimento no processo de aprendizagem e evasão escolar.  

A maioria dos responsáveis pelas crianças e adolescentes que frequentam o 

ambiente escolar reconhece a importância do estudo para melhorar a qualidade de 

vida. Entretanto poucos pais sequer pensam na possibilidade dos filhos cursarem o 

nível superior, devido à evasão escolar, gravidez na adolescência e outras dificuldades, 

como a distância e a falta de renda para manter os filhos em outra cidade. A cidade 

mais próxima que oferece nível superior é Januária, que fica a 50 quilômetros de 

distância da cidade de Bonito de Minas. O que se faz presente no panorama exposto 
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é a falta de perspectiva. Percebe-se a naturalização do analfabetismo no relato do 

entrevistado C, onde defende que “[…] você vive na cultura, na cultura antiga por 

ser um sistema diferenciado, era na vivência antiga, dos mais velhos, das pessoas simples 

e analfabetas, que até hoje estão aí”.

Nota-se que no contexto analisado houve grande evasão escolar, tal fenômeno 

é recorrente nos países menos desenvolvidos e acaba criando um percalço no 

desenvolvimento intelectual da criança. A criança que não tem acesso à educação ou 

que por algum motivo não consegue prosseguir com os estudos, sente-se marginalizada 

e incapaz, desenvolvendo um bloqueio que poderá marcar e influenciar os rumos da sua 

vida. O sujeito que passa por tal situação poderá apresentar “[...] um comportamento de 

submissão, por achar-se incapaz de desempenhar certas atividades, tornando-se, assim, presa 

fácil das relações de dominação que se manifestam na vida social” (Adas, 1988, p. 16). 

Das dezasseis famílias que são constituídas por membros entre dezoito e trinta 

anos, somente uma possui um membro cursando o Ensino Superior. O curso 

escolhido foi Engenharia Agronômica oferecido pelo Instituto Federal do Norte de 

Minas Gerais (IFNMG), campus Januária. O estímulo para seguir com os estudos 

veio do seio familiar. A escolha do curso se deu pela vivência e proximidade com a 

agricultura de subsistência praticada pela família. O intuito da universitária segundo 

o pai (técnico em contabilidade) é aprimorar o que já se sabe fazer, com uma visão 

mais sustentável e inovadora. A visão de mundo atrelada à vontade do morador C 

em oferecer um mundo com mais possibilidades para os filhos é maior do que as 

dificuldades causadas pelas questões socioeconômicas, em especial a de manter a 

filha em Januária. Normalmente a pobreza é diretamente proporcional aos índices 

de analfabetismo e baixa escolaridade, assim “[...] a educação torna-se, portanto, uma 

condição básica do desenvolvimento e da melhoria do nível de vida e do padrão social de 

uma população” (Vasconcelos, 1982, p. 181).

Os indivíduos menos favorecidos segundo Vasconcelos (1982, p. 183) “[...] 

são privados tanto dos bens materiais como da cultura da sociedade em que vivem, e 

isso tem enormes implicações sociais”. São definidos como pobres, entretanto mais 

vulneráveis, a parcela da população que não possuem renda familiar necessária para 

atender as necessidades básicas como: alimentação, moradia, saúde, educação, lazer, 

transporte, dentre outros. Entretanto, a parcela da população que não possui renda 
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para subsidiar as necessidades básicas de alimentação diária é chamada de indigente. 

A maneira unilateral e clássica para definir pobreza é a falta de renda. Conforme 

Arrais ‘‘ a redução da pobreza equivale à redução do risco social e, por consequência, 

a redução da desigualdade social’’ (Arrais, 2017, p. 34).

A sociedade que determina quais são os bens considerados mínimos para que 

uma pessoa consiga sobreviver com dignidade e qualidade de vida. Não somente 

a inexistência de renda interfere na aquisição de determinados bens e no acesso 

a serviços, mas também a forte desigualdade social existente no Brasil. A renda 

familiar per capita, resultante da soma do rendimento mensal de todos os membros 

da família, dividido pelo número de moradores da residência, é a variável utilizada 

para medir a pobreza na perspectiva monetária. Foram analisados os dados 

monetários das famílias entrevistadas, que incluíram o rendimento total familiar, 

o número de dependentes, a renda familiar per capita e o valor da renda diária por

membro familiar, dos vinte e quatro domicílios visitados (Tabela I). 

Todos os domicílios que apresentaram renda familiar per capita acima de 500,00 

reais recebem aposentadoria. Tal constatação evidencia que a melhor expressividade 

da variável monetária não está relacionada com o grau de escolaridade, mas sim com 

a dinâmica populacional, ou seja, com a presença de aposentados na residência. 

O número de dependentes das aposentadorias sofre uma variação entre um a 

três membros familiares. Apesar do baixo número de dependentes em relação à 

realidade local, todos os entrevistados queixaram-se de que gasta grande parte da 

aposentadoria com medicamentos, alimentação e auxiliando nas despesas dos filhos 

e netos que residem em outros domicílios.

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), as pessoas que vivem 

com menos de 1,25 dólares por dia encontram-se abaixo da linha da pobreza. Em 

conformidade com esse parâmetro, percebe-se que doze dos vinte e quatro domicílios 

visitados possuem renda familiar per capita abaixo da linha da pobreza. Nove 

domicílios estão situados na comunidade Amescla e somente três na comunidade 

Água Doce. Tal situação é resultante em grande parte pelo baixo valor da renda 

familiar per capita e elevado número de dependentes. O domicílio N apresentou 

a renda mais baixa, com valor total per capita de 14,70 reais, ou seja, todos os 

integrantes dessa família sobrevivem com 0,14 centavos de dólar por dia. 
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Metade das famílias que residem na área de estudo não consegue garantir sua 

alimentação, muito menos adquirir bens e serviços, inviabilizando manter as condições 

mínimas de saúde e bem-estar. Diante de tal panorama é evidente que conforme a CDSS 

(2010, p. 3) “[...] a estratificação social determina o acesso e uso diferenciado de cuidados de 

saúde, com consequências para a promoção desigual de saúde e bem-estar, prevenção de doenças 

e consecutivo recobro e sobrevivência”. Essas consequências aumentam a vulnerabilidade 

do indivíduo atingindo diretamente a saúde integral, causando desequilíbrios na sua 

saúde física, mental, emocional e no ambiente que o cerca.

 resiDÊNciAs 
VisitADAs

reNDimeNto 
   totAL 

fAmiLiAr

NÚmero De 
 DePeNDeNtes

reNDimeNto
  fAmiLiAr Per 

cAPitA 
reAis

LiNHA DA
PoBreZA – oNU (2016) 

1,25 DóLAr DiA 

comUNiDADe áGUA Doce 

A  1.576,00 6 262,00 2,62
B 144,00 8 18,00 0.18
c 1.576,00 7 225,14 2,26
D 300,00 4 75,00 0,75
e 865,00 6 144,16 1,44
f 1.560,00 3 520,00 5,22
G 1.560,00 2 780,00 7,80
H 780,00 1 780,00 7,80
i 997,00                10 99,70 1,0
J 1.566,00 3 522,00 5,24
K 1.560,00 3 520,00 5,22
L 1.637,00 9 181,00 1,82

comUNiDADe AmescLA

m           997,00 6 166,16 1,66
N           147,00 10 14,70 0,14
o           140,00 6 23,30 0,23
P           150,00 2 75,00 0,75
Q            77,00 3 25,66 0,25
r            77,00 8 9,62 0,09
s           760,00 1 760,00 7,63
t           907,00 7 129,57 1,29
U           182,00 6 30,33 0,30
V           100,00 3 33,33 0,33
X             77,00 2 38,50 0,38
Z           147,00 4 36,75 0,36

tABELA I - Dados monetários das famílias entrevistadas.
Table I - Financial details of interviewed families.

Fonte: Dados da pesquisa. Source: Research Data.
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Nos países em desenvolvimento a parcela mais carente da população gasta quase 

três quartos da sua renda na compra de alimentos (Vasconcelos, 1982). Após trinta 

e três anos esse panorama não se alterou, pois segundo Freitas “[...] as famílias mais 

pobres costumam gastar 60% ou mais dos seus ganhos com alimentos” (Freitas, 2015, 

p. 47). A fome e pobreza presentes nas comunidades Amescla e Água Doce não

podem ser justificadas meramente como produto do baixo nível de renda per capita 

e escolaridade, ela advém também da falta de democracia e da deficitária gestão 

governamental, que proíbe a prática da agricultura de subsistência nas veredas, tal 

proibição é pautada na legislação ambiental vigente. A quantidade e qualidade dos 

alimentos ingeridos estão diretamente relacionadas com a relação que existe entre 

pobreza e saúde.

A criminalização da prática agrícola dos veredeiros acaba inibindo a possibilidade 

da diminuição da ocorrência da fome ou da existência de uma alimentação compatível 

com as necessidades básicas de qualquer ser humano. No art. 2º da Lei n.º 9.375/86 

que protege as veredas está descrito quais atividades podem ser desenvolvidas nesse 

ecossistema, sendo elas: o uso da água para dessedentação de animais e consumo 

doméstico, pecuária, lazer, pesquisa, dentre outros, se não acarretarem alterações 

expressivas nas condições naturais do ecossistema das veredas no Estado de Minas 

Gerais (BRASIL, 1986). Não é permitida a prática de agricultura a um raio de 

80 metros da vereda, perante a ressalva da proibição de alteração expressiva nas 

condições naturais, mesmo que seja para garantir a sobrevivência de comunidades, 

quer sejam tradicionais ou não (BRASIL, 2000). 

Entretanto, apesar da criminalização da prática de agricultura é inevitável a 

ocorrência de agricultura de subsistência nas veredas, devido ao fator socioeconômico 

da população, climático (chuvas sazonais) e o tipo de solo (mais seco e ácido) 

que as circundam. A composição do solo da vereda, com presença marcante de 

matéria orgânica e umidade, acaba ofertando ambiente propício para a prática da 

agricultura. Os ecossistemas de veredas foram definidos como área de proteção 

permanente devido à legislação vigente e que tal feito não é uma imposição de 

órgãos governamentais gestores de UC. No relato de um funcionário do IEF fica 

evidente a difícil tarefa da gestão de um parque marcado pela grande extensão 

territorial e pela pobreza, ele afirma:
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“A vereda é APP, é área de proteção permanente, é intocável. Não é o IEF. Mas 

tem o outro lado, saiu da vereda a terra não presta para ser cultivada, a terra do 

cerrado é fraca. Ai você fica naquela sinuca de bico, se você deixar ele plantar na 

vereda. Ele vai plantar nesse pedaço esse ano, quando o ano acabar ele vai desmatar 

mais um pedaço da vereda. Daqui a pouco ele esta sem água e sem a vereda. Mas 

ai você chega nessa, chega para embargar o cara, mas ele esta plantando aquele 

pedacinho para dar de comer para o filho e a esposa está passando fome. Se você 

tirar ele dali ele vai para cidade e lá não tem como. Geralmente esse povo só tem 

um pedacinho de terra na beira da vereda, uma casinha perto da água e do outro 

lado vem a lei e fala que não pode e a gente tem que cumprir” (SIC).

A teoria da implantação da APA do rio Pandeiros não condiz com a realidade 

percebida, pois ‘‘Área de Proteção Ambiental’’ perante a Lei, não visa somente à 

preservação dos recursos naturais, mas também assegurar o bem-estar das populações 

inseridas no contexto da área preservada. Cabe ressaltar que todos os representantes 

familiares entrevistados se identificaram como veredeiros devido à íntima relação 

criada com o ecossistema desde criança, onde toda a sabedoria sobre o manejo da 

vereda foi passado de geração a geração (fot. 3). A população que reside na APA 

se enquadra no que a Lei define como povos e comunidades tradicionais e são 

assegurados pelo Decreto 6.040 de 07 de Fevereiro de 2007. 

fot. 3 ‑ Integrantes da comunidade Amescla (Fotografia de Daniella S. de Mendonça, 2015).
Photo 3 - Members of the Amescla community (Photography by Daniella S. de Mendonça, 2015).
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Observa-se parte de uma família que se reconhece como veredeiros (fot. 3), 
além da questão cultural evidenciada na relação entre gerações, percebe-se a relação 
homem-meio, o carro de boi – ferramenta utilizada no momento do plantio- e o 
sentimento de topofilia na expressão fácil dos moradores. Apesar da pobreza e das 
dificuldades enfrentadas dezassete dos vinte e quatro entrevistados relataram que 
não sentem vontade de morar em outro lugar. Foram muitas as justificativas, sendo 
estas alguns exemplos: ‘‘aqui é um paraíso’’; ‘‘a vivência boa é da água’’; ‘‘eu nasci e 

cresci aqui, aqui é que vou morrer’’; ‘‘gosto do lugar, da natureza’’; ‘‘aqui tem buriti, 

pequi e favela’’; ‘‘é negativo pensar a vida sem a vereda’’ (SIC).

As UC que não levam em consideração o fator social, a presença de 
comunidades, e em especial as comunidades tradicionais, entram em choque com 
o próprio Estado, que por meio do Decreto 6.040 de 07 de Fevereiro de 2007,
garante às comunidades tradicionais, o reconhecimento, a valorização e o respeito 
à diversidade socioambiental e cultural. Além de garantir o acesso e acessibilidade 
aos seus territórios e aos recursos naturais que, de acordo com a tradição, utilizam 
para sua reprodução cultural, econômica e física, garantindo a segurança e soberania 
alimentar e nutricional, praticando o desenvolvimento sustentável como promoção 
da melhoria da qualidade de vida (BRASIL, 2007). Segundo Acselrad “[...] a 

desigualdade ambiental pode manifestar-se tanto sob a forma de proteção ambiental 

desigual como de acesso desigual aos recursos ambientais” (Acselrad, 2009, p. 73).
Após 23 anos da criação da APA do rio Pandeiros o Plano de Manejo ainda não 

foi implementado. O Plano de Manejo tem o objetivo de delimitar áreas de acordo 
com o uso e definir as técnicas mais viáveis para o manejo dos recursos naturais e, 
caso seja necessário, a implantação de infraestrutura. O prazo máximo para que o 
órgão gestor apresente um plano de manejo para a população civil e o Estado é de 
cinco anos a partir da criação da UC (BRASIL, 2000). O órgão gestor encontra-
se numa situação paradoxal, pois comanda o ordenamento territorial de APA que 
não possui legalmente os fundamentos centrais para ser administrada. Para criar 
uma tensão maior ainda entre os poderes existentes no território, a comunidade 
tradicional de veredeiros vive na ilegalidade, pois a sua tradição, a maneira de viver 
secular (plantar, colher, construir as moradias, artesanato, dentre outros) é vista 
como crime ambiental pelos orgãos fiscalizados do Estado, vivendo assim numa 
trama social que os pune por viverem de forma tradicional. 
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Enquanto a APA do rio Pandeiros não possuir Plano de Manejo, todas as 

atividades antrópicas podem comprometer a integridade dos recursos naturais 

colocando em risco as condições e os meios indispensáveis para suprir as necessidades 

materiais e imateriais das comunidades tradicionais de veredeiros. O plano de 

manejo é fundamental para ordenar o território e torná-lo mais equânime. Um bom 

exemplo da utilização desigual do território e da força do capital é uma plantação 

de monocultura de eucalipto (fot. 4) que se encontra ao lado da comunidade 

tradicional de veredeiros Água Doce. O processo do desmate até a plantação das 

mudas durou dois meses e meio. Sobre o ocorrido um funcionário do IEF informou 

que “[...] a empresa foi multada e autuada, mas desmataram aquela área de 124.000 

hectares e mais uma lá pra cima, abaixo da vereda panelas” (SIC).

fot. 4 ‑ Área desmatada irregularmente para plantação de monocultura de eucalipto na 
comunidade Água Doce (Fotografia de Daniella S. de Mendonça, 2015).

