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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? 



8

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: As inundações e alagamentos em Belém (Estado do Pará) decorrem 

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 
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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



81

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.



83

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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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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capítulos de livro, artigos em revistas e atas de colóquios, nacionais e internacionais.  

Professor Vicente de Paulo da Silva, é brasileiro, nascido na 
pequena cidade de Nova Ponte, Estado de Minas Gerais, cuja 
área urbana foi submersa em função da construção de uma 
Usina Hidrelétrica de grande porte. Formou-se em Licenciatura 
Plena em Geografia pela Universidade Federal de Uberlândia/
MG - UFU (1988); concluiu o curso de Mestrado em Ciências 
(Geografia Humana) pela Universidade de São Paulo – USP 
(1994) e Doutorado em Ciências (Geografia Humana) pela 
Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ (2004).

Foi professor na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, Vitória da 
Conquista/BA, entre os anos de 1990 a 2005. Desde 2005, é professor no Instituto de 
Geografia da UFU, onde atua com os componentes curriculares Estágio Supervisionado 
na graduação e com a disciplina Territórios em Risco: efeitos da apropriação do espaço 
por grandes empreendimentos na Pós-Graduação. É coordenador do Núcleo de Estudos 
e Pesquisas sobre Efeitos e Riscos nos Grandes Empreendimentos – NEPERGE, onde 
realiza orientações de mestrado e doutorado e desenvolve diversas atividades como o 
Cine Riscos, Pesquisas, Extensão e Organização de Eventos. Em 2019, foi presidente 
da Comissão Organizadora do III Simpósio Ibero-Afro-Americano de Riscos (SIAAR), 
ocorrido na UFU em parceria com a Associação RISCOS e a Universidade de Coimbra.

É representante titular do segmento Sociedade Civil na Câmara Técnica de Segurança de 
Barragens do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, indicado pelo Fórum Nacional da 
Sociedade Civil (FONASC-CBH), desde fevereiro de 2020, no qual se empenha na defesa da 
segurança da vida (humana e não humana) e do meio ambiente em relação à construção de 
barragens (Hidrelétricas, Usos Múltiplos ou de Mineração).
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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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