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Neste volume da coleção Estudos Cindínicos, o leitor encontrará 
discussões com base em estudos e investigações desenvolvidas 
por profissionais de Portugal e Brasil. São discussões apresentadas 
e referenciadas no III Simpósio Ibero-Afro-Americano de Riscos, 
realizado na Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais, 
Brasil, no período de 17 a 20 de junho de 2019 em parceria com a 
Riscos – Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança, 
com base na Universidade de Coimbra, Portugal.

Os textos possuem como tema de diálogo a resiliência em situações 
de riscos, um dos três eixos estruturais do referido evento científico. 
Neste sentido, este volume sobre Resiliência e Riscos tem por objetivo 
trazer à tona o conhecimento e o debate acerca de realidades territoriais 
em que as comunidades ameaçadas, poder público e empreendedores, 
submetidos às inúmeras situações de risco e mesmo de administração de 
um acidente e/ou desastre, conseguem e/ou conseguiram experiências 
de êxito com relação à gestão de tais fenômenos.

Vivemos num tempo em que o mercado gera necessidades de consumo 
cada vez mais em grande escala. Em tal ritmo ocorre a submissão 
de pessoas e ambientes a uma diversidade cada vez maior dos tipos 
de riscos. Esta situação exige das comunidades ameaçadas, poder 
público e empresas implicadas, a previsão dos riscos para melhor 
gestá-los e garantir um mínimo de segurança, ou no caso de crises ter 
estabelecida a capacidade de resposta à altura dos problemas.

Assim, a leitura deste livro pode inspirar investigadores, gestores 
públicos e pessoas em geral um vez que, em diferentes situações de 
riscos, sujeitos sociais foram e são capazes de, em meio a desafios 
enormes provenientes de riscos, atuarem sobre os territórios a fim de 
torná-los seguros ou até mesmo de superação em casos de tragédias. 
Clara demonstração que a mesma criação humana de situações das 
mais diversas modalidades de riscos, é de onde surge a capacidade 
e a força social de enfrentamento, determinação e gestão eficiente 
do território a fim de torná-lo seguro e saudável à vida humana e às 
outras formas vitais do ambiente.
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p R E fáC I O

Convidamos o leitor para apreciar os textos presentes neste livro que tem 

por temática: resiliência e riscos. Qual a importância desta leitura? Trata-se de 

um conteúdo que vem revelar estudos e investigações de profissionais engajados 

na produção científica tanto em Portugal quanto no Brasil.

A modernidade inaugurou um fenômeno arriscado para a humanidade: o 

uso exaustivo dos bens naturais, seja de origem vegetal, animal ou mineral. 

Os impactos destas atividades em larga escala, quase sempre são induzidas e 

conduzidas pelos chamados grandes projetos de investimento, parte de setores 

econômicos intimamente atrelados a governos e até de estruturas estatais. O 

resultado disso é uma transformação profunda de territórios e neles a vida 

de pessoas, de animais e de vegetais. Quase sempre essa transformação é 

acompanhada de ameaças dos riscos “plantados” em locais geralmente submetidos 

às mais diversas ordens de vulnerabilidades.

Neste volume somos brindados com escritos diversos a abordar a capacidade 

de comunidades e, por poucas vezes, de governos conseguirem resistir e 

enfrentar com destemor, os problemas perigosos impostos por grandes 

investimentos setoriais e, quando na pior situação, a de se preparar para 

superar a perdas e danos provocados no caso de acidentes e desastres, causados 

por tais negócios.

Os textos são das mais variadas abordagens teórico-metodológicas, mas 

destaca-se os estudos de impactos no ambiente urbano, uma vez que o próprio 

mercado mundial fomentou e fomenta o seu crescimento. Neste sentido, as 

vulnerabilidades aparecem no fenômeno do crescimento das cidades em que 

as populações são submetidas a riscos cada vez mais frequentes. Diante disso, 

necessitam lidar com a sua gestão a exigir planejamentos territoriais por parte de 

governos e da iniciativa privada, para que se evite impor às pessoas e ambientes 

a responsabilidade exclusiva de lidar com situações críticas.