Photo 4 - Area irregularly deforested for monoculture eucalyptus plantation in the Água Doce 
community (Photography by Daniella S. de Mendonça, 2015).
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A consequência da falta do Plano de Manejo vai muito além da inserção 

das comunidades na dinâmica e conservação da APA, interfere diretamente na 

preservação de áreas sensíveis. A falta de zoneamento acaba intensificando as 

injustiças ambientais por meio da degradação do meio ambiente, como a derrubada 

de hectares de cerrado (Pequi, mangaba, cagaita, manga, cajueiro, dentre outros) 

para o plantio de monocultura de eucalipto. Além de impactar o solo e influenciar 

a dinâmica hidrológica (infiltração e evapotranspiração) retira-se na derrubada da 

mata a única possibilidade de melhoramento da alimentação e renda da comunidade. 

É inevitável ressaltar que a população estudada depende dos solos encharcados das 

veredas para a prática da agricultura de subsistência. Em concomitância é o mesmo 

ecossistema protegido pela Lei estadual n.º 9.375/86 que não permite o uso do solo 

fértil para a prática da agricultura de subsistência.

As condições de vida percebidas nas comunidades Amescla e Água Doce 

ultrapassam o limite da segregação, pois nas relações de poder que ‘‘(des)estruturam’’ 

o território, o desconhecimento da população em relação à legislação vigente, o

analfabetismo, a criminalização das práticas tradicionais, o não acesso a terra após 

a criação da APA, baixo poder aquisitivo, o aumento da fiscalização ambiental e a 

brandura advinda do desconhecimento do mundo capitalista, são elementos que 

aumentam a vulnerabilidade dessas comunidades e acaba por facilitar o não acesso 

por parte das comunidades Amescla e Água Doce aos direitos básicos garantidos 

pela Constituição Federal.

Conclusão

A criação da APA e a inexistência do Plano de Manejo interferem negativamente 

na qualidade de vida da população devido à piora dos hábitos alimentares 

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. Os indicadores sociais renda e 

escolaridade apresentaram índices baixos demostrando assim à vulnerabilidade 

social da população estudada. Diante do afastamento existente entre os gestores e a 
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realidade local, a percepção em relação aos residentes se destoa da realidade, onde 

a população é tida como degradadora do meio. 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 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.

A falta de capital humano 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, identificar e solucionar 

todos os gargalos presentes. Como consequência da gestão deficitária advinda da 

questão mencionada acima não existe o Plano de Manejo da APA do rio Pandeiros, 

sendo ele essencial para o ordenamento do território e consequente ação coligada 

entre o Estado/IEF e os residentes em relação os recursos naturais. Ficou evidente 

que no território da APA existem três poderes: do Estado, das empresas e dos 

residentes. O Estado é considerado a célula norteadora no que tange a gestão do 

uso e ocupação do solo. Tal célula é ignorada pelo poder econômico soberano das 

empresas monocultoras que visam à expansão da silvicultura na área estudada. Com 

menor expressividade percebe-se o poder das comunidades que, devido à situação 

vulnerável, não interferem nas ações das empresas e inevitavelmente se opõem ao 

Estado, quando se arriscam a praticar a agricultura de subsistência.

A presença da população como fator primordial para manter a APA, pois a área 

se encontrava preservada até o momento da criação da UC devido ao modo de vida 

tradicional das comunidades. Estas se encontram à margem do sistema capitalista, 

tanto no que tange a acumulação de capital quanto à localização geográfica. É 

de suma importância ressaltar que o afastamento dos grandes centros comerciais 

associado ao pequeno poder de compra dessas populações acaba induzindo a 

aplicação de técnicas manuais no processo de uso e ocupação do solo, causando 

impacto mínimo sobre o meio. 
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Ficou evidente que a população das duas comunidades depende totalmente do 

uso dos recursos naturais encontrados na APA do rio Pandeiros. A começar pela 

utilização da água das veredas que é usada para consumo doméstico e para produção 

de alimentos. O solo do ecossistema supracitado é muito utilizado devido à 

concentração de matéria orgânica e umidade, configurando ambiente propício para 

a prática da agricultura de subsistência. O extrativismo se faz muito presente, como 

a coleta do buriti e do pequi, que acaba contribuindo para que haja uma melhor 

nutrição diária dos moradores. Da vereda também é retirada a argila e a palha do 

buriti para a construção dos domicílios, que são feitos com uma técnica secular 

passada de geração a geração. Entretanto houve a proibição de algumas práticas 

tradicionais, como a agricultura praticada no ‘‘brejo’’ e a utilização da argila e palhas 

do buriti. Essas atividades são criminalizadas pela legislação ambiental vigente, 

causando consequentemente um desconforto na população que compreende 

a importância da conservação da natureza, mas que também precisa suprir suas 

necessidades e realizar modificações básicas no meio para garantir a sobrevivência.
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Serra do Mar (RJ). Os principais resultados obtidos mostraram que, 

de facto, o uso de técnicas de fragilidade ambiental podem contribuir, 

de forma significativa, como análise preditiva, por detetarem possíveis 

territórios de risco ambiental.

Palavras ‑chave: Fragilidade ambiental, geossistema, modelagem ambiental, 

risco, Serra do Mar.

Abstract: This article deals with a brief conceptual review of environmental 

fragility, understood as a geosystemic approach that allows analysing 

the environment, separating morphogenetic processes from pedogenetic 

ones and classifying the ecodynamic units as stable and unstable. To 

better understand this integrated analysis approach to environmen-

tal research, it was decided to begin the article with an inquiry into 

integrative environmental approaches and afterwards to describe the 

environmental fragility models and the recurring erosive processes in 

Brazil. It concludes with the result of applying environmental fragility 

analysis to a study area located in the Serra do Mar (RJ). The main 

results showed that the use of environmental fragility analysis  in 

fact contribute significantly as predictive analysis, since they detect 

territories potentially at environmental risk.

Keywords: Environmental fragility, geosystem, environmental modelling, risk, 

Serra do Mar.
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Introdução

Nos últimos anos, tem havido notícias de desastres/catástrofes naturais em 

todo o mundo. O desastre, no sentido brasileiro, ou a catástrofe, em termos 

europeus, é entendido como sendo o resultado da combinação de processos, 

que se podem manifestar com maior ou menor severidade, com condições 

de vulnerabilidade, que incluem a (insuficiente) capacidade de antecipação 

e de resposta, bem como as medidas necessárias para reduzir as potenciais 

consequências negativas da manifestação do risco (Lourenço e Almeida, 2018 

e MCTIC, 2018). Por sua vez, o desastre/catástrofe natural, como o próprio 

nome diz, está sempre vinculado à ocorrência de determinados fenómenos 

naturais. Estes fenómenos podem ser de ordem astronómica/sideral, geológica/

geofísica, climático/meteorológica, hidrológica, geomorfológica ou biológica. 

Também podem dar-se em decorrência da combinação de dois ou mais destes 

fatores (UN-ISDR, 2004).

O megadesastre da região serrana do Rio de Janeiro, que foi o maior do Brasil 

em 2011, resultou num elevado número de mortes, sempre difícil de apurar 

com exatidão: 947, segundo Dourado et al. (2012), ou 912, principalmente nos 

municípios de Nova Friburgo, 429 óbitos, Teresópolis, 388 óbitos, e Petrópolis, 71 

óbitos, segundo Carmo e Anazawa (2014), com cerca de 300 pessoas desaparecidas, 

50 000 desabrigados e 1 000 000 de pessoas afetadas (Dourado et al., 2012). Esses 

episódios corroboraram a necessidade de implementação do Programa Nacional de 

Prevenção de Riscos e Resposta a Desastres Naturais (PNPRRDN), lançado pelo 

Governo Federal, a 08 de agosto de 2012, em Brasília. 

O risco pode ser compreendido como sendo a probabilidade de consequências 

prejudiciais ou de perdas esperadas (mortes, ferimentos, propriedades, meios 

de subsistência, atividades económicas interrompidas ou ambiente danificado) 

resultantes de interações entre os processos naturais ou as ações induzidas pelo ser 

humano e as condições de vulnerabilidade (UN-ISDR, 2004). Entre 2012 e 2018, 

ou seja, após o megadesastre, 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).



140

No entanto, o processo de antropização segue em ascensão, já que as áreas 

naturais próximas aos sítios urbanos vão sendo ocupados desordenadamente, 

provocando uma série de impactes ambientais que se refletem diretamente no 

ambiente urbano: (i) A cobertura vegetal é a primeira a ser suprimida, deixando o 

solo desprotegido e consequentemente suscetível a erosão; (ii) Em seguida, por regra 

geral, são instaladas moradias e o solo é recoberto por material impermeabilizante 

provocando o selamento; (iii) O esgoto passa a correr livremente provocando 

infiltrações e depósitos de lixo que minam líquidos residuais, deixando o solo 

excessivamente húmido. 

Essas e outras situações, associadas à declividade e ao alto índice pluviométrico, 

são consideradas condicionantes básicas para as ocorrências de deslizamentos que 

foram citadas anteriormente. Em relação às áreas de planícies, as ocorrências são 

de enchentes, que se traduzem em inundações, e, neste caso, o principal fator 

deflagrador é a impermeabilização do solo, que dificulta a drenagem em áreas de 

depressão, provocando a acumulação de água. Todos esses fatores convergem para o 

desequilíbrio do ambiente.

A análise da fragilidade ambiental pode ser usada como análise preditiva nas 

áreas com sucessivos episódios de manifestação do risco de deslizamento e de 

inundação. O modelo de fragilidade ambiental, usado nesta pesquisa, foi aplicado 

ao Parque Estadual do Cunhambebe (PEC) e à sua zona de amortecimento. Os 

processos relacionados com erosão e com movimentos em massa estão presentes em 

toda Região da Costa Verde, dentro e fora dos limites do PEC em áreas naturais e 

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.

Por um lado, na escarpa rochosas da Serra do Mar, voltada para o Oceano 

Atlântico, encontram-se áreas extremamente declivosas que mergulham no Oceano 

Atlântico, formando exíguas planícies flúvio-marinhas. A cobertura vegetal é 

formada por floresta ombrófila densa, em estágio avançado. Em geral, estes 

ambientes encontram-se em equilíbrio dinâmico. Mas, entretanto, o desequilíbrio 

do ambiente pode ser deflagrado a partir de altos índices pluviométricos que, 

naturalmente, se associam à declividade, à existência de solos poucos desenvolvidos 



141

(litólicos) e a rochas aparentes e fraturadas. Nesta porção, há maior ocorrência de 

rolamentos de blocos e matacões.

No contraforte da Serra do Mar, constitui uma área de transição entre o relevo 

montanhoso e o relevo de meia laranja ou mares de morros. A cobertura vegetação 

é do tipo caducifólia, em estágio avançado de degradação, por uso de pastagens, 

agricultura e pequenos sítios urbanos. Nestas áreas são recorrentes os episódios 

de queimadas, pela baixa humidade, a que se associam desligamentos de terra, 

pela remoção da cobertura vegetal. Nesta porção, há predomínio de processos de 

fragilidade emergente, de carácter instável, devido à antropização. Em relação à 

população, ela concentra-se nas áreas de planície, vales e no entorno da rodovia 

RJ-148, que corta transversalmente o maciço da Serra do Piloto. Uma ocorrência 

comum, nas zonas limítrofes de áreas naturais do PEC, é o facto de que as suas 

fronteiras ficam expostas e, por consequência, se tornam mais frágeis a condições que 

influenciam negativamente a estabilidade e o equilíbrio dinâmico do ecossistema 

(Goes-Souza, 2017).

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 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 Tricart (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. 

A área de estudo escolhida para desenvolver o modelo de fragilidade ambiental 

localiza-se na Região da Costa Verde, envolvendo os municípios de Itaguaí, 

Mangaratiba, Angra dos Reis e Rio Claro, no estado do Rio de Janeiro (Brasil). A 

Região da Costa Verde se insere na Serra do Mar (RJ), sendo portanto, uma cadeia 
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montanhosa com cerca de 1500 km, ao longo do litoral, entre o estado do Rio de 

Janeiro ao estado do Rio Grande do Sul. 

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho visa o desenvolvimento de 

modelos, quer de fragilidade ambiental, quer de unidades ecodinâmicas, como 

formas preditivas de análise ambiental e que tanto podem ser usados para estudos 

regionais como podem evoluir para estudos de risco ambiental. 

Diremos que tais modelos têm como característica fundamental a distinção dos 

processos de fragilidade, que podem ser desencadeados por fenómenos naturais 

(instabilidade potencial) e, ou, por ações antrópicas (instabilidade emergente). 

Estes modelos foram desenvolvidos com base na sobreposição de vários planos de 

informações relativos aos aspectos físicos, baseada em técnicas de geoprocessamento, 

técnica de álgebras de mapas e análise multicritério associada a técnicas de média 

ponderada, 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 ajuda à gestão do território, com vistas a um melhor 

desenvolvimento da realidade socioeconómica e ambiental da região.

Estado da arte

A análise sistémica do equilíbrio dinâmico introduzida, nos anos de 1970, por Jean 

Tricart (1977) foi beneficiada com o avanço dos Sistemas de Informações Geográficas 

(SIG) e o desenvolvimento de ferramentas de estatística espacial que favoreceram o 

desenvolvimento de modelos ambientais. Embora tais análises fossem consideradas 

de alta relevância, pô-las em prática era considerada uma tarefa complexa, devido 

aos sucessivos cruzamentos de camadas de informações e, também, à dificuldade de 

conversão de dados geográficos qualitativos em dados quantitativos. Para viabilizar 

a análise geossitémica, preconizada por Tricart, Ross (1994) desenvolveu modelos 

de fragilidade ambiental que têm variações conforme a escala de análise e aplicação 

de pesos de média ponderada. Crepani (1996) desenvolveu a metodologia do 

Zoneamento Ecológico Económico (ZEE) e, consequentemente, o modelo de carta 

de vulnerabilidade da perda de solo, criando as Unidades Territoriais Básicas (UTB) 
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que utilizam imagens Land Sat e a aplicação de pesos e, também, da média aritmética. 

