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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.

estudos

CINDÍNICOS
estudos

CINDÍNICOS
estudos

CINDÍNICOS

estruturas Editoriais | editorial structures
Estudos Cindínicos
Diretor Principal | Main Editor
Luciano Lourenço
RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança
Diretores Adjuntos | Assistant Editors
António Amaro, Adélia Nunes, António Vieira, Fátima Velez de Castro
RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança
Assistente Editorial | Editoral Assistant
Fernando Félix
RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança
Comissão Científica | Editorial Board
Adélia Nunes
Universidade de Coimbra

Antenora Maria da Mata Siqueira
Universidade Federal Fluminense, Brasil

Ana Meira Castro
Instituto Superior de Engenharia do Porto

Carla Juscélia Oliveira Souza
Universidade de São João del Rei, Brasil

António Betâmio de Almeida
Instituto Superior Técnico, Lisboa

Esteban Castro
Universidade de Newcastle, Reino Unido

António Duarte Amaro
Escola Superior de Saúde do Alcoitão

Centro de Investigación Forestal de Lourizán, Espanha

António Vieira
Universidade do Minho

José Arnaez Vadillo
Universidade de La Rioja, Espanha

Cármen Ferreira
Universidade do Porto

Lidia Esther Romero Martín
Universidade Las Palmas de Gran Canaria, Espanha

Fátima Velez de Castro
Universidade de Coimbra

Miguel Castillo Soto
Universidade do Chile

Helena Fernandez
Universidade do Algarve

Monserrat Díaz-Raviña
Inst. Inv. Agrobiológicas de Galicia, Espanha

Humberto Varum
Universidade de Aveiro

Norma Valencio
Universidade Federal de São Carlos, Brasil

José Simão Antunes do Carmo
Universidade de Coimbra

Ricardo Alvarez
Univ. Atlântica, Florida, Estados Unidos da América

Luciano Lourenço
Universidade de Coimbra

Victor Quintanilla
Universidade de Santiago de Chile, Chile

Romero Bandeira
Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, Porto

Virginia Araceli García Acosta
CIESAS, México

Tiago Ferreira
Universidade do Minho

Xavier Ubeda Cartañà
Universidade de Barcelona, Espanha

Tomás de Figueiredo
Instituto Politécnico de Bragança

José António Vega

Yvette Veyret
Universidade de Paris X, França

LUCIANO LOURENÇO
Vicente de Paulo da Silva
(COORDS.)

territórios
em risco

Edição
RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança
Email: riscos@riscos.pt
URL: https://www.riscos.pt/publicacoes/sec/

Coordenação Editorial
Luciano Lourenço e Vicente de Paulo da Silva
Imagem da Capa
Karine Nieman

Pré‑impressão
Fernando Félix

Execução Gráfica
Simões & Linhares, Lda.

ISSN
2184-5727

DOI (Série)
https://doi.org/10.34037/978-989-54295-1-6

Depósito Legal
478490/20

ISBN
978-989-54942-4-8

ISBN Digital
978-989-54942-5-5

DOI
https://doi.org/10.34037/978-989-54942-5-5_7

©Dezembro

2020, RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança

Sumário

Prefácio ........................................................................................................ 7
A importância dos movimentos em massa na dinâmica de vertentes no
triângulo Mineiro/Alto Paranaíba: o emprego da análise multifatorial para
a sua compreensão. Ensaio metodológico
Jean Roger Bombonatto Danelon e †António de Sousa Pedrosa ....................... 9
Inundação em áreas urbanas do distrito sede do município de Petrópolis-RJ:
a não observância dos aspectos geomorfológicos no planejamento urbano
Stephany Emiliane Lopes da Silva, Rafael da Silva Nunes e Marcelo Motta
de Freitas ..................................................................................................... 47
Vulnerabilidades do sistema de transporte público às inundações na cidade
de Belém (Brasil)
Mírian Corrêa Dias e Claudio Szlafsztein ...................................................... 69
Os riscos sociais e o rio São Francisco: a categoria lugar e seu ensino como
possibilidade de intervenção
André Tomé de Assis .................................................................................... 91
A contribuição da implantação de unidades de conservação para o
fortalecimento da vulnerabilidade social de populações rurais - Bonito
de Minas/MG
Daniella Souza Mendonça e Monica Oliveira Alves .................................... ... 113
Serra do Mar (RJ) um território de risco? Aplicação do modelo de
fragilidade ambiental, enquanto forma de análise integrada preditiva, a
unidades ecodinâmicas
Kátia Regina Góes Souza e Luciano Lourenço ........................................... ... 137
Percepção de riscos socioambientais em comunidades pesqueiras: uma
análise no litoral da Bahia, Brasil
Erika Silva Vieira Serbeto, Raiza Rabelo Ramos Almeida e Fábio Pedro S.
de Ferreira Bandeira ................................................................................. ... 177

5

6

pre f á cio

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?
7

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: Cada vez mais o entendimento sinérgico dos processos físicos
torna-se importante para estabelecerem-se possíveis resultantes
de fenômenos que corroboram para o aumento da exposição de
riscos de uma determinada população. Nos últimos anos, a Região
Serrana do estado do Rio de Janeiro tem vivenciado um conjunto
de acontecimentos que resultam destes processos, apresentando
impactos econômicos, sociais e ambientais na região. Neste sentido,
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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 geomorfologia e a geologia apresentam-se como essenciais para que se possa
entender a dinâmica geomorfológica e hidrológica dessas microbacias 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 characterization 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
50

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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Fig. 1 - Representação da Localização da Área de Estudo, 2018.
Fig. 1 - Study Area Location, 2018.