Alguns escritos trazem metodologias cartográficas desde as convencionais até 

às de percepção das comunidades em relação ao risco que correm, ou mesmo 

no seu enfrentamento em caso de crise.
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Também a questão do risco tecnológico, enquanto um tipo frequente 

na realidade urbana, é tratado no livro como vetor da propagação de outras 

categorias de riscos que muitas vezes comunidades, governos e iniciativa privada, 

desconhecem ou fingem conhecer. Entretanto, ignorar os riscos é uma maneira 

de agravá-los e de perder a oportunidade de fortalecer as comunidades e agentes 

públicos no seu trato.

O leitor conta ainda com interessante reflexão sobre a importância do 

mapeamento participativo de riscos, enquanto metodologia, para assegurar o 

envolvimento das comunidades com suas percepções, memórias e proposições 

para lidar com as situações de riscos.

Além disso, outro texto apresenta ao leitor a possibilidade que o setor 

privado tem para fortalecer o campo da resiliência, e assumir o papel de 

corresponsável, em seus negócios, de desenvolver atividades complementares 

para atenuar impactos na geração de energia elétrica, no caso de origem de 

rejeitos sucroalcooleiro.

Tomara que a riqueza de conhecimento constante neste volume sirva a 

todos, investigadores ou não, como referências, mesmo que a partir de situações 

difíceis e traumáticas, e um meio de renovação de forças sociais para resistir, 

revisar, aprender, recriar espaços e territórios que sejam saudáveis e seguros.

Boa leitura!

Uberlândia, Minas Gerais, Brasil - primavera de 2020

Hudson Rodrigues Lima
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preocupações sobre o desenvolvimento da comunidade e a preparação 

face a catástrofes, assim como integra a visão a longo prazo sobre como 
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a uma rede sustentável de sistemas físicos e de comunidades humanas 

que tem por objetivo que os governos locais implementem medidas 

concretas para a resiliência e a redução do risco de catástrofes. O Marco 
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Introdução

Mais de 50% da população mundial vive atualmente em cidades, que são de 

natureza complexa e formadas por múltiplos sistemas físicos inter-relacionados 

(Panda e Amaratunga, 2021). Simultaneamente, as catástrofes em meios urbanos 

aumentam rapidamente, resultando em perdas humanas e económicas muito 

significativas (Malalgoda et al., 2016). Espera-se que quase 70% da população viva 

nas cidades até 2050 (UN-HABITAT, 2016). A resiliência não pode ser alcançada 

sem alterar significativamente a maneira como as cidades gerem seus espaços urbanos. 

Inúmeros esforços de várias partes interessadas, incluindo decisores de governos locais, 

autoridades urbanas, departamentos centrais e regionais, setor privado, sociedade civil, 

organizações não-governamentais, organizações comunitárias, instituições de pesquisa 

e instituições de ensino superior, são necessárias para criar um ambiente urbano 

resiliente (UNDRR, 2019).

No ano 2018, as Nações Unidas selecionaram o tema “Construindo Cidades 

Sustentáveis e Resilientes” para comemorar o World Cities Day. Esta escolha foi 

justificada em face das cidades precisarem de apoio para se tornarem resilientes e 

Abstract: The concept of resilience is increasingly accepted when presenting 

concerns about community development and disaster preparedness, 

as it integrates the long-term vision on how to deal with major global 

challenges. The resilient city is a sustainable network of physical 

systems and human communities that aims that local governments 

should put in place concrete measures for disaster resilience and 

risk reduction. The Sendai Framework clearly defines strategies for 

using knowledge and innovations and designates education to create 

a culture of security and urban resilience. In this article, we present 

some examples of urban resilience in European and Asian cities, 

which demonstrate appropriate sustainability practices, community 

governance and urban development.

Keywords: Adaptation, capacity, disasters, governance, community.
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desenvolver sua capacidade de lidar com o impacto dos perigos, proteger e preservar 

a vida humana e limitar os danos e a destruição de bens públicos e privados, 

continuando a fornecer infraestrutura e serviços após uma crise.