Kawakubo (2004) associou a fragilidade potencial à vulnerabilidade natural do 

ambiente e a fragilidade ambiental à vulnerabilidade natural e, para tal, utilizou o 

Modelo Numérico de Terreno (MNT), o Sensoriamento Remoto (SR) e a álgebra de 

campo. Os dados de SR foram utilizados para a elaboração dos mapas de uso do solo e 

da cobertura vegetal. A álgebra de mapas permitiu combinar as diferentes informações, 

gerando o mapa síntese. Sporl (2004) desenvolveu uma análise comparativa da 

fragilidade ambiental, através da comparação dos três modelos citados. A aplicação 

destes modelos resultou na produção de três diferentes mapas de fragilidade, os quais 

foram analisados e comparados entre si. A partir da pesquisa realizada por Sporl, 

pode-se escolher qual a metodologia mais adequada para a realidade do PEC. No 

caso, optou-se pela metodologia de Ross baseada na declividade, que é mais adequada 

a escalas grandes e médias.

Tricart (1977), ao definir o conceito de Ecodinâmica, disseminou uma nova 

forma de ver a natureza e a sociedade através de uma abordagem integrada, 

sobretudo quando a natureza está sob os efeitos da sociedade. O autor destacou que 

as intervenções humanas, realizadas para desenvolver diversas atividades, afetam, 

em primeiro lugar, a cobertura vegetal e, depois, tais ações vão-se repercutir sobre a 

radiação solar que alcança o solo, levando à alteração da temperatura e da fertilidade 

deste, bem como da fauna e da flora. Além disso, esse feito de ausência de cobertura 

vegetal, dá início aos processos erosivos, devido ao enfraquecimento das estruturas 

do solo e à sua baixa resistência aos efeitos da pluviosidade, do regime hídrico e da 

reciclagem dos elementos minerais (Tricart, 1977).

Ross (2009) diz que para analisar a natureza, a sociedade e as suas dinâmicas, é 

necessário ter a compreensão do todo, ou seja, é necessário investigar o ambiente de 

forma integrada. Somente deste modo, se podem estabelecer diretrizes gerais e específicas 

do planeamento ambiental (regional, rural, urbano), visando o equilíbrio dinâmico, de 

forma a privilegiar a conservação do ambiente e a não extinguir os recursos naturais.

No entanto, a perda de caráter natural ocorre, principalmente, através da 

introdução imprópria (planeada ou acidental) de espécies exóticas. O impacte 

antrópico, causado por mau uso das áreas vegetadas, pode promover modificações 

ou levar à destruição desse ecossistema. Um decréscimo na altura e cobertura da 
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vegetação, deixa o terreno exposto e vulnerável a ações erosivas e traduz-se por 

altos níveis de perturbação. As ações e os usos impróprios podem resultar em sérios 

problemas de administração, para os quais raramente estão disponíveis soluções 

simples e baratas (Rosa, 2007).

Na literatura, existe uma série métodos para desenvolver modelos ambientais 

que vão corroborar para a verificação e mapeamento dos processos erosivos e dos 

movimentos em massa. Nos dias atuais, com a modernização da Cartografia e o 

crescente uso dos Sistemas e Informações Geográficas (SIG), podemos valer-nos de 

modelagens que integrem diversas variáveis, tais como: susceptibilidade, fragilidade 

ambiental, vulnerabilidade natural, e que utilizam técnicas de álgebra de mapas, 

associadas à lógica boolena, à média ponderada, ao processo analítico e hierárquico 

(AHP), à lógica Fuzzy e outros. Todas estas técnicas têm como objetivo investigar e, 

ou, destacar determinado aspeto do espaço geográfico. Em geral, a investigação ocorre 

dentro dos limites de uma unidade de análise que vai variar de acordo com a escala 

de observação da investigação, podendo ser o bioma, a região hidrográfica, a bacia 

hidrográfica, a unidade de paisagem, a região e, inclusive, os limites administrativos, 

visando à produção de cartas e mapas especiais (Goes-Souza, 2017).

Sistemas, meios, unidades e modelos 

Para melhor compreensão da abordagem ambiental que se pretende realizar, 

tecem-se agora algumas considerações sobre diferentes nomenclaturas, passíveis 

de associação a diferentes modelos, cujo objetivo visa ajudar a um melhor 

enquadramento da temática em apreço.

Abordagens ambientais

Para ampliar a capacidade de perceção dos eventos e das inter-relações que 

permeiam e se desdobram sobre e no ambiente, é necessário avultar o espectro de 

análises e, ao mesmo tempo, focar no objetivo principal que se pretende atingir. 
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A visão sensível favorece a perceção de que todas as ações que se desencadeiam no 

sistema ambiental reagem de forma reflexiva, afetando todo o sistema. Isso é válido 

tanto para impactos positivos, por exemplo, para um processo de reflorestação na 

zona de amortecimento de Unidade de Conservação (UC), como também para 

impactos negativos, por exemplo, a instalação de um empreendimento industrial 

nas margens dos rios, prejudicando severamente o abastecimento de águas às 

populações (Goes-Souza, 2017).

Segundo Christofoletti (1999), os fenómenos podem ser compreendidos à luz 

da abordagem analítica (reducionista) ou da abordagem holística. A abordagem 

reducionista encontra-se mais desenvolvida nas atividades do meio científico e tem 

por objetivo explicar, generalizar e determinar as causas, verificando e formulando 

hipóteses através de comparações e experiências. Deste modo, observa-se a 

existência da necessidade de sintetização e de generalização com vista à explicação. 

No âmbito da geografia, este tipo de abordagem é realizada em estudos que 

necessitam de catalogar separadamente todas as componentes do meio natural e 

de todas as atividades humanas. Pelo contrário, a abordagem holística enfatiza que 

a visão integrada é mais bem explicado do que as suas partes isoladamente. Deste 

modo, deve ressaltar-se que tanto a abordagem holística quanto a reducionista 

coabitam nos trabalhos de investigação, havendo necessidade de se ter a visão da 

totalidade, mas identificando as partes e correlacionando todos as componentes 

que se encontram integradas no todo. No âmbito geográfico, quando se trata de 

análise sistémica, torna-se necessário começar por definir o sistema e, depois, 

evoluir para o sistema ambiental e os seus subsistemas, elucidando assim a visão 

sistémica, ou seja, compreender o sistema ambiental de forma integrada (Goes-

Souza, 2013).

De acordo com Lieber (2016), “Sistema é uma forma lógica de apreensão da 

realidade” que não busca um “reflexo” do mundo real, mas, sim, a descrição ou 

destaque dos traços da realidade, na qual o conjunto permite a perceção de padrões 

de arranjos e a proposição de uma forma operativa voltada para um dado objetivo. 

Para o autor, sistema é uma “coleção de entidades” ou coisas, relacionadas ou 

conectadas de tal modo que “formam uma unidade ou um todo” ou que “propiciem a 

consecução de algum fim lógico a partir dessas interações conjuntas”.
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Aprofundando-se no viés geográfico, tem-se a visão sistémica conceitual e analítica 

que surgiu no âmbito da ciência biológica na década de 1930 (Christofoletti, 1999). 

Entre 1950 e 1968, Ludwig Von Bertalanffy publicou a Teoria Geral dos Sistemas, 

na qual procurou estabelecer teorias e formulações conceituais que pudessem criar 

condições de aplicação à realidade empírica. Dentre os pressupostos da Teoria Geral 

dos Sistemas, destaca-se a tendência para a integração das ciências naturais e sociais, 

com ampliação dos campos das ciências sociais. Verifica-se também que, ao estudar 

os universos particulares das diversas ciências, se tende a aproximar da unidade da 

ciência (Limberger, 2006).

A Teoria dos Sistemas permite reclassificar os fenómenos numa abordagem global, 

permitindo assim a inter-relação e a integração de assuntos de natureza completamente 

diferentes. Este paradigma conduz a ciência para uma nova forma de pensar, que 

passou a ser adotada por vários pesquisadores, principalmente nas áreas da Física, 

Química, Biologia e, mais tardiamente, na Geografia (Limberger, 2006).

No contexto mundial de crescimento urbano acelerado, esta é uma preocupação 

constante que aquece a discussão entre preservação e conservação, dentro 

dum paradigma de desenvolvimento sustentável, que Ab’Saber (1994) discute 

relativamente à importância da Geografia, visto que esta ciência não deve ser 

separada em Geografia Física ou Geografia Humana, mas, sim, associada, como a 

“Geografia da abordagem analítico integradora e sintetizadora de uma geografia que se 

preocupa com o espaço total”.

Para Christofoletti (1999), o geossistema corresponde a sistemas ambientais que 

representam a organização dos elementos que compõem o meio físico e biológico. 

No entanto, para Sotchava (1978), existe diferença básica entre geossistema e 

ecossistema. Para este autor, ecossistemas são sistemas complexos, monocêntricos 

ou biocêntricos, nos quais o ambiente natural é examinado sob o ponto de vista das 

suas conexões com os organismos. Por sua vez, os geossistemas são também sistemas 

complexos, policêntricos, envolvendo a totalidade das componentes naturais na 

perspetiva das suas conexões, interrelações de dependência mútua e dos seus aspetos 

funcionais, abrangendo, assim, também os ecossistemas (Ross, 2009).

Sotchava (1978) propõe uma visão sistémica que se apoia no planeamento e 

no desenvolvimento socioeconómico. Nesta abordagem, a Geografia não se detém 
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a estudar apenas os aspectos físicos do ambiente, mas trata também das conexões 

entre eles. Assim, o sistema fica mais bem compreendido quando, ao estudar a 

morfologia da paisagem, se projeta sobre ele o estudo da sua dinâmica, estrutura 

funcional, conexões, etc.

Na perspectiva de Bertrand (1971), o conceito de paisagem deve basear-se no 

conceito e nos métodos de geossistema. Os ecólogos e biólogos definiram, com base 

na teoria dos sistemas, o conceito de ecossistema de forma semelhante aos cientistas 

russos. No entanto, na perspetiva de Bertrand (1971), o conceito de paisagem deve 

basear-se no conceito e nos métodos de geossistema. Para este autor, o “[...] ecossistema 

não tem nem escala e nem suportes espaciais bem definidos” (p. 25), pelo que é possível 

unir os conceitos de ecologia e geografia, através do conceito de geoecologia, que se 

refere ao estudo da paisagem sob o ponto de vista ecológico (Góes-Souza, 2013).

Quanto à unidade de paisagem, esta considera todas as delimitações geográficas 

arbitrárias, sendo possível ir do micro ao macro, “[...] vislumbrando uma taxonomia 

das paisagens com dominância física e com limites definidos”. Assim, para Bertrand 

(1971, p. 27), “[...] a unidade de paisagem é estabelecida em função da escala de 

tratamento das informações, podendo ser: zona, domínio, região, geossistema, geofácies e 

geótopos”. A questão da abordagem geossistémica proporciona uma forma de análise 

que se preocupa não só com as questões do meio físico, mas também com a conexão 

deste com a sociedade, através das relações sociais e económicas.

Fragilidade Ambiental

A fragilidade dos ambientes naturais é verificada com base nos conceitos 

de unidades ecodinâmicas, através de Tricart (1977), em que o ambiente é 

analisado sob o prisma da teoria dos sistemas, que parte do pressuposto de 

que, na natureza, as trocas de energia e matéria se processam por meio das 

relações de equilíbrio dinâmico. Esse equilíbrio, entretanto, é frequentemente 

alterado pelas intervenções humanas nos diversos campos que compõem a 

natureza, gerando estados de desequilíbrio temporário ou, até, permanente. O 

conceito de ecodinâmica, integrado no conceito de ecossistema, baseia-se no 
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instrumento lógico de sistema, focando as relações mútuas existentes entre os 

diversos componentes da dinâmica e os fluxos de energia/matéria que ocorrem 

no ambiente (Tricart, 1977).

Para Tricart (1977), esses ambientes sofrem, frequentemente, perturbações 

provocadas por intervenções humanas, e, neste caso, elas podem ser temporárias ou 

permanentes. O autor classifica o ambiente em três grupos diferenciados:

• Meios estáveis: O modelado evolui lentamente, muitas vezes de forma e de

maneira insidiosa, imperceptível. Os processos mecânicos atuam pouco e

sempre de modo lento. Muitas vezes, tem como característica essencial a lenta

evolução, resultante da combinação de fatores que permanecem no tempo. O

sistema morfogenético não comporta paroxismos violentos que se traduzam por

manifestações catastróficas. A condição de equilíbrio aproxima-se do clímax.

Nesses ambientes prevalece a pedogénese;

• Meios Intergrades: o termo intergrade surgiu na geologia, para determinar uma

transição. Assim, o que caracteriza estes meios é a interferência permanente

da morfogénese e pedogénese, exercendo concorrência sobre o mesmo espaço.

Estes meios, com efeito, asseguram a passagem gradual entre os meios estáveis

e os meios instáveis;

• Meios instáveis: nesses meios, a morfogénese é o elemento predominante da

dinâmica natural e o fator determinante do sistema natural, a que os outros

elementos estão subordinados.

Na perspetiva de Ratcliff (1971), a fragilidade preocupa-se com a medição da

sensibilidade inerente a um dado ecossistema, face às pressões ambientais que sofre, 

combinadas com as potenciais ameaças que poderão alterar o equilíbrio existente. 

Desta forma, qualquer perturbação no relevo, solo, vegetação, clima e recursos 

hídricos rescinde o equilíbrio dinâmico, podendo comprometer a funcionalidade 

do sistema (Spörl, 2001).

Kawakubo (2005) refere que a erodibilidade, ou fragilidade do solo, corresponde 

à vulnerabilidade do solo à erosão, principalmente quando, em muitos casos, as 

diferenças nos atributos físicos e químicos explicam o facto de alguns solos erodirem 

mais do que outros, quando expostos às mesmas condições ambientais. O autor 

vai mais além, ressaltando que existem outros elementos importantes que também 
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interferem nos processos erosivos, como, por exemplo, o tipo de uso do solo e a 

cobertura vegetal (Góes-Souza, 2013).

Ross (2009) fez adaptações ao conceito de Ecodinâmica, de Tricart (1977), 

classificando a fragilidade potencial do relevo em unidades ecodinâmicas estáveis 

e instáveis. O autor fragmentou, assim, o ambiente em estável e instável, para 

gerar a fragilidade ambiental. De acordo com o autor, para o conhecimento das 

potencialidades dos recursos naturais de um determinado sistema natural, é necessário 

levantar informações sobre o estrato geográfico que dá suporte à vida animal e ao 

homem, designadamente: solo, relevo, rochas, minerais, água, clima, flora e fauna. 