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).
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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
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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).
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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 colúviotálus, 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 estrangulamentos 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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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).

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).
• 2008: 173 mm (24/11/2008)

• 2015: Sem informação

• 2009: 157 mm (19/01/2009)

• 2016: Sem informação

• 2010: 300 mm (05/04/2010)

• 2017: 250 mm (16/07/2017)

• 2011: 156 mm (12/12/2011)
• 2012: 225 mm (02/01/2012)
• 2013: 220 mm (18/03/2013)
• 2014: 118 mm (03/03/2014)
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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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Tabela I - Danos humanos relacionados aos eventos mais severos (1991-2012).
Table I - Human damage related to the most severe events (1991-2012).
Desastre

Enxurradas

Ano

Mortos

Desabrigados

Desalojados

Afetados

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

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

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

Ano

Total Destruídas

Total Danificadas

Total

Enxurradas

2008

26

805

831

Inundação

-

-

-

-

Alagamento

2004

6

135

141

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

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)
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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

Chuva de 128 mm em 2h,
2001 01 02/01 causando deslizamentos e
inundações
Forte temporal com
2001 12 20/12
granizo
2001 12

24/1

2003 01 11/01
2004 01 02/01
2004 01 02/01
2004 01 04/01
2004 02 04/02
2004 11 29/11
2004 12 21/12
2005 11 30/11
2005 12 13/12

2007 12 16/12

Chuvas intensas

2008 02 03/02

Chuvas intensas, enxurradas, inundações
Chuva de 212 mm em
3 dias
Chuva de 135 mm desde
o dia 9
Chuva de 142 mm em 12
h, deslizamentos
Chuva de 140 mm na
noite de 5 para 6 de abril
Chuva de 90 mm em
4:30 h
Chuva de 90 mm em
7:40 h
Chuva de 160 mm em 7:50 h,
causando deslizamentos e
inundações

2009 10 10/10
2009 12 04/12
2010 04 05/04
2010 12 07/12
2010 12 23/12
2010 12 27/12
2011 01 04/01

Enxurradas ou
inundações bruscas

Fora de
Pessoas
Mortes
Casa
afetadas
410

0

410

0

2

38

10.230

17

1.512

0

32

0

159

0

0

0

2.081

0

1.100

0

100.000

0

100.000

0

30.000

525

3

30.000

56

2

125

1.881

9

45.000

32

2

6.000

21

4

6.200

66

1

10.000

27

0

15.000

5

0

30.000

8

0

3.500

Escorregamentos ou
deslizamentos

21

0

30.000

Enxurradas ou
inundações bruscas

0

3

10.000

Vendavais ou
2
tempestades
Escorregamentos
ou
Chuvas contínuas e pico
deslizamentos; Enchentes 5.107
de 300 mm em 24 h
ou inundações graduais
Enxurradas ou inundaChuva de 140 mm em 40 ções
bruscas / Escorrega- 108
minutos
mentos e deslizamentos
Chuvas intensas, alagaAlagamentos
8
mentos
Chuvas intensas, deslizaEscorregamentos ou
159
mentos
deslizamentos
Chuvas intensas, corrida de massa na estrada
Corridas de massa
0
União- Indústria km 1135
Escorregamentos ou
Grande deslizamento
5
deslizamentos
Chuvas intensas, alaga- Enchentes ou inundações
19
mentos
graduais
Enchentes, alagamentos,
Chuvas intensas
deslizamentos e corridas
442
de massa
Chuva de 160 mm em
Escorregamentos ou
37
17 h
deslizamentos
Chuva de 165 mm em
Escorregamentos ou
2 dias, em bairros do 1º
19
deslizamentos
distrito

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

2009 01 19/01

Tipificação do
Desastre

Chuvas intensas

Escorregamentos ou
deslizamentos
Escorregamentos ou
deslizamentos
Enxurradas ou
inundações bruscas
Escorregamentos ou
deslizamentos
Escorregamentos ou
deslizamentos
Escorregamentos ou
deslizamentos
Escorregamentos ou
deslizamentos
Escorregamentos ou
deslizamentos
Escorregamentos ou
deslizamentos
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Ano Mês Data
2011 01 12/01
2011 03 01/03
2012 01 02/01
2012 10 23/10

Tipificação do
Fora de
Pessoas
Mortes
Desastre
Casa
afetadas
ou desChuvas intensas (maior Escorregamentos
lizamentos / enxurradas 7.143
76
50.000
tragédia do país)
ou inundações bruscas
Enxurradas ou
Chuvas intensas
27
0
10.000
inundações bruscas
Escorregamentos
ou
Deslizamentos
0
0
15.000
deslizamentos
Pancadas de chuva e fortes
Vendavais ou
29
0
5.000
rajadas de vento
tempestades
Fonte: Adaptado de COPPTEC, 2014 / Source: Adapted from COPPTEC, 2014.
Causa

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).
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.

Ponto

Ponto de
Alagamento

Rio

NO* entre
os anos de
1966 e 2010

Inundações
locais
verificadas

% de Eventos

1

Rua Afrânio Melo
Quitandinha
Franco

6

6,3%

2

Rua Dr. Thouzet

Quitandinha

16

16,7%

Volkswagen

Quitandinha

96

100,0%

Instituto Teológico
Quitandinha
Franciscano

80

83,3%

Quitandinha

80

83,3%

6

Rua Alencar Lima Quitandinha

14

14,6%

7

Rua do Imperador Quitandinha

14

14,6%

13

13,5%

3
4
5

COMDEP

8

Rua Saldanha
Marinho

Aureliano

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%

96

* 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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