A resiliência, no sentido mais biofísico e ecológico do termo (Holling, 1973; 

Gunderson & Holling, 2002; Walker et al., 2001), representa a capacidade que um 

certo sistema tem para absorver ou resistir a perturbações, e para permanecer dentro 

do mesmo regime, mantendo, assim, a sua estrutura e funções essenciais (Santos, 

2016). No contexto dos sistemas socio-ecológicos, a resiliência é a capacidade de um 

sistema lidar a longo prazo com a mudança e ainda assim continuar a desenvolver-se e 

a manter os seus limiares críticos (Folke, 2010; Stockholm Resilience Centre, 2016).

Nas abordagens descritivas (Santos, 2016), o conceito de resiliência corresponde 

à “[…] medida da persistência e capacidade dos sistemas para absorver mudanças e 

perturbações mantendo a população e a estrutura de relações […]” (Holling, 1973), 

à “[…] magnitude de perturbação que pode ser absorvida, alterando as variáveis e os 

processos que controlam o seu comportamento, antes que o sistema mude a sua estrutura 

[…]” (Holling e Meffet, 1996); ou à “[…] capacidade de um sistema experienciar 

choques mantendo, essencialmente, a mesma função, estrutura, reações, […]” (Walker 

e Salt, 2006).

Outro conjunto de definições aponta para as capacidades que os territórios 

devem demonstrar (Santos, 2016): “[…] para absorver perturbações, para gerar 

auto‑organização e para desencadear aprendizagem e adaptação […]” (Walker et 

al., 2002); para clarificar domínios de atuação, (Folke et al., 2004); para propor 

dimensões operacionais, “[…] resiliência do quê e para quê?” (Carpenter et al., 2001) 

(fig. 1) e para valorizar a “[…] capacidade que o sistema demonstra de manter a sua 

identidade […]” (Cumming et al., 2005).

Alguns autores privilegiam aspetos sociais (Santos, 2016) associados à “[…] 

capacidade que grupos ou comunidades manifestam para lidar com tensões e distúrbios 

externos […]” (Adger, 2000) ou, então, de um modo mais abrangente, consideram 

a relação entre sociedade e economia, “[…] como função do balanço entre atividades 

de produção e padrões de consumo […]” (Brock et al., 2002), e a “[…] capacidade 

presente no sistema para suportar choques no funcionamento do mercado ou na estrutura 

ambiental […]” (Perrings, 2006).
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No quadro conceptual da resiliência são também frequentes abordagens 

híbridas (Santos, 2016), tais como as que conjugam a “[…] capacidade intrínseca 

que o ecossistema apresenta para manter os serviços ambientais desejados, […]” (Folke 

et al., 2002), a “[…] capacidade que um sistema socio ecológico apresenta para absorver 

perturbações recorrentes […] mantendo as estruturas essenciais […]” (Adger et al., 200) 

e as “[…] propriedades quantitativas que, nos ecossistemas, mudam de modo dinâmico 

em todos os níveis da hierarquia […]” (Holling, 2001).

A Resilience Alliance (2010) define resiliência como a distância entre o estado 

de um sistema e um limiar crítico. Tendo noção desse limiar crítico, poderão ser 

estabelecidas formas e ações para promover a distância entre o estado do sistema 

e o limite crítico, ou seja, para promover a resiliência (Jacinto, 2012). As Nações 

Unidas, no trabalho “Living with Risk: A Global Review of Disaster Reduction 

Initiatives” (ISDR, 2002) apresentam o conceito de resiliência como “A capacidade 

de um sistema, comunidade ou sociedade resistir ou mudar de modo a poder ter um 

nível e uma estrutura de funcionamento aceitáveis. Isto é determinado pelo grau no qual 

fig. 1 ‑ Os quatros elementos da estrutura de resiliência (Fonte: adaptado de Manyena, 2006).
Fig. 1 - The four elements of the resilience structure (Source: adapted from Manyena, 2006).
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o sistema social é capaz de se organizar e pela capacidade de aprender e de se adaptar, 

incluindo a capacidade de recuperar de um desastre” (Jacinto, 2012). Estes conceitos 

de resiliência incidem diretamente sobre a capacidade de adaptação dos sistemas em 

relação à sua própria evolução num sentido mais capaz de conviver com os eventos 

extremos (Jacinto, 2012).