Contudo, para o estudo das fragilidades, é necessário que o conhecimento sobre 

cada aspeto do estrato geográfico se organize de forma integrada, alicerçado no 

princípio de que, na natureza, as componentes físicas, bióticas e socioeconómicas 

atuam de forma funcional (Ross, 2000).

Em relação aos conceitos de fragilidade ambiental, face às intervenções humanas, 

que condizem com mudanças tecnológicas, económicas, sociais e ambientais, os 

sistemas ambientais podem apresentar maior ou menor fragilidade em função 

de suas características genéticas. Portanto, qualquer alteração nos diversos 

componentes da natureza, como relevo, clima, solo, vegetação e recursos hídricos, 

provoca desequilíbrios nas funcionalidades do sistema ambiental, quebrando o 

equilíbrio dinâmico. Para estes autores, neste caso, tratar estas variáveis de forma 

integrada e possibilitar obter um diagnóstico das diferentes categorias hierárquicas 

das fragilidades dos ambientes naturais são pressupostos fundamentais (Spörl, 

2001; Ross, 2000).

Com base nos conceitos preconizados por Jean Tricart (1977), alguns autores 

como Jurandyr Ross (1994), Edison Crepani (1996) e Fernando Shinji Kawakubo 

(2006) desenvolveram metodologias que usam SIG e álgebra de mapas para verificar 

a fragilidade do ambiente. Ross (2009) desenvolveu dois modelos para Fragilidade 

Potencial Natural, que são os modelos mais utilizados; Crepani (1996) desenvolveu 

uma metodologia para classificar o ambiente em Unidades Territoriais Básicas 

(UTB), que foram utilizadas no projeto de Zoneamento Ecológico e Econômico 

(ZEE); e Kawakubo (2006) associou a fragilidade potencial à vulnerabilidade 

natural do ambiente e a fragilidade ambiental à vulnerabilidade natural.
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Modelo Jurandyr Ross

Para adequar esses conceitos de modo a serem utilizados como subsídios ao 

planeamento ambiental, Ross (1994) ampliou o uso do conceito estabelecendo as 

Unidades Ecodinâmicas Instáveis ou de Instabilidade Emergente em vários graus, 

desde instabilidade muito fraca a muito forte. O mesmo foi feito para Unidades 

Ecodinâmicas Estáveis, “[...] que apesar de estarem em equilíbrio dinâmico, apresentam 

instabilidade potencial qualitativamente previsível face as suas características naturais e 

a sempre possível inserção antrópica”. Do mesmo modo, também foram classificadas 

entre Instabilidade potencial muito fraca a muito forte. Assim, segundo Ross 

(2009), as:

• Unidades Ecodinâmicas Estáveis ou de Instabilidade Potencial: são áreas nas quais

o equilíbrio dinâmico foi preservado de atividades humanas, prevalecendo a

morfodinâmica, sob o aspeto de processos de intemperismo químico e físico 

sob a proteção de vegetação densa, sendo os impactos das chuvas atenuados 

pela cobertura vegetal. Deste modo, o processo de fragilidade existe, porém, é 

natural. Uma observação importante e que poderá ser vista adiante na tabela 

adaptada de Sporl (2001) é que, dentre o conjunto de dados que gera a sequência 

de dígitos (declividade, pedologia, uso do solo e pluviosidade), a declividade é o 

tema que define o grau estável de fragilidade potencial natural;

• Unidades Ecodinâmicas Instáveis ou de Instabilidade Emergente: são aquelas em

que o equilíbrio dinâmico foi afetado pelas interferências humanas, tendo a

cobertura vegetal sido substituída por áreas de pastagens ou de cultura. Nestes

casos, o solo desnudo, sem a cobertura vegetal a protegê-lo, sofre os impactes

dos agentes climáticos, como as chuvas que disparam processos erosivos,

designadamente de ravinamento e voçorocamento do solo, bem como perda de

qualidade da água pelo acúmulo de sedimentos (Ross, 2000).

Para desenvolver a análise da fragilidade ambiental, Ross (2010) propõe dois

modelos de análise da fragilidade ambiental:

• Modelo de fragilidade potencial natural com apoio nos índices de dissecação do relevo:

considera levantamentos geomorfológicos, solos, cobertura vegetal, uso da terra

e clima, os quais são analisados de forma integrada, estabelecendo unidades de
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fragilidade para os diferentes ambientes. Deste modo, considera-se que cada um 

desses temas é hierarquizado de acordo com a sua vulnerabilidade. Sendo assim, 

as variáveis mais estáveis apresentam valores mais próximos a 1, enquanto as mais 

vulneráveis se aproximam de 5. Para este modelo, o índice de dissecação do relevo 

é que vai determinar o grau de fragilidade do ambiente analisado, enquanto a 

cobertura vegetal indicará as áreas onde o ponto de equilíbrio foi rompido;

•	 Modelo de fragilidade potencial natural com apoio nas classes de declividade: é uma 

derivação do anterior, no qual, em vez de utilizar o tema dissecação de relevo, utiliza 

classes de declividade. A diferença entre o primeiro e o segundo modelo é que a 

identificação do grau de fragilidade da área de estudo se torna muito fragmentada, 

tendo maior variabilidade em relação à identificação dos graus de fragilidade.

Devido às características e à escala da área de estudo, para esta pesquisa optou-se 

pela aplicação do modelo de fragilidade potencial natural com apoio nas classes de 

declividade.

Modelo Edson Crepani

O modelo de Crepani (1996), desenvolvido através do Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (INPE), foi estruturado para subsidiar o Zoneamento Ecológico 

Econômico (ZEE) da Amazónia e visa a determinar unidades territoriais básicas 

(unidades homogéneas de paisagem), elaborando mapas de vulnerabilidade natural 

à erosão (IBAMA, 2012). A estabilidade ou a vulnerabilidade ao processo natural 

de erosão é analisada com base nos seguintes temas: solo, rocha, relevo, vegetação 

e clima. Nesta metodologia, as variáveis têm o mesmo grau de importância, não 

tendo peso diferenciado entre os temas. Portanto, cada Unidade Territorial Básica 

recebe um valor que consiste na média aritmética dos valores individuais que, 

quanto mais próximos a 1 são mais estáveis, e quanto mais próximos a 3 são mais 

vulneráveis (Crepani, 1996). Ross e Crepani têm em comum a análise integrada dos 

ambientes naturais alicerçada na teoria de Tricart, contudo Crepani considera que 

todas as informações que integram o modelo têm o mesmo grau de importância. 

Daí a utilização da média aritmética e não a média ponderada.
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Modelo Kawakubo

Kawakubo et al. (2006, p. 5) definiram “[...] fragilidade potencial, a vulnerabilidade 

natural do ambiente, e fragilidade ambiental, a vulnerabilidade natural associada aos 

graus de proteção que os diferentes tipos de uso e cobertura vegetal exercem”. A sua 

proposta de modelo passa por elaborar mapas de síntese nos quais se utilizam cartas 

de declividade em escalas que vão de 1:2 000 a 1:25 000, e mostram o padrão de 

relevo em escalas grandes, ou de 1:50 000 a 1:250 000, para mostrar o relevo em 

escalas média, além de cartas de uso do solo e da cobertura vegetal. As informações 

de geologia e clima são utilizadas como informações adicionais.

Os intervalos de declividade seguem os estudos de capacidade de uso/

aptidão agrícola que, associados aos valores da geotecnia, indicam a intensidade 

dos processos erosivos, riscos de escorregamentos e inundações frequentes. Para 

padrão de formas, os valores de dissecação do relevo relacionam o plano horizontal, 

enquanto a densidade de drenagem relaciona o plano vertical. Para a viabilidade 

deste modelo, utilizam-se inúmeros produtos intermediários que viabilizam as 

análises até a geração do mapa síntese.

Verifica-se que a perspetiva sistémica pode ser usada para tratamento de 

problemas ambientais. Através desta, o conceito de ambiente pode ser inferido 

como um sistema, e esta visão coaduna-se com a dinâmica do próprio ambiente 

por se apresentar como um produto resultante de fatores físicos, bióticos e 

socioeconómicos, interagindo de forma convergente na sua caracterização como um 

fenómeno percetível. Nestas condições, iniciar os estudos de um ambiente significa 

perceber as entidades, os eventos e a representação útil da realidade ambiental 

percebida (Xavier-da-Silva, 2007).

Processos Erosivos e movimentos em massa ou gravitacionais

A generalidade das Regiões Tropicais tem como característica a presença de 

chuvas abundantes e elevadas temperaturas que favorecem o desenvolvimento de 

um profundo intemperismo químico que conduz à produção de espessos rególitos, 
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geradores de grande quantidade de material disponível para as fases posteriores de 

transporte e deposição (IBGE, 2009). Esse processo é denominado de Erosão.

A erosão constitui um conjunto de agentes dinâmicos que combinam todos os pro-

cessos de degradação da superfície terrestre, incluindo intemperismo, transporte, ações 

mecânica e química da água corrente e de outros agentes erosivos, responsáveis pela des-

truição das saliências ou reentrâncias do relevo, sendo por isso mesmo um importante 

agente modelador da superfície terrestre (IBGE, 2009), o que torna complexo trabalhar 

com erosão, na sua plenitude. Sendo assim, em geral toma-se para estudo apenas uma 

parte do conjunto das variáveis envolvidas no processo e utilizam-se métodos estatísticos 

para análise (Guerra, 2001), tendo em consideração que os principais fatores contro-

ladores, que determinam as variações das taxas de erosão, são: erosividade da chuva, 

propriedades do solo (erodibilidade), cobertura vegetal e características das encostas.

Os movimentos em massa, ou gravitacionais, referem-se à remoção, ao transporte, 

vertente a baixo, e à deposição, geralmente na base da vertente, das formações super-

ficiais e do material rochoso sob influência da gravidade. O deslizamento e o fluxo 

desses materiais devem-se à posição instável na vertente e às forças gravitacionais, mas o 

movimento em massa é intensificado pela ação da água. Também são considerados mo-

vimentos em massa o deslocamento lento do solo e de fragmentos rochosos, bem como 

os movimentos rápidos de grandes deslizamentos sobre longas distâncias (IBGE, 2009).

As condições que favorecem os movimentos em massa estão relacionadas com 

a estrutura geológica, a declividade da vertente, o regime de chuvas, a perda de 

vegetação, a atividade antrópica, a disponibilidade de espessos mantos de alteração e 

a presença de níveis ou faixas impermeáveis que atuam como planos de deslizamento 

(IBGE, 2009). Os principais movimentos em massa existentes no Brasil são: rastejos, 

escorregamentos, deslizamentos, movimento de blocos e corridas em massa.

Considerações sobre fragilidade ambiental, erosão e movimentos em massa

O rególito e todo o material desagregado da rocha sofrem uma ação contínua 

da gravidade devido ao intemperismo da rocha matriz. A rocha não intemperizada 

é mais resistente, enquanto o rególito e o material desagregado são mais suscetíveis 
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à ação da gravidade. O movimento desses materiais para partes mais baixas é 

chamado de movimento em massa. As encostas estão em constante evolução devido 

à atuação da força da gravidade sobre as vertentes. A evolução consiste em retirada 

de material do topo para a base das vertentes, onde se acumula. Esse movimento 

pode ser rápido ou lento, dependendo das condicionantes de formação das encostas. 

Quando o material é transportado do ponto original e fica em repouso em outro 

ponto, esse fenómeno é designado de erosão (Guerra, 2003).

O maior agente da erosão é a água das chuvas, mas nem sempre é o fator detonador 

do movimento, mas sim o que o torna mais avassalador. Para diagnosticar e prognosticar 

a erosão dos solos, é necessário levar em consideração a geomorfologia, já que implica 

analisar as formas de relevo e os processos erosivos associados (Guerra, 2010).

Os movimentos em massa são caracterizados pelo transporte coletivo de 

material rochoso e ou solo, onde a ação da gravidade tem papel preponderante 

(Guerra, 2010). A diferença básica entre erosão e movimento em massa é que, para 

a erosão, o intemperismo químico é fundamental no processo. No entanto, para o 

movimento em massa, “[...] a água pode tornar ainda mais catastrófico, mas não é 

necessariamente o principal agente” (Cunha e Guerra, 2008).

De forma muito simplificada, pode-se dizer que conceitos de fragilidade 

ambiental, erosão e movimentos em massa são distintos entre si, mas, de alguma 

forma, encontram-se imbricados. A fragilidade ambiental preocupa-se com o 

equilíbrio dinâmico do sistema e tem uma forma macroscópica de diagnosticar os 

processos naturais e antrópicos que cabem perfeitamente numa análise geográfica 

regional. Os estudos que envolvem os processos erosivos têm o foco no transporte 

de materiais dentro do sistema. Os movimentos em massa têm o maior foco na 

força da gravidade e na forma como o material é transportado (Góes-Souza, 2017).

Localização da área de estudo

A área de estudo escolhida, o Parque Estadual do Cunhambebe (fig. 1), situa-se a 

sueste (SE) do estado do Rio de Janeiro, na Região Centro-Sul Fluminense. Estende-se 

pelas serras que dividem as Regiões Administrativas da Costa Verde e Médio Paraíba 
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e abrange áreas dos municípios de Angra dos Reis, Mangaratiba, Rio Claro e Itaguaí. 

A oeste, faz fronteira com o estado de São Paulo, conectando-se ao Parque Nacional 

da Serra da Bocaina, percorrendo o trecho sul da Serra do Mar, no estado do Rio de 

Janeiro até o município de Itaguaí, e avança pelo interior até à represa de Ribeirão 

das Lajes (INEA, 2015). O Parque Estadual do Cunhambebe (PEC) e sua zona de 

amortecimento têm a particularidade de envolverem a Área de Proteção Ambiental 

de Mangaratiba (APAMAN), fazendo sobreposição em parte da área. O PEC e a 

APAMAN integram o Mosaico da Bocaina que, por conseguinte, se integra no 

Corredor de Biodiversidade da Serra do Mar. O PEC é a segunda maior Unidade de 

Conservação Ambiental de Proteção Integral, da Administração Pública do Estado 

do Rio de Janeiro, subordinado ao Instituto Estadual do Ambiente (INEA, 2015). 

Possui uma área de 380 530 km2 e um perímetro com cerca de 463 km. A zona de 

amortecimento possui 3 km de largura no entorno do PEC.

De acordo com SNUC, a lei 9985/2000, a zona de amortecimento representa 

“[...] o entorno de uma unidade de conservação, onde as atividades humanas estão 

sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar os impactos 

negativos sobre a unidade de conservação” (MMA, 2015). Por isso, as zonas de 

amortecimento têm a função de proteger a área envolvente do Parque, defendendo-o 

das atividades humanas, prevenindo a fragmentação e, principalmente, o efeito 

de borda que existe na periferia das unidades de conservação. A borda da área 

protegida é uma área sensível a uma vasta gama de efeitos degradadores, o que 

a torna vulnerável a quaisquer alterações, sejam elas físicas ou biológicas. Uma 

situação comum nas zonas limítrofes de áreas naturais resulta do facto das suas 

fronteiras se encontrarem expostas e, por consequência, tornam-se mais frágeis 

às condições que influenciam negativamente a estabilidade e o equilíbrio do 

ecossistema (MMA, 2015).

A área foi selecionada por representar um dos espaços com maior conservação 

da biodiversidade da Serra do Mar, no estado do Rio de Janeiro. Embora se trate da 

existência de duas unidades de conservação numa mesma região, PEC e APAMAN, 

existe uma grande pressão exercida pela especulação imobiliária, rede hoteleira e 

instalação de empreendimentos de infraestruturas energéticas que podem acelerar 

os processos antrópicos, tornando a população desta região cada vez mais vulnerável.
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Metodologia

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 é imprescindível no tocante à visão integrada do 

ambiente como um organismo que se interrelaciona formando um geossistema. Em 

relação aos modelos de fragilidade ambiental, adotou-se o modelo de Ross (1994) 

para detetar a fragilidade ambiental em relação aos processos erosivos com vistas 

a escorregamentos. A visão sistémica através das unidades ecodinâmicas proposta 

por Tricart (1977) também foi considerada, com as devidas proporções para a 

modelagem de Ross. Deste modo, é possível distinguir as áreas de instabilidade 

potencial das áreas de instabilidade emergente. Assim, o modelo de fragilidade de 

Ross deu origem a dois mapas: o mapa de fragilidade ambiental, que estabelece 

graus de fragilidade indistintamente, e o mapa de unidades ecodinâmicas, que 

distingue os dois processos, potencial e emergente.

fig. 1 ‑ Unidades de conservação adjacentes e sobrepostas ao PEC.
Fig. 1 - Conservation units adjacent and overlapping the PEC.
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Com efeito, dentre os diversos métodos investigativos de modelagem ambiental, 

a análise da fragilidade ambiental tem vindo a ganhar relevância em relação aos 

demais, essencialmente porque este método permite separar os processos que se 

desenvolvem no espaço geográfico, uma vez que permite verificar aqueles que são 

de origem natural, decorrentes do processo natural de modelagem do relevo, dos 

que têm origem não-natural, ou seja, decorrem 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 o seu foco nos processos erosivos e, em seu 

bojo, possui um conjunto de diversas variáveis, tais como: declividade, pedologia, 

uso da terra, cobertura vegetal e precipitação. Ao contrário do que sucede no modelo 

de suscetibilidade, o modelo de fragilidade ambiental considera, no seu conjunto 

de variáveis, dados sobre o uso da terra e a cobertura vegetal, que contribuem para 

a discretização dos processos atuantes no sistema ambiental e, consequentemente, 

para a identificação entre unidades estáveis, intergrade e instáveis.

Ainda em relação à metodologia, os dados vetoriais sobre relevo (curvas de 

nível), pedologia, uso da terra, cobertura vegetal e pluviosidade, foram convertidos 

em dados matriciais (quantitativos), uma vez que os dados matriciais possibilitam 

uma série de análises espaciais e estatísticas que não é possível realizar com o uso de 

dados vetoriais (qualitativos). Depois, para cada um deles, calculou-se 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 declives.

Em seguida e, ainda, com o foco centrado na fragilidade ambiental, reuniu-se 

um grupo de especialistas que atribuíram notas a cada uma das classes temáticas. 

As notas variaram de 1 a 5, na qual 1 – significa fragilidade muito baixa; 

2 – fragilidade baixa; 3 - fragilidade média; 4 - fragilidade alta e 5 - fragilidade muito 

alta. Ross (2000) utilizou a técnica da média ponderada que, geometricamente, tem 

uma resposta sob representação da lógica booleana, que é atenuada pela aplicação de 

ponderações. Entretanto, em vez de dar pesos às classes temáticas, o autor utiliza uma 

hierarquização das camadas dos dados temáticos, considerando que ela representa a 
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prevalência (grau de importância) de um tema em relação ao outro. Neste caso, adota 

a seguinte sequência hierárquica de disposição dos temas: optou-se pela seguinte 

ordem na sequência de análise dos temas: (1) declividade, (2) pedologia, (3) uso do 

solo e cobertura vegetal e (4) precipitação. Com isso, será produzido um número 

que representa uma sequência numérica composta por 4 algarismos, na qual cada 

um dos dígitos pode variar de 1 a 5. Por exemplo, uma área com sequência numérica 

equivalente a 5432 significa que a área analisada tem muito alta fragilidade em relação 

a declividade (5), alta fragilidade em solos (4), média fragilidade em relação ao uso do 

solo e cobertura vegetal (3) e baixa fragilidade em relação a precipitação (2). Com isso, 

conclui-se que o menor valor possível gerado para medir grau de fragilidade é 1111, 

que representa fragilidade muito baixa, e o maior valor possível para representar graus 

de fragilidade é 5555, que corresponde a fragilidade muito alta. Os dois primeiros 

temas, declividade e pedologia, vão balizar os processos relacionados a fragilidade 

potencial. Os dois últimos, uso do solo e cobertura vegetal e precipitação, vão delinear 

os processos que se encontram em fragilidade emergente. 

Todavia, o processo de construção do mapa de unidades ecodinâmicas não se 

resolve com álgebra de mapas. Na verdade, ele é o resultado da interpretação do 

pesquisador. De facto, para o criar, é necessário separar os processos e, em seguida, 

é preciso reclassificá-los em estáveis (fragilidade potencial) e instáveis (fragilidade 

emergente). Neste caso, é necessário sobrepor os temas com informação sobre 

pedologia, cobertura vegetal e uso da terra, precipitação e outros planos auxiliares, 

como geomorfologia, para reagrupar os valores quantitativos hierárquicos, gerados 

no mapa de fragilidade ambiental, em valores qualitativos. Por exemplo, se a área 

analisada apresentar alta declividade e cobertura vegetal em estágio avançado, isso 

pode significar uma área com maior equilíbrio dinâmico e que, portanto, não há 

antropização. Por outro lado, se uma área apresentar declividade média e a cobertura 

vegetal for de pasto ou corresponder a áreas de faixa de servidão ou, ainda, possuir 

alguns pontos de assentamentos, nestes casos refere-se a um processo potencial 

natural instável (com menor equilíbrio dinâmico).

O tipo de solo também ajuda muito no processo de separação das áreas. Em 

geral, os solos mais rasos, como Neossolos Litólicos, concentram-se em áreas de 

alta declividade. Os solos pouco desenvolvidos e pedregosos, como o Cambissolo, 
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estão situados nas áreas de média e alta declividade. Os Latossolos são encontrados 

em áreas de declividade média a baixa. No caso da área de estudo, esta questão 

do solo e da declividade está bem vincada. Com efeito, nas áreas mais declivosas 

da Serra do Mar, que envolve os municípios de Mangaratiba e Angra dos Reis, 

concentram-se as áreas de altas declividades e solos poucos desenvolvidos, exceto 

nas áreas de planície. Em contrapartida, no contraforte da serra, e em grande parte 

nos limites do município de Rio Claro, concentram-se os solos mais desenvolvidos 

e a cobertura vegetal em estágio de degradação.

Do mesmo modo, os contrastes também são nítidos em relação à precipitação. 

Os maiores índices pluviométricos ocorrem áreas mais declivosas da Serra do Mar, 

sendo provenientes de chuvas orográficas, ou seja, daquelas que se formam com a 

humidade advinda do Oceano Atlântico e que precipitam em contacto com a barreira 

montanhosa. No reverso da Serra do Mar a humidade diminui consideravelmente, 

baixando a humidade relativa do ar e aumentando o risco de incêndio, que, por 

isso, são muito comuns no outono e no inverno.

Resultados

A elaboração de mapas é uma forma prática de apresentar alguns resultados do 

trabalho de investigação, expressando-os de uma forma facilmente visualizável, o 

que pode ajudar a torná-los mais perceptíveis, razão pela qual os resultados desta 

pesquisa se traduzem em dois mapas.

Mapa de Fragilidade ambiental

O mapa de Fragilidade Ambiental deixa muito bem definidas as classes de alta, 

média e baixa fragilidade (fig. 2). Em geral, os pontos com tons bem avermelhados 

representam paredões arribas rochosos aflorante e ou regiões muito declivosas, 

concentrando-se na direção sul, que fica voltada para o Oceano Atlântico, que 

apresenta características mais rochosas. As áreas mais frágeis concentram-se dentro 

dos limites de preservação do PEC.
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Numa rápida análise visual, 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 no sentido norte-sul. 

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 se obteve muito baixa 

fragilidade para a declividade (1), pedologia (1), uso do solo e cobertura vegetal (1) 

e baixa para precipitação (2).

Não deixa de ser importante observar as reentrâncias que se formam na vertente 

sul, devidas à presença de pequenos vales, na área de Angra dos Reis, e de vales 

médios e grandes nas planícies fluviais, em Mangaratiba, dado que esses vales 

fig. 2 ‑ Fragilidade Ambiental do Parque Estadual Cunhambebe e entorno, com base na 
técnica da média ponderada do Método Ross (2000) (Fonte: Góes-Souza, 2017).

Fig. 2 - Environmental fragility of Cunhambebe State Park and surrounding area, based on the 
Ross method weighted average technique (2000) (Source: Góes-Souza, 2017).
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correspondem a áreas propensas para assentamentos populacionais. Nesta área os 

pontos avermelhados ficam mais esparsos e descontinuados à medida que avançam 

para o litoral, porém ela mantém-se como área de média a alta fragilidade, já que 

está impregnada pela cor amarela, salpicada por tons avermelhados contínuos ou 

não contínuos em toda a área.

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 flúvio-

marinhas onde se encontram instaladas as sedes dos municípios litorais e também 

as principais localidades. A nordeste do mapa também se encontra uma grande 

planície que se refere à represa de Ribeirão das Lajes. Por outro lado, na vertente sul, 

as áreas frágeis estendem-se até à beira mar. Em contrapartida, na vertente norte da 

Serra, existem roturas abruptas nos padrões de fragilidade, mudando rapidamente 

de alta para baixa fragilidade.

Mapa de unidades ecodinâmicas estáveis e instáveis

O objetivo principal do mapa de unidades ecodinâmicas é o de permitir 

classificar a fragilidade ambiental, em função do respetivo equilíbrio dinâmico, 

estável e instável. As unidades ecodinâmicas estáveis referem-se àquelas em que 

o processo de modelagem do relevo ocorreu de forma natural. Já as unidades 

ecodinâmicas instáveis referem-se àquelas em que intervieram processos antrópicos, 

que se iniciaram com a remoção da cobertura vegetal e, em seguida, continuaram 

com a ocupação do território por assentamento populacional, criação de áreas de 

pastagem ou de cultivos ou, ainda, para instalação de projetos de infraestrutura 

viária, portuária, energética, 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. 3). 

Toda a faixa contínua de alta declividade e cobertura vegetal densa que acompanha 

a Serra do Mar no sentido leste-oeste e se encontra na área catalogada como zona de 

preservação do PEC, foi classificada como área estável, portanto, com fragilidade de 
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origem natural e sem interferência antrópica. Toda a faixa de unidades ecodinâmicas 

estáveis se estende até o município de Paraty, formando um grande corredor que 

compõe o o conjunto de serras que formam o Mosaico Serra da Bocaina (fig. 1) 

e compreende o Corredor de Biodiversidade da Serra do Mar um “hotspot”, uma 

das áreas mais ricas em biodiversidade de 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 

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 rodovia RJ-149 (fig . 4). 

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 voltada 

para o Oceano Atlântico, ou seja, muito declivosa, com rocha aflorante e/ou solos 

pouco desenvolvidos. Nessas áreas, podem ocorrer eventos de rolamentos de blocos 

e pedregulhos.

Já ao norte, existem sítios e fazendas com muitas áreas de pastos. Ao longo 

da RJ-149 existem muitas áreas de deslizamento de terra que ocorrem pelo corte 

de taludes da própria rodovia. Importante também destacar as áreas instáveis na 

área da localidade de Jacuecanga, nas proximidades de grandes empreendimentos 

como o antigo estaleiro Verolme, na localidade de Jacareí, sede Municipal de 

Mangaratiba e a área que está se formando interligando a área do Resort Porto 
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Bello. Outro ponto que se deve atentar é a área da rodovia 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).

Fig. 3 - Stable and unstable ecodynamic units of the Cunhambebe State Park 
(Source: Góes-Souza, 2017).

Territórios de risco

Para facilitar o acompanhamento da descrição das áreas, optou-se por 

enumerar e nomear as áreas que se destacaram em relação a possíveis territórios 

de risco na área do PEC e seu entorno (fig. 4). Procedeu-se da seguinte forma: 

inicialmente produziu-se dois mapas distintos para os municípios de Mangaratiba 

(fig. 5) e para o município de Angra dos Reis (fig. 6), com escala grande, com 

intuito de verificar com maior detalhe as áreas destacadas em cada município. 

Picos e morros
Localidades
Limites do PE
Limite de município
Oceano Atlântico

Unidades ecodinâmicas instáveis
Muito forte
Forte
Média

Fraca
Unidades ecodinâmicas estáveis

Muito forte
Forte
Média
Fraca

Legenda
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Em seguida as áreas foram nomeadas com nome de localidades ou com os pontos 

mais relevantes na região para facilitar a identificação no texto descritivo. Para 

cada área destacada no mapa acrescentou-se os pontos de registros de ocorrências 

deslizamentos e rolamentos de blocos e imagens de satélite Geoeye para comparar 

a área visualmente. As figuras foram dispostas lado a lado, sendo a da esquerda 

o trecho representado com mapa de fragilidade ambiental e a figura da direita o 

mesmo trecho com imagem Geoeye ao fundo.

No total foram destacadas oito áreas conforme descritas a seguir: 1- Localidade 

de São João Marcos; 2- Rodovia RJ-149; 3- Vale do Sahy – Mangaratiba; 4- Bairro 

de Fazenda Muriqui; 5- Resort Portobello – Jacueganga; 6- Localidade de Conceição 

de Jacareí – Jacuecanga; 7- Bairro de Areal – Banqueta; 8- Rodovia RJ-155. A seguir 

o mapa geral e as respetivas áreas identificas como territórios de risco.

fig. 4 ‑ Áreas destacadas como territórios de Risco: 1- Localidade de São João Marcos; 
2- Rodovia RJ-149; 3- Vale do Sahy – Mangaratiba; 4- Bairro de Fazenda Muriqui; 

5- Resort Portobello – Jacueganga; 6 - Localidade de Conceição de Jacareí – Jacuecanga; 
7- Bairro de Areal – Banqueta; 8- Rodovia RJ-155  (Fonte: Góes-Souza, 2017).