A resiliência pode, então, ser relacionada com a interação entre as atividades 

humanas e as dinâmicas naturais, e com a capacidade de o homem, ao antecipar as 

alterações e dinâmicas futuras, planear adequadamente de forma a diminuir perdas 

e danos. “Isto significa desenvolver resiliência em termos de combinação dos sistemas 

naturais e humanos. E também significa antecipar a mudança e estruturar a resposta 

da comunidade para promover um futuro mais sustentável sem perder opções durante o 

processo” (Saavedra e Budd, 2009). 

A resiliência pode ser vista como uma estratégia operacionalizável através de 

medidas de mitigação/adaptação vinculadas pelos instrumentos de planeamento 

(Jacinto, 2012). A promoção da resiliência deve envolver o planeamento, não só para 

recuperar dos choques e “build better” sob o ponto de vista da engenharia (Santos, 

2016), mas também para cultivar e consciencializar as partes interessadas para a 

importância da ideia prévia da “preparação”, procurando potenciais oportunidades 

transformadoras que costumam emergir quando se perspetiva a mudança (Davoudi, 

Brooks, Mehmood, 2013).

O conceito de resiliência é cada vez mais admitido para expor as preocupações 

sobre o desenvolvimento da comunidade e a preparação face a desastres (Santos, 

2016), assim como integra a visão a longo prazo sobre como lidar com os grandes 

desafios globais (Vale, 2014) (fig. 2).

A aplicação do conceito de resiliência a desastres naturais foi inicialmente o 

argumento central na avaliação dos riscos naturais proposto por Mileti (1999), que 

associou a resiliência à capacidade de uma comunidade para recuperar pelos seus 

próprios meios e recursos. Nesse sentido, a resiliência, definida como um conjunto 

de capacidades, de competências de superação do impacto de fenómenos com 

potenciais efeitos adversos, pode ser promovida através de políticas que ajudam 

a melhorar a capacidade de resposta e de recuperação de uma comunidade aos 

desastres (Gonçalves, 2017).
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Uma conceptualização muito diferente de resiliência a desastres vem das ciências 

de engenharia. Usando os riscos sísmicos como exemplo, Burneau et al. (2003) 

propuseram um quadro de resiliência, dando ênfase à mitigação estrutural. Kahan 

et al. (2009) também fizeram incidir o seu foco de análise sobre a resiliência de 

infraestruturas crítica, a partir de uma perspetiva de segurança interna, assumindo 

que a resiliência é uma medida de resultado com o objetivo final de limitar danos 

em infraestruturas e atenuar as consequências e de recuperação para o estado de 

pré-evento (Gonçalves, 2017). Embora esta perspetiva possa ser útil para a proteção 

de infraestruturas críticas, o quadro operacional ignora a natureza dinâmica e o 

processo de recuperação e promoção de resiliência de comunidades sociais.

A resiliência nos Quadros de Ação de Hyogo e Sendai

A ONU/EIRD (2009) define a resiliência como a ”Capacidade de um sistema, 

comunidade ou sociedade exposto a riscos de resistir, absorver, adaptar‑se e recuperar‑se dos 

efeitos de um perigo de maneira tempestiva e eficiente, através, por exemplo, da preservação 

e restauração de suas estruturas básicas e funções essenciais”. Está determinada pelo grau 

em que o sistema social é capaz de se organizar para aumentar a sua capacidade de 

fig. 2 ‑ Resiliência a desastres (Fonte: adaptado de Combaz, 2014).
Fig. 2 - Resilience to disaster (Source: adapted from Combaz, 2014).
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aprender com desastres passados de forma a se proteger melhor no futuro e melhorar 

as medidas de redução de riscos. Este conceito foi adoptado nas reuniões de Hyogo 

(2005) e Sendai (2015) no Japão, sob a égide nas Nações Unidas. 