Fig. 4 - Areas highlighted as at-risk territories: 1- Locality of São João Marcos; 
2- RJ-149 Highway; 3- Sahy Valley - Mangaratiba; 4- Muriqui Fazenda Neighbourhood; 

5- Resort Portobello - Jacueganga; 6- Conceição de Jacareí - Jacuecanga; 
7- Areal neighbourhood - Banqueta; 8- RJ-155 Highway (Source: Góes-Souza, 2017).

Pontos de risco de deslizamentos
UERJ
CPRM-Mangaratiba
CPRM-Angra dos Reis
DRM
UERJ 2016
INCA

risco Ambiental
Alto

Baixo

Limite da zona de
amortecimento
Limites do PE
Limite de município;
Limite de bacia hidrográfica
Rodovia pavimentada
Rodovia Estadual
Ferrovia
Caminhos
Trilhas
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fig. 5 – Áreas destacadas como territórios de Risco no Município de Mangaratiba 
(Fonte: Góes-Souza, 2017).

Fig. 5 - Areas highlighted as at-risk territories in Mangaratiba Municipality (Source: Góes-Souza, 2017).

fig. 6 ‑ Áreas destacadas como territórios de Risco no Município de Angra dos Reis 
(Fonte: Góes-Souza, 2017).

Fig. 6 - Areas highlighted as at-risk Territories in the Municipality of Angra dos Reis  
Source: Góes-Souza, 2017).
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Área 01 – Localidade de São João Marcos

Nesta área (fig. 7), destaca-se o cruzamento entre a faixa de influência 

oriunda da RJ-149 com uma curta faixa de influência da linha de transmissão 

Angra – São José. Chama-se a atenção para o trecho de entroncamento entre 

os empreendimentos viários e energéticos. Existem ao longo da rodovia RJ-149 

inúmeros pontos de deslizamentos de terra que foram mapeados UERJ/INEA 

em trabalho de campo em 2015. O aspecto que se destaca é o fato destas áreas 

estarem a NE dos limites do PEC, na porção que se insere no município de Rio 

Claro. O município tem vocação para atividades agropecuárias, com áreas pouco 

preservadas de cobertura vegetal com muitos pontos dominados por voçorocas e 

ravinas. Acredita-se que essa área exige atenção e controle para evitar invasões na 

área de conservação do PEC.

fig. 7 ‑ Área 01: trecho de intersecção entre a RJ-149 e Linha de alta tensão 
(Fonte: Góes-Souza, 2017).

Fig. 7 - Area 01: Intersection stretch between RJ-149 and a high voltage powerline 
(Source: Góes-Souza, 2017).

Área 02 – Rodovia RJ-149 (Mangaratiba)

 Esta é uma das áreas (fig. 8) que se destacaram ao longo de todo o 

trabalho. Desde as primeiras visitas técnicas à área, esta chama a atenção pelos 

inúmeros registros de eventos de rolamentos de blocos e de deslizamentos 
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de terra ao longo de toda a rodovia. Além disso, os moradores da região, 

que participam ativamente do conselho consultivo do PEC e APAMAN, 

trouxeram relatos de problemas dessa natureza que são agravados pelo volume 

de carros que se utilizam da Rodovia Presidente Dutra para aceder à BR-

101. Na fase final do trabalho, foram obtidos resultados do mapeamento 

da CPRM, e a instituição também detetou uma série de pontos de risco na 

mesma região inventariada pela UERJ/INEA. Por último, o próprio modelo 

desenvolvido nesta pesquisa mostrou que de fato a região da RJ-149 pode ser 

considerada muito frágil. Em campo, verificou-se que se trata de fragilidade 

ambiental provocada pelo franco desenvolvimento de atividades agropecuária, 

ou seja, em processo de supressão da mata nativa e substituição por atividades 

agro-pastoris. Entretanto, trata-se de uma área que concentra população 

ao longo da rodovia e também ao longo da estrada vicinal que leva até um 

assentamento denominado Rubião. Deste modo, a área 02 merece muita 

atenção e vigilância por parte da Defesa Civil e o INEA devido à pressão que 

exerce nas bordas na zona de conservação do PEC na direção SE e NE. As 

áreas de vale do assentamento do Rubião são consideradas frágeis, o que as 

torna de alto risco em situações de adensamento populacional.

fig. 8 ‑ Área 02: Rodovia RJ-149 (Fonte: Góes-Souza, 2017).
Fig. 8 - Area 02: RJ-149 Highway (Source: Góes-Souza, 2017).
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Área 03: Vale do Rio Sahy – Mangaratiba

Trata-se de um trecho da rodovia BR-101 que interliga a Praia do Sahy 

com à Praia do Saco – Mangaratiba (fig. 9). Esta área, que se classifica como 

alto risco, se conecta com a rodovia RJ-149 na entrada de Mangaratiba. De 

modo geral, o trecho acomoda grande parte da população de Mangaratiba 

que cruza a rodovia BR-101. Nesta região, também passa a linha férrea 

que parte do Porto de Itaguaí até a Ilha Guaíba. Na região do Sahy, a área 

de risco espraia-se até os limites da rodovia RJ-014, que atua como limite 

físico da Zona de Amortecimento do PEC. A RJ-014 é considerada uma 

via perigosa pela sua construção que percorre os penhascos litorâneos entre 

Sahy e Mangaratiba.

Vale observar a quantidade de pontos de ocorrências de deslizamentos ao 

longo da RJ014. A grande maioria dos pontos foram levantados pelo DRM 

e pela CPRM. Contornando o morro, destacam-se também as encostas que 

vão da Praia de Ibicuí ao bairro do Junqueira, interligado pela estrada do 

Junqueira à RJ-014. Trata-se de área fragilizada por suas condicionantes 

físicas associadas à ocupação da população local e de veranistas.

fig. 9 ‑ Área 03: Sahy-Mangaratiba (Fonte: Góes-Souza, 2017).
Fig. 9 - Area 03: Sahy-Mangaratiba (Source: Góes-Souza, 2017).
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Área 04: Bairro Fazenda Muriqui

A Fazenda Muriqui encontra-se instalada em área de planície fluvial (fig. 10) 

e, portanto, não apresenta problemas de deslizamentos mas de inundações. Os 

problemas dessa área se concentram em sua borda sob influência da rodovia BR-

101, áreas ocupadas irregularmente e área de passagem do gasoduto ORBIG. A 

BR-101 estabelece o limite entre a área escarpada e a área de planície e, portanto, 

está quase sempre sob efeito de ruptura do talude. Ainda nas bordas da BR-101, 

existe acesso à Cachoeira Véu da Noiva, mas antes de chegar até a cachoeira tem 

uma área ocupada por população de baixa renda. Ao norte da área existe também 

a influência da faixa de servidão do gasoduto ORBIG. É importante observar os 

pontos de ocorrência de deslizamentos levantados pelo DRM e um ponto destacado 

pela CPRM. O mapa de risco ambiental amplia a área de risco em função das áreas 

antropizadas tanto por ações da forma de ocupação como também pela influência 

tecnológica do gasoduto, que rompe o equilíbrio, subtraindo áreas de mata para 

faixa de serviço.

fig. 10 ‑ Área 04: Fazenda Muriqui (Fonte: Góes-Souza, 2017).
Fig. 10 - Area 04: Fazenda Muriqui (Source: Góes-Souza, 2017).

Área 05 – Resort Portobello – Localidade de Jacuecanga

Essa área (fig. 11) chama a atenção por formar uma espécie de corredor conduzido 

pela área de influência direta da linha de transmissão Angra – Grajaú. Entretanto, 

deve-se atentar para o fato que são estradas vicinais (imagem Geoeye) que partem das 

propriedades da empresa Portobello Ltda. desembocam no município de Angra dos 

Reis no bairro Caputera I e Caputera II, prosseguindo até o bairro de Jacuecanga. 
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O corredor que se formou adentra os limites do PEC em zona classificada como de 

proteção pelo Plano de Manejo. Importante destacar que se trata de área de fragilidade 

ambiental e, consequentemente, de risco ambiental. Contudo, deve-se ter atenção 

para não deixar afetar a integridade da Unidade de Conservação. Importante também 

é observar os inúmeros pontos de episódios de deslizamentos detectados pela CPRM, 

tanto dentro da propriedade de Portobello, quanto também do lado do município de 

Angra dos Reis nas proximidades de Caputera, que corroboram com os resultados de 

risco ambiental apresentados para esta região.

fig. 11 ‑ Área 05: Portobello-Jacuecanga (Fonte: Góes-Souza, 2017).
Fig. 11 - Area 05: Portobello-Jacuecanga (Source: Góes-Souza, 2017).

Área 06: Conceição de Jacareí – Jacuecanga

A área em destaque (fig. 12) é uma faixa litorânea de enseadas que vai desde o 

bairro de Conceição de Jacareí, passando por Garatucaia, Monsuaba e seguindo até 

o limite do bairro de Jacuecanga. É uma área que requer bastante atenção, porque se 

encontra inserida na ZA. O limite do PEC inicia à esquerda da BR-101 no sentido 

Paraty, a partir da área de topografia montanhosa. São áreas de planície fluvial que 

se assemelham à geomorfologia de Mangaratiba. A Bacia Hidrográfica (BH) da 

Enseada de Monsuaba aponta índices elevados de risco ambiental que é destacado 

justamente pela combinação de taxa de ocupação e a fragilidade do meio físico. 

Do mesmo modo, a BH de Itapinhoacanga e BH da Enseada de Jacareí também 

apresentam altos índices de risco ambiental com destaque para a BH de Conceição 

de Jacareí nas proximidades da Enseada do Hotel Portogalo e Garatucaia. Através de 

imagens de satélite e também de acordo com dado do censo demográfico de 2010, 

pode-se observar que se trata de uma área com elevada densidade populacional 
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perdendo somente para Angra dos Reis. A combinação da elevada taxa populacional 

em ambiente de fragilidade ambiental pode resultar em alto risco ambiental. A 

área de Jacuecanga merece atenção à parte, pois concentra residências em estreita 

faixa de planície com concentração residencial e pontos de infraestrutura portuária 

(Estaleiro Verolme) e infraestrutura energética (Petrobras) de risco de natureza 

tecnológica e social. A concentração populacional tem relação com tais instalações, 

assim como o deslocamento da população de baixa renda cada vez mais para o vale 

na área de Caputera I e Caputera II que fazem conexão com a área 5. A CPRM 

demarcou uma série de pontos de ocorrência de deslizamentos em Monsuaba, 

Jacuecanga e principalmente na área de Caputera I e Caputera II.

fig. 12 ‑ Área 06: Localidade de Conceição de Jacareí-Jacuecanga (Fonte: Góes-Souza, 2017).
Fig. 12 - Area 06: Conceição de Jacareí-Jacuecanga town (Source: Góes-Souza, 2017).

Área 07: Areal – Banqueta

As áreas em destaque (fig. 13) situam-se na Bacia Hidrográfica da Enseada do Japuíba. 

Trata-se de uma área de planície fluvial que segue o padrão de ocupação da Região da 

Costa Verde. Sendo assim, as áreas litorâneas são ocupadas por classe de alto poder 

aquisitivo, e, à medida que adentra ao vale, o poder aquisitivo decresce gradativamente. 

Essa mudança de padrão é bem delimita pela Rodovia BR-101. O risco ambiental em 

muitas situações pode ocorrer em ambos os lados da BR-101, porém a capacidade de 

resiliência é que vai determinar a diferença entre os dois grupos. Os bairros de Areal e 

Banqueta situam-se do lado esquerdo da BR-101, sentido Paraty. O bairro fica no sopé 
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das montanhas que delineiam a Enseada de Japuíba. Nas proximidades da rodovia, o 

bairro é ocupado por população de classe média. Porém, à medida que segue para o 

interior do vale, as áreas vão sendo ocupadas por população de menor poder aquisitivo, 

e as casas anunciam tanto um baixo padrão social como também saneamento precário. 

No bairro de Areal já existem áreas dominadas pelo tráfico de drogas, o que dificulta a 

entrada na região. Existem registros de acidentes graves associados a quedas de blocos. 

A ocupação na região pode ser considerada acelerada e, à medida que sobem a encosta, 

adentram os limites do PEC. No Bairro de Banqueta, a situação é de área periurbana, ou 

seja, existem sítios e também residências precárias. Essa área é considerada como de alto 

risco ambiental, porque coadunam em mesmo espaço a ocupação irregular assentada 

sobre áreas suscetíveis risco social e o risco natural. As áreas em questão encontram-se 

dentro da Zona de Amortecimento e, portanto, muito próximas dos limites do PEC. A 

invasão da área do PEC ainda não ocorreu por conta da topografia acidentada das áreas 

de domínio do PEC, mas é muito importante o controle do INEA a fim de manter 

a integridade do PEC no que se refere à supressão de áreas de mata, incidentes de 

queimadas e também ação de caçadores.

fig. 13 ‑ Área 07: Área nos bairros de Areal e Banqueta (Fonte: Góes-Souza, 2017).
Fig. 13 - Area 07: Area in the neighourhoods of Areal and Banqueta (Source: Góes-Souza, 2017).

Área 08 – RJ-155

A área 08 (fig. 14) pode ser considerada a menos afetada dentre as quatro 

destacadas nessa pesquisa. A rodovia RJ-155 corta transversalmente a Serra Olho 

D’água, interligando os municípios de Rio Claro e Angra dos Reis. A rodovia foi 

construída sobre área rochosa de alta declividade, que dificulta de certa forma a 
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ocupação, formando uma espécie de barreira natural. No entorno da rodovia, 

existem pequenos trechos que facilitam a ocupação. Estes trechos se concentram 

na divisa entre os municípios de Angra dos Reis, no distrito de Cunhambebe, 

e Rio Claro, no distrito de Lídice, e são conduzidos pelas estradas vicinais que 

partem da rodovia RJ-155. Ao longo dessas vias, existem áreas ocupadas, porém 

são consideradas pelo IBGE como população rural. Neste cenário, os trechos de 

maiores tensões são conduzidos pela linha de transmissão de Furnas Adrianópolis 

– Nova Iguaçu que parte da Usina Nuclear de Angra dos Reis, a faixa de servidão 

da ferrovia da Vale e a faixa de servidão da rodovia RJ-155. A CPRM demarcou 

uma série de pontos de rolamento de blocos ao longo da RJ-155. A área 08 deve ser 

monitorada pelo INEA já que também exerce pressão sobre o PEC na direção NO 

em zona de proteção. 

fig. 14 ‑ Área 08: RJ-155 (Fonte: Góes-Souza, 2017).
Fig. 14 - Area 08: RJ-155 (Source: Góes-Souza, 2017).