O Marco de Hyogo enfatiza uma visão estratégica internacional que ratifica 

a preparação, a prevenção e a mitigação como metas fundamentais dos Estados 

para proteger as comunidades (Santos, 2011), de maneira a promover uma 

cultura de segurança baseada na redução das vulnerabilidades, no reconhecimento 

e consciencialização do risco por parte dos agentes públicos e das comunidades 

(Soriano, 2009). Para atingir tais proposições, o Marco de Hyogo define cinco ações 

prioritárias globais e suas respetivas atividades-chave a serem adotadas pelos países, 

organizações e demais atores envolvidos no processo de gestão de risco de desastre 

de acordo com os contextos situacionais, circunstâncias e capacidades existentes 

(Pozzer et al., 2014, EIRD/ONU, 2007):

1) Garantir que a redução do risco de desastre seja uma prioridade nacional e 

local com uma forte base institucional para sua implementação;

2) Identificar, avaliar e monitorizar os riscos de desastres, e aumentar os alertas prévios;

3) Utilizar conhecimento, inovação e educação para construir uma cultura de 

segurança e resiliência;

4) Reduzir os fatores fundamentais do risco;

5) Fortalecer a preparação em desastres para uma resposta eficaz a todos os 

níveis da gestão do risco.

No Marco de Hyogo é reiterada a necessidade de aumento da resiliência das 

nações e das comunidades perante os desastres, aqui entendida como “A capacidade 

de um sistema, comunidade ou sociedade potencialmente exposto a ameaças para adaptar‑

se, resistindo ou transformando‑se, visando alcançar ou manter um nível aceitável no seu 

funcionamento e estrutura. Está determinada pelo grau em que o sistema social é capaz de 

se organizar para aumentar a sua capacidade de aprender com desastres passados de forma 

a se proteger melhor no futuro e melhorar as medidas de redução de riscos” (ONU/EIRD, 

Genebra, 2004). A prioridade 3 encerra o objetivo de “[…] investir na redução do risco 

de desastres para a resiliência, utilizando os conhecimentos, as inovações e a educação para 

criar uma cultura de segurança a todos os níveis”, com base no investimento público e 

privado e através de medidas estruturais e não estruturais.
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A 3.ª Conferência Mundial para a Redução do Risco de Catástrofes decorreu 

em março de 2015 e adotou o Quadro de Sendai sucedendo ao Quadro de Ação de 

Hyogo 2005-2015 e proporcionando à comunidade internacional uma oportunidade 

para melhorar a coerência entre políticas, instituições, metas, indicadores e sistemas 

de implementação. Para alcançar este resultado foram identificados 13 princípios 

orientadores, 4 prioridades de ação e 7 metas globais quantitativas (A/CONF.224/

CRP.1, 2015). O Quadro de Sendai define quatro prioridades de ação para prevenir 

e reduzir os riscos de catástrofes:

1) “Compreender o risco de catástrofes;

2) Reforçar a governação para a gestão do risco de catástrofes;

3) Investir na redução de catástrofes para a resiliência e;

4) Melhorar a preparação para as catástrofes e a resposta para “reconstruir melhor” no

quadro da recuperação, reabilitação e reconstrução da cidade” (UNISDR, 2015).

A prioridade 3 “Investir na redução do risco de desastres para a resiliência” realça a 

necessidade de investimento público e privado na prevenção e na redução de riscos 

de desastres para melhorar a resiliência econômica, social, cultural e de saúde de 

pessoas, comunidades, países e ativos, bem como do meio ambiente.

Com a adoção do Quadro de Sendai para a Redução do Risco de Catástrofes 2015-

2030 verifica-se uma mudança de paradigma comparativamente com o preconizado 

no Quadro de Ação de Hyogo, com a passagem do conceito de gestão de catástrofes 

para o conceito de gestão do risco de catástrofes e introduzindo novas temáticas ou 

reforçando outras. O principal objetivo definido para os próximos 15 anos é “[..] 

prevenir novos riscos e reduzir os riscos de catástrofes existentes, através da implementação 

de medidas integradas e inclusivas ao nível económico, estrutural, legal, social, da saúde, 

cultural, educacional, ambiental, tecnológico, político e institucional, para prevenção 

e redução da exposição a perigos e vulnerabilidades a catástrofes, aumentar o grau de 

preparação para resposta e recuperação e assim reforçar a resiliência” (A/CONF.224/

CRP.1, 2015). Com o Quadro de Sendai, o âmbito da redução de risco de catástrofes 

passou a ser mais amplo, com uma gestão das catástrofes a partir duma abordagem 

multirrisco e multissectorial e a inclusão de riscos que não foram suficientemente 

discutidos ou explicitamente mencionados no Quadro de Ação de Hyogo. Aplica-

se agora aos riscos de pequena e grande escala, de frequência intensa ou eventual, 
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catástrofes súbitas e progressivas, causadas por riscos naturais e por ação antrópica, 

bem como aos riscos e perigos ambientais, tecnológicos e biológicos relacionados.

Da cidade sustentável à cidade resiliente

Tal como a sustentabilidade, a resiliência é, atualmente, a nova palavra de 

ordem ou o chavão (“buzz word”) no ordenamento do território e em especial 

no planeamento das cidades (Santos, 2016). Vários documentos internacionais 

expressam a necessidade para se promoverem cidades sustentáveis, que favoreçam 

a coesão territorial, a qualidade ambiental, a segurança de equipamentos, bens e 

pessoas e, por essa forma, a capacitação da sua resistência, preparação, resposta e 

recuperação a riscos de catástrofes. A Carta de Leipzig sobre as Cidades Europeias 

Sustentáveis (União Europeia, 2007) declarou que as cidades deverão ser capazes de 

se adaptar para fazer face à ameaça que representam as alterações climáticas, através 

de um desenvolvimento urbano bem concebido e planificado, com o objetivo de 

promover o desenvolvimento, o crescimento, a qualidade ambiental e a redução das 

emissões de carbono. Para esse fim, as cidades deverão adotar medidas de prevenção, 

atenuação e adaptação inovadoras, que permitam o desenvolvimento de novas 

indústrias e empresas com baixas emissões de carbono (União Europeia, 2007).

Jabareen (2013) desenvolveu um quadro conceptual para o planeamento da 

cidade resiliente (“Resilient City Planning Framework”) onde integra uma visão 

multidisciplinar, complexa e holística para a resiliência urbana, empregando 

conceitos e estratégias para lidar com as alterações climáticas e o risco ambiental 

(Santos, 2016). Nesta abordagem, fica evidente a necessidade de compreender 

e integrar a perspetiva da resiliência no planeamento das cidades. A construção 

da resiliência é, portanto, uma componente essencial para o planeamento do 

desenvolvimento urbano. Assim, emerge a “cidade resiliente”, caraterizada por 

se encontrar mais preparada para absorver e se recuperar de qualquer choque ou 

tensão, mantendo as suas funções essenciais, estruturas e identidade, bem como se 

adaptar e prosperar face a mudanças contínuas (ICLEI, 2015). A cidade resiliente 

pode ser vista como sendo a que é capaz de gerar, nos seus sistemas, competências 
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para lidar com ameaças à sua sobrevivência e recursos para se autossustentar (Santos, 

2016). Trata-se de melhorar a capacidade das cidades, em termos de infraestrutura e 

qualidade de vida da população, para uma rápida e efetiva recuperação de desastres 

tanto naturais quanto induzidos pelo homem (Leichenko, 2011). Newman et al. 

(2009) aponta sete elementos-chave de uma cidade resiliente:

1) Cidade com energias renováveis, com especial incidência nos edifícios e

setor de transportes;

2) Cidade neutra em emissões de carbono;

3) Cidade distribuída, com a substituição dos grandes sistemas centralizados

de energia, água e tratamento de resíduos por sistemas de menor escala e

baseados na escala da vizinhança;

4) Cidade fotossintética, com o reforço da infraestrutura verde e dos potenciais

espaços para produção de energia e alimentos;

5) Cidade eco-eficiente com base em estruturas organizacionais e

governamentais, ferramentas de planeamento e métodos inovadores;

6) Cidade identificada com a escala local criando um sentimento de

comprometimento da comunidade com o lugar;

7) Cidade de transportes sustentáveis com a redução da dependência do

petróleo e das emissões de gases de efeito estufa.

Desse modo, a cidade resiliente traduz uma rede sustentável de sistemas físicos 

e de comunidades humanas. Resulta daqui a necessidade de integração entre a 

estrutura urbana da cidade e a sua componente humana, decantando o que confere 

resiliência e sustentabilidade à sua trajetória evolutiva (Manfredini e Sattler, 2015). 

A cidade resiliente pode ser entendida, sistemicamente, como sendo capaz de gerar 

competências para enfrentar as ameaças à sua sobrevivência e produzir os recursos 

para se autossustentar.