Conclusão 

A análise geossistémica da área de estudo foi fundamental para compreensão dos 

diferentes processos que podem ocorrer nas áreas ao norte e ao sul da área de estudo. De 

facto, a visão holística, ou integradora, permite a integração dos diferentes processos 

que se desenvolvem sobre o ambiente natural e o meio antrópico, favorecendo a visão 

da totalidade e, consequentemente, a previsão dos processos que podem surgir a partir 

dessa interação. O modelo de fragilidade ambiental desenvolvido nesta pesquisa pode, 

seguramente, contribuir como diagnóstico ambiental, o qual pode subsidiar outras 
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análises tais como, por exemplo, a análise de risco ambiental, considerando os aspetos 

naturais, sociais e das infraestruturas. 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, deverá ser dada a maior ênfase às áreas 

de instabilidade e às de processos antropogénicos. Ora, não havendo dúvidas de 

que as áreas de risco precisam de ser verificadas in loco, o uso de um modelo de 

previsão auxilia enormemente na escolha das áreas que devem ser investigadas nessa 

verificação. Além disso, minimizam o empenho de recursos para mapeamento. 

Todavia, para obter resultados satisfatórios nos modelos de fragilidade e de unidades 

ecodinâmicas, foi fundamental o uso de geoprocessamento para a construção da 

modelagem ambiental e o envolvimento de dados matriciais. Sendo assim, os autores 

estão convictos de que o modelo de fragilidade ambiental pode ser considerado uma 

excelente ferramenta de previsão.
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Na linha do tempo foram evidenciados elementos relevantes como a 

instalação da Petrobras no município, a carteira de pesca e o defeso. 

Os resultados apontam que a percepção de riscos socioambientais 

deve ser considerada em planos de gerenciamento. Faz-se necessária 

a compensação de danos por parte da indústria petrolífera para com 

essas comunidades e que o Estado cumpra seu papel de garantir os 

direitos socioambientais desses pescadores (as).

Palavras ‑chave: Vulnerabilidade, pesca, Baía de Todos os Santos, gestão de riscos.

Abstract: Todos Santos Bay (BTS) covers riverine communities that are 

impacted by the strong industrial and petrochemical activity in the 

region, while there is a lack of studies that address the social and 

environmental risk perception of these communities. The objective 

was to analyse the perceptions of social and environmental risk in 

the fishing communities of Madre de Deus. In this context, we first 

sought to develop a recognition of the locality and to make some 

contacts, after which it was possible to hold workshops where the 

community could list the perceived risks and their severity, and 

make a timeline. Fifteen risks were cited. Most of them (93.33%) 

were classified as very serious. In the timeline were highlighted 

relevant elements such as the Petrobras facility in the municipality, 

the fishing portfolio and the closed season (period when fishing 

of particular species is forbidden). The results indicate that the 

perception of social and environmental risks should be considered in 

management plans. The oil industry (Petrobras) must compensate these 

communities for losses caused by it and the State must to guarantee the 

socio-environmental rights of these fishermen and fisherwomen.

Keywords: Vulnerability, fishing, Todos os Santos Bay, risk management.
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Introdução

A percepção de risco é definida por Wiedmann (1993 apud Peres et al., 2005) 

como a “[…] habilidade de interpretar uma situação de potencial dano à saúde ou à 

vida da pessoa, ou de terceiros, baseada em experiências anteriores e sua extrapolação 

para um momento futuro”. Nessa perspectiva, esta interpretação é um caráter variável 

de acordo com diversos fatores, individuais e coletivos, tal como, Melazo (2005) - ao 

abordar sobre percepção ambiental – afirma que essa é resultante de uma somatória 

de aspectos que vão desde o sensorial e subjetivo aos valores sociais e culturais. 

Entendendo o risco como uma situação de perigo que tem grandes possibilidades de 

se tornar um desastre, podemos dizer que o estudo da percepção subsidia a compreensão 

da relação entre diversas esferas como: ser humano/natureza, comunidade/indústria, inse-

gurança e informação. Sendo que, o diálogo entre os saberes científico e tradicional, assim 

como, o governamental e empresarial para com as populações ainda é um desafio, visto 

que, estas relações ainda se encontram sujeitas ao etnocentrismo que visualiza o conheci-

mento tradicional como menos importante, ou passível de validação. Porém, compreen-

der os riscos em suas diversas dimensões auxilia a propor ações mais assertivas e efetivas 

no gerenciamento, o que torna essa temática relevante para o monitoramento ambiental, 

gestão e implementação de políticas públicas, bem como, em tomadas de decisão de forma 

construtiva (Rodrigues, et al., 2012; SCIENCE COMMUNICATION UNIT, 2014). 

A Baía de Todos os Santos (BTS) é um local singular, reconhecido por suas 

características geográficas – possui uma superfície de 1.233 km2 (Caroso, et al., 

2011) – e históricas, abrigando diversas comunidades tradicionais. Brito (2001) 

destaca que, a BTS “[...] ainda é um corpo d’água que reúne os maiores atributos 

ambientais preservados do litoral brasileiro onde se implantaram aglomerados urbanos”.  

Nessa região, a pesca e a mariscagem constituem elementos essenciais da identidade 

cultural e de subsistência, porém, estas estão submetidas às modificações impostas 

pelo desenvolvimento da indústria petroquímica no local. Segundo Bandeira e 

Brito (2011) na maioria das ilhas da porção norte da baía – onde a atividade é mais 

intensa – as comunidades pesqueiras encontram-se em conflito socioambiental com 

a indústria do petróleo. Não obstante, ainda fazem-se presentes desafios como a 

falta de saneamento básico, a especulação imobiliária e o crescimento do turismo. 
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A partir desse cenário, é entendido que os aspectos transformadores do espaço 
acima mencionados podem produzir fatores de riscos para essas populações. 
Colocando-as assim em situação de vulnerabilidade, onde essas comunidades 
precisam lidar continuamente com as consequências dessas atividades. 
Exemplificando, no município de Madre de Deus é possível reconhecer os contrastes 
entre a beleza do mar entremeada por diversas tubulações por onde passam produtos 
advindos da atividade petroquímica. Qual é a noção de risco nas comunidades 
residentes desse município? O que essas comunidades reconhecem como tal? Como 
classificam a gravidade dos riscos e quais são os marcos temporais? É nesse contexto 
que o objetivo do presente trabalho é analisar a percepção de risco em comunidades 
pesqueiras do município de Madre de Deus, Ba – localizado na BTS.

Materiais e métodos 

O presente trabalho está inserido no projeto guarda-chuva intitulado “Estudo 
etnoecológico sobre a percepção das populações ribeirinhas dos riscos e impactos 
ambientais na Baía de Todos os Santos”, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
da Universidade Estadual de Feira de Santana (protocolo n.º 065/2008) (CAAE 
0064.059.000.08). No contexto desse projeto está sendo desenvolvido diversos 
estudos em várias localidades da BTS (Bahia, Brasil).

O município de Madre de Deus, localidade escolhida como área de estudo, é 
considerado o menor município do estado da Bahia. Ele está localizado na parte 
norte da BTS, sendo parte da Região Metropolitana de Salvador e estando inserido 
na Área de Proteção Ambiental Baía de Todos os Santos (APA-BTS) (fig. 1). Segundo 
dados obtidos pelo IBGE (2010) estima-se que a população desse município seja 
de 17.376 habitantes. O município se destaca economicamente pela presença de 
complexos industriais, principalmente os ligados a atividades petrolíferas na região, 
como o Terminal Almirante Alvares Câmara (TEMADRE)  que é o principal 
responsável pelo escoamento da Refinaria Landulfo Alves (instalado no município 
vizinho), além de áreas para armazenamento e estocagem de derivados do petróleo 
e também o seu transporte através de uma importante malha de dutos que atravessa 
todo o município (Freire, 2011).
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Contrastando essa realidade, estima-se que exista aproximadamente 3.000 

pescadores (as) registrados e vivendo única e exclusivamente das atividades de pesca, 

segundo dados obtidos na prefeitura do município. O município conta com uma 

colônia de pescadores, a Z-48, e quatro associações.

Para desenvolvimento do trabalho houveram contatos prévios a área de estudo 

para busca de informações e obtenção de autorização para desenvolvimento do 

trabalho. Conseguimos autorização da Associação Central da Pesca (presidente e 

associados) que se mostraram bastante receptivos com a ideia do trabalho. Assim, 

contamos a realização de uma oficina com os associados onde foram listados pelos 

participantes os riscos que prejudicavam as atividades de pesca no município.

Após a listagem, os participantes classificaram cada um dos riscos citados 

segundo a gravidade atribuída por eles. Para a classificação foi adaptado o método 

de Santos (2013), onde foram utilizadas três cores: azul (pouco grave), preto (grave) 

fig. 1 ‑ Mapa de Localização do Município de Madre de Deus - Ba 
(Fonte: Base Cartográfica: IBGE, 2010. Elaboração: Erika Serbeto e Luciana Almeida).

Fig. 1 - Map showing location of the Municipality of Madre de Deus - Ba 
(Source: Base Cartográfica: IBGE, 2010. Elaboration: Erika Serbeto e Luciana Almeida).
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e vermelho (muito grave). As cores foram escolhidas pelos próprios participantes, 

assim não seguiu a representação cartográfica convencional de riscos. Por fim, 

pedimos para os participantes recordarem de alguns acontecimentos/eventos na 

região que eles julgavam relevantes e assim foi montado uma linha temporal com 

essas memórias (fot. 1).

Todos os momentos da oficina foram gravados em áudio para auxílio da 

sistematização dos dados posteriormente. Para isso obtivemos o consentimento 

prévio dos participantes por meio do Termo de Consentimento Livre Esclarecido 

(TCLE) e consentimento gravado em áudio. A oficina foi realizada em um espaço 

onde a associação costuma realizar suas reuniões.

fot. 1 ‑ Pescadores, pescadoras e mediadores em oficina, Madre de Deus, Ba 
(Fotografia de Raiza Rabelo, 2018).

Photo 1 - Fishermen, fisherwomen, and mediators in a workshop 
(Photography by Raiza Rabelo, 2018).
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Resultados e discussões

Para a realização da oficina contou-se com a participação de 56 pessoas, 

sendo maioria do sexo feminino. Mais da metade dos participantes 

sobrevivem economicamente da pesca do camarão. Foram listados como riscos 

socioambientais que dificultavam as atividades de pesca, principal atividade 

econômica dessas famílias: (1) a presença da Petrobras, (2) as tubulações (PP4), 

(3) os vazamentos de produtos (óleo e gás), (4) o excesso de ruídos da refinaria, 

(5) o cheiro forte de enxofre, (6) pesca predatória com bomba, (7) o esgoto 

das casas e da Petrobras, (8) o lixo, (9) as doenças trazidas por turistas e a 

tripulação dos navios, (10) poluição gerada pelo turismo, (11) água de lastro 

dos navios, (12) a restrição aos locais de pesca pela presença das embarcações, 

(13) os perigos intrínsecos à atividade da pesca, (14) os temporais que trazem 

sujeira e (15) a poluição sonora urbana.

Na classificação quase todos os riscos listados (93,3%) receberam a cor 

vermelha sinalizando para muito grave. Alguns deles receberam classificação dupla, 

pois de acordo com os participantes havia diferenciação de classificação frente a 

alguns fatores espaciais e temporais (fig. 2). Na construção da linha do tempo, 

os participantes lembraram de eventos e marcos  importantes para o cotidiano 

deles. Foram destacados marcos como a chegada da Petrobras, a regulamentação da 

profissão de pescador (a) através da carteira de pesca, o seguro defeso e o início das 

dificuldades para receber o benefício. Além desses marcos, os participantes também 

lembraram dos principais eventos que envolveram acidentes com vazamento de 

óleo (fig. 3).

Impacto dos Riscos

Para os participantes os impactos dos riscos são sentidos no dia a dia interferindo 

nas atividades laborais de cada um e claramente eles atribuem a Petrobras boa parte 

dos riscos. Dos 15 riscos listados 8 estão relacionadas as atividades da indústria 

petrolífera no município e região.
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fig. 3 ‑ Linha temporal organizada com os pescadores e pescadoras da Associação Central 
da Pesca, durante a oficina, Madre de Deus, Ba, 2018. (Fonte: dados da pesquisa).

Fig. 3 - Timeline organized with the fishermen and fisherwomen of the Associação Central da 
Pesca, during the workshop, Madre de Deus, Ba, 2018 (Source: search data).

fig. 2 ‑ Riscos citados pelos pescadores e pescadoras da Associação Central da Pesca 
participantes da oficina e a classificação de sua gravidade de acordo com os mesmos, Madre 

de Deus, Ba, 2018 (Fonte: dados da pesquisa).
Fig. 2 - Risks and their severity cited by fishermen and fisherwomen of the Associação Central da 

Pesca participating in the workshop, Madre de Deus, Ba, 2018 (Source: search data).
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Presença da Petrobras, as tubulações e o PP4

Para os participantes a presença da Petrobras em si representa um grande risco, 

pois a ela está relacionada a restrição aos locais de pesca, a diminuição do pescado 

por causa de vazamento de produtos e acidentes recorrentes e até a água de lastro 

dos navios. A instalação da indústria petrolífera na região, em especial no município 

de Madre de Deus, no decorrer dos anos vem promovendo diversas modificações 

em várias dimensões: espaciais, políticas, estéticas, econômicas, culturais e 

ecológicas, que representam em maior parte, o aumento ou a origem de conflitos e 

vulnerabilidades no território (Freire, 2011).

A poluição petroquímica da água, segundo Hatje e Andrade (2009) é 

identificada na BTS, principalmente, nas localidades que estão mais próximas ao 

Centro Industrial de Aratu, que fica na Região Metropolitana de Salvador. Nessa 

região é operante o Porto de Aratu e empreendimentos de seguimentos químicos, 

metalúrgicos e fertilizantes onde são trabalhados materiais como petróleo e 

derivados, sulfetos, sulfatos metálicos, benzeno, ácidos minerais, amônia, fenol, 

metais (Fe, Zn, Cu, Mn e Hg) e outros.

De acordo com Pereira ( 2004 apud Messias, 2014), as prováveis consequências 

desse tipo de poluição compreende qualquer alteração da propriedade física, química 

ou biológica ocasionadas por forma de energia ou substância gasosa, líquida ou sólida 

descartadas pelas indústrias em níveis que são capazes de, direta ou indiretamente, 

prejudicar a segurança, a saúde e o bem estar da população; criar condições contrárias 

às atividades econômicas e sociais e resultar em danos relevantes à fauna e à flora, além 

de outros recursos naturais. Além disso, uma das maiores, se não a maior, preocupações 

dos pescadores (as), consumidores e pesquisadores é com a contaminação química dos 

mariscos e pescados que são consumidos e amplamente comercializados por todo 

o entorno da BTS. São muitas as famílias, não somente de Madre de Deus, que 

dependem economicamente dos recursos da BTS. Assim, estamos falando também de 

uma questão de saúde pública, uma vez que, trabalhos como os de Hatje e Andrade 

(2009) e Emereciano et al. (2008) evidenciaram a ocorrência de bioacumulação 

de chumbo (Pb), cádmio (Cd), Zinco (Zn) e mercúrio (Mg) em molusco como 

consequência, principalmente, da indústria petrolífera e metalúrgica.
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Os ambientes litorâneos são extremamente vulneráveis à introdução de elementos 

potencialmente contaminantes por ações antrópicas (Boaventura, 2011). Com isso, 

tem-se a preocupação com a redução da diversidade de recursos pesqueiros. Os 

participantes reclamaram da escassez de recursos. Segundo eles, os mariscos estão 

sumindo, como exemplo dado por eles está o sambá amarelo (espécie não coletada 

para identificação), que era o marisco da região e  o sustento de muitas famílias. 

De acordo com os relatos dos participantes da oficina, o sambá amarelo não é visto 

nessa baía há quase dois anos. A respeito disso, trazemos as seguintes falas:

“Antigamente a gente saía para pescar e voltava com três, quatro quilos de 

pescado e hoje em dia se voltar com dois é muito” – Pescador 2.

“O sambá tem um ano e pouco que ninguém vê mais sambá e era o 
marisco daqui de Madre de Deus. Era bem vendido. Não tá mais achando 
sambá” - Pescador 1.

A questão das tubulações envolve o medo da comunidade com o risco de 

incêndios, uma vez que elas atravessam todo o município e transportam até 18 

tipos de derivados de petróleo simultaneamente (Freire, 2011). Além disso, algumas 

dessas tubulações encontram-se no fundo do mar o que acaba danificando alguns 

petrechos de pesca. De acordo com o trabalho de Freire (2011), a própria população 

de Madre de Deus tem o consenso de que eles vivem em uma “bomba” e ficam 

sempre esperando alguma catástrofe acontecer.

No que diz respeito a água de lastro dos navios que são trocadas quando atracam 

no Terminal Almirante Alvares Câmara (principalmente do lado do PP4,um dos 

pontos principais de atracamento do terminal), a principal preocupação é com a 

introdução de espécies invasoras. A BTS já vem sofrendo com a invasão do coral-

sol (Tubastraea tagusensis) que vem acabando com os recifes de corais da baía e 

tem sido um problema também no Rio de Janeiro (Miranda, et al, 2016). Essa 

espécie invasora chegou primeiramente no Rio de Janeiro justamente por navios. 

As espécies invasoras são a segunda causa mundial de perda de biodiversidade, 

isso acontece porque elas competem, ou são predadoras, de espécies nativas e, em 

ambientes favoráveis, elas apresentam um rápido crescimento populacional, o que 

resulta no declínio das espécies nativas.
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Esgoto (casas e Petrobras), lixo, poluição gerada pelo turismo e sujeira 

trazida pelos temporais

Segundo Hatje e Andrade (2009) a falta de saneamento básico é uma das principais 
fontes de poluição da BTS, o que  deve ser encarado como questão de saúde pública. 
Ainda existem localidades no entorno da BTS, como Ilha de Maré, que não possui 
saneamento básico adequado. Assim toda parte de esgoto que deveria ser tratada acaba 
sendo despejada dentro da baía. De acordo com dados do IBGE (2010), esse não é o caso 
de Madre de Deus, contudo até mesmo a poluição de origem dessas localidades acaba 
afetando diretamente o município. Uma vez que a maré não é estável, a poluição de uma 
localidade interfere diretamente na outra. Na própria capital, Salvador, é possível ver 
manilhas de esgoto que despejam dejetos diretamente no mar, sendo possível  perceber 
o mal cheiro em alguns pontos. Em Madre de Deus também é possível observar 
manilhas na praia, inclusive do lado onde tem maior fluxo de turistas (fot. 2). Segundo 
os participantes, essas manilhas, que se encontram na praia (Ponta do Suape), é da área 
da Petrobras. A respeito disso temos o seguinte relato:

“Essa (manilha) que é a pior daqui. Quando eles abrem aí pra dentro, 

num sei o que é aí, um produto preto que sai daí. Fede. Dizem que é quando 

eles lavam os tanques aí, mas ninguém aí sabe se é isso mesmo... que né direto 

não, entendeu?! Uma vez por semana. Até dia de domingo o pessoal tomando 

banho, todo mundo tem que sair daqui. Toda semana. Tem vez que o pessoal tá 

tomando banho, tem que sair daqui [...]” - Pescador 1.

A principal preocupação para esse tipo de poluição é que ela acaba resultando 
no fenômeno de eutrofização pois adiciona no ambiente grande quantidade de 
nutrientes, principalmente fósforo e nitrogênio, e carbono orgânico que acaba 
enriquecendo as águas. Esses esgotos também apresentam quantidades significativas 
de óleos e graxas, metais, detergentes, além de patógenos (Messias, 2014; Cunha, 
2002; Campello, 2006). Assim, os esgotos sem o devido tratamento caracterizam 
um risco à saúde pública. Segundo dados do IBGE (2010), 92% dos domicílios de 
Madre de Deus possuem esgotamento adequado, entretanto o mesmo aponta que 
0,2 (por mil habitantes) são internados, no município, por diarreia. O que pode ser 

facilmente relacionado com as questões de saneamento básico.
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A questão da poluição nessas áreas litorâneas ainda se agrava mais nos períodos 

de alta estação por conta do turismo. Podemos dizer que o ato irresponsável do 

descarte indevido de resíduos (lixo) nas praias está relacionado com a desinformação 

dos impactos do lixo pelos turistas ao visitar a região e a falta de fiscalização do 

poder público municipal. Em muitos casos, a falta de pertencimento ao local, 

ou mesmo a não dependência dos recursos naturais locais para sobrevivência 

podem levar ao desencadeamento de ações danosas como esta por pessoas não-

nativas, que possivelmente enxergam a região como um local apenas recreativo 

para se distraírem da estressante rotina diária. Problemática já bastante discutida 

na sociedade contemporânea, o lixo no mar apresenta incontáveis efeitos sobre 

a vida marítima além de não ser um transtorno estático, por conta da maré que 

movimenta o lixo para outras regiões, mas também traz lixo de regiões que estão sob 

as mesmas condições infortunas.

Percepção da gravidade dos riscos

A classificação feita pelos participantes apontou uma maioria de riscos “muito 

graves” que foi representada na cor vermelha. A exceção se deu somente para 

“sujeiras trazidas por temporais”. Certos riscos receberam cores distintas como a 

fot. 2 ‑ Manilhas para descarte de esgoto de instalações da Petrobras no parque 
denominado Suape na orla de Madre de Deus - Ba (Fotografia de Raiza Rabelo, 2018).
Photo 2 - Sewage disposal shackles of Petrobras facilities in the park known as Suape on the 

border of Madre de Deus – Ba (Photography by Raiza Rabelo, 2018).
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poluição sonora das refinarias e o lixo, que receberam a marcação de cor preto 

e vermelho (riscos grave e muito grave, respectivamente) e as doenças trazidas, a 

poluição causada pelo turismo e os perigos da pesca que receberam as cores azul e 

vermelho (riscos pouco grave e muito grave respectivamente).

A razão da maioria ter sido considerada “muito grave” pode ser explicada 

pelo fato de que alguns riscos oferecem ameaça à saúde e a vida da população e 

provavelmente por dificultarem o desenvolvimento das atividades locais direta ou 

indiretamente. O que vai de encontro com a ideia de Freire (2011) quando ela diz 

que o risco é uma construção social que perpassa pelos elementos que compõem a 

realidade da cada comunidade. A explicação dada pelos participantes para os riscos 

que receberam duas classificações, foi a de que eles são variáveis de estação em 

estação, pois alguns apresentam maior nível de periculosidade a depender da época 

do ano, como por exemplo os perigos intrínsecos as atividades de pesca que é muito 

maior no período do inverno do que no verão. Já para os ruídos provenientes da 

refinaria, a explicação dada foi de que os moradores da localidade de Caípe (mais 

próxima da refinaria) são os mais afetados. Assim, quem reside mais perto sofre mais 

com o excesso de ruído os levando a classificá-lo como mais grave em comparação 

com aqueles que residem mais distante. 

Tais resultados também apareceram em outros estudos realizados por Serbeto e 

Bandeira (2017) em outras localidades da BTS (São Francisco do Conde, Ilha de 

Maré e Ilha de Itaparica) onde por meio da análise de frequência de citação obteve-

se os riscos mais citados: a falta de saneamento básico (equivalente ao esgoto citado 

no presente trabalho), poluição petroquímica da água (equivalente ao vazamento 

de produtos). Além disso nos relatos também falavam sobre a restrição das áreas de 

pesca, o barulho da refinaria, o forte cheiro que eles identificaram como sendo de 

enxofre e os acidentes recorrentes.

Sobre a linha do tempo (fig. 3), os eventos que foram pontuados interferiram 

e continuam a interferir de forma direta nas atividades de pesca. É importante 

salientar que todos os problemas citados anteriormente são consequências 

das atividades petrolíferas desenvolvidas na região. É possível observar que os 

participantes conseguiram destacar pelo menos quatro eventos de vazamento de 

óleo nos intervalos de 10 anos (1992-2002) e 4 anos (2002-2013), sendo que no 
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ano de 2002 aconteceram dois acidentes. Ainda no mês de junho (2018) ocorreu 

outro vazamento nas dependências de Candeias, cuja extensão atingiu o território 

de Madre de Deus, conforme o relato dos participantes, porém como foi um de 

menor proporção, segundo os participantes da oficina, ficou decidido que não 

entraria para a linha do tempo. A imprensa local registrou o acontecido, porém 

foi divulgado que o vazamento atingiu somente os limites de Candeias (um dos 

municípios que fazem limite com Madre de Deus). Isso mostra o quão recorrente 

são os acidentes relacionados as atividades petrolíferas e o quão vulneráveis esses 

(as) pescadores (as) se encontram. A respeito dos acidentes temos o seguinte relato:

“[...] agora mesmo esse derrame que teve, um exemplo, não foi de proporção 

como as outras, mas as pessoas hoje vão pegar o camarão e não tem o camarão porque 

aquele óleo tá ali ainda, ele fica ali um ano, dois ‘ano’. Então o marisco eles não ficam 

ali. Os ‘marisco’ vai procurar um lugar mais limpo pra ficar ” – Pescador 1.

Para Torres (2000) e Marandola e Hogan (2005), as populações mais vulneráveis 

são atingidas de maneira mais intensa pelos perigos e riscos ambientais. Assim, a 

percepção desses sujeitos vai de encontro ao que de fato atinge e interfere no modo 

de vida deles. O fato do poder público não demonstrar preocupação com a situação 

dessas pessoas, aumenta a sensação de vulnerabilidade das mesmas. Ações que 

garanta informação acessível e de fácil entendimento ajuda a diminuir a sensação 

de risco e, por conseguinte a vulnerabilidade além de aumentar a capacidade de 

resposta frente a algum evento catastrófico. A falta de compensação de danos 

por parte das empresas responsáveis pelas atividades petrolíferas, metalúrgicas e 

químicas em geral no município e região minimizam a capacidade de resposta dos 

sujeitos frente ao risco, uma vez que afetando suas atividades laborais e interferindo 

diretamente no sustento econômico/cultural dessas famílias contribui-se para o 

aumento de desigualdades sociais.
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Conclusão 

A partir do que foi exposto mostra-se notória a importância da participação 

dos sujeitos que vivenciam os riscos diariamente nos trabalhos que abordem essa 

temática e principalmente nos planos de gerenciamento de riscos que priorizam 

uma abordagem mais objetiva, se importando em apresentar dados mais tecnicistas. 

Para se lidar com tais problemas contemporâneos que envolvem impactos 

sociais, econômicos e ambientais se faz necessária abordagens transdisciplinares e 

isso inclui também uma abordagem mais subjetiva onde as percepções e vivências 

dos sujeitos importam. Isso garante trabalhos mais completos e planos mais efetivos 

que podem ser utilizados pelo poder público para a garantia de políticas públicas 

sociais que visem assistenciar as populações vulneráveis minimizando os riscos 

vivenciados pelas mesmas.

Os resultados mostram que é necessário que os planos de gerenciamento de risco 

na BTS considerem o conhecimento e percepção das comunidades tradicionais e 

residentes, para que seja de fato efetivo. Indicam também que se faz necessária a 

compensação de danos por parte da indústria petrolífera para com essas comunidades 

e que o estado melhor assista as necessidades desses pescadores e pescadoras para 

que ao invés de dificultar o acesso, garanta que todos consigam os seus respectivos 

direitos. Os resultados apresentam dados que dão subsídios para o desenvolvimento 

de um plano de monitoramento de riscos junto à comunidade, como também servem 

como fonte de informação para os órgãos públicos do município. Posteriormente, 

com os resultados do presente trabalho, serão devolvidos a comunidade na forma 

de uma cartografia social.
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Os empreendimentos de grande magnitude têm provocado sérias 
transformações no espaço e, ao mesmo tempo, expõem territórios e 
populações a vulnerabilidades e riscos sem precedentes. Atualmente, 
a forma de apropriação do espaço é cada vez mais predatória ao ponto 
de colocar os territórios e as pessoas em risco. Assim, questionamos: 
Seria possível pensar uma vida segura no planeta? Nós, humanos, 
queremos garantir nossa vida na terra, repleta de mordomias, sem 
qualquer risco de prejuízo a essa condição de mordomia. Queremos 
o milagre, mas, sem merecê-lo e, isso é o que revela a relação de 
ganância e estupidez que, conforme Stephen Howking, são o que 
acabará com a vida na terra.

Não queremos mudar nosso modo de viver, nossos valores. O que 
isso nos inspira a pensar? Que sentimos fascinados pelo mundo das 
coisas; dos produtos industrializados; fascinados pela modernidade 
etc. esquecemos a essência da vida: a de que sem o chão, não se 
constrói nem se garante a segurança da casa. Ou seja, a casa é o 
planeta e os hábitos modernos simplesmente partem do princípio da 
exploração dos bens naturais até sua exaustão, esquecem o planeta. 

Este livro vem contribuir com esse debate trazendo diferentes 
trabalhos de autores envolvidos com a temática dos Riscos, que 
ainda constituem desafios a investigadores e profissionais diversos, 
como a identificação de riscos e sua gestão, uma vez que vários 
países promovem políticas econômicas cada vez mais ameaçadoras 
à segurança das pessoas e sistemas vivos. Cada capítulo traz uma 
contribuição ao debate dos riscos, os quais podem se manifestar em 
forma de inundações em áreas urbanas, riscos socioambientais em 
comunidades pesqueiras, necessidade de implantação de unidades 
de conservação para amenizar riscos, dentre outros. Quem dera 
pudéssemos dizer “esta é uma obra de ficção”, mas, ao contrário, 
são aspectos reais de diferentes situações que expõem os territórios 
e as pessoas a riscos. Esperamos oferecer ao leitor uma contribuição 
aos estudos desse tema e desejamos uma boa leitura.
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