A Resilience Alliance Initiative for Transitioning Urban Systems towards Sustainable 

Futures (2007) propõe um quadro de referência multinível para investigar a resiliência 

de sistemas urbanos, organizado em quatro dimensões: i) fluxos metabólicos, ii) 

dinâmicas sociais, iii) estruturas de governança e iv) ambientes construídos. É no 

centro das quatro esferas de pesquisa que se posiciona a ideia de resiliência urbana 

(Gonçalves, 2017) (fig. 3).
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De acordo com o Manual de Construção da Resiliência Urbana, a resiliência 

a desastres urbanos pode ser dividida em quatro componentes bem como seus 

indicadores (World Bank, 2013):

•	 Resiliência de infraestrutura: está relacionada à redução da vulnerabilidade 

de estruturas, como prédios e sistemas de transporte, capacidade de abrigo, 

unidades de saúde, energia, informação, água e a disponibilidade de rotas 

de evacuação e abastecimento de itens de necessidades básicas pós-desastres;

•	 Resiliência institucional: refere-se aos sistemas governamentais e não-

governamentais, que administram a comunidade; A governança desenvolvida 

a níveis nacional, regional e global tem grande importância para uma 

gestão eficaz e eficiente dos riscos de desastres (A/CONF.224/CRP.1). O 

fortalecimento da governança do risco de desastres é, portanto, necessário 

e promove a colaboração e parceria entre mecanismos e instituições para 

a implementação de instrumentos relevantes para a redução do risco de 

desastres e para o desenvolvimento sustentável UNDRR, 2019).

fig. 3 ‑ Dimensões da resiliência urbana (Fonte: adaptado de Krasny et al., 2009).
Fig. 3 - Dimensions of urban resilience (Source: adapted from Krasny et al., 2009).
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• Resiliência económica: faz referência à diversidade econômica em áreas e a

sua habilidade de funcionar após a ocorrência de um desastre;

• Resiliência Social: relaciona-se ao perfil demográfico da população e à

capacidade de uma comunidade se adaptar, tendo em conta a sua ligação

afetiva à sua região.

A resiliência urbana enquadra as cidades como sistema adaptativo complexo 

(Batty et al., 2004 apud Resilience Alliance, 2007; Martin, 2012; Pendall et al., 

2010), geradores de (e gerados por) conectividades e abertos a constantes interações 

(Resilience Alliance, 2007, Gonçalves, 2017). A cidade resiliente corresponde, desta 

forma, a uma rede sustentável de sistemas físicos e de comunidades humanas.

Tal como a sustentabilidade, a resiliência é, atualmente, a nova palavra de ordem 

no ordenamento do território. Para evitar a redundância entre estes dois paradigmas 

é necessário combinar a ciência, o planeamento e a prática no contexto das cidades 

(Stumpp, 2013)). A construção da resiliência é, portanto, uma componente 

essencial para o planeamento do desenvolvimento urbano. Assim, emerge a “cidade 

resiliente”, caraterizada por se encontrar mais preparada para enfrentar e se recuperar 

de qualquer choque ou tensão, mantendo as suas funções essenciais, estruturas e 

identidade, bem como se adaptar e prosperar face a mudanças contínuas (ICLEI, 

2015). As cidades resilientes podem assumir-se como centros de boas práticas e 

difusão de novas formas de desenvolvimento sustentável e de novos modelos de 

governança local mais adaptados às vulnerabilidades ambientais e sociais.

Vários documentos internacionais expressam a necessidade para se promoverem 

cidades sustentáveis, que favoreçam a coesão territorial, a qualidade ambiental, a 

segurança de equipamentos, bens e pessoas e, por essa forma, a capacitação da sua 

resistência, preparação, resposta e recuperação a riscos de catástrofes. A Carta de 

Leipzig sobre as Cidades Europeias Sustentáveis (União Europeia, 2007) reconhece o 

papel do desenvolvimento urbano como vetor da promoção para o desenvolvimento, 

o crescimento, a qualidade ambiental e a redução das emissões de carbono. O relatório

da União Europeia sobre “Cidades de Amanhã. Desafios, visões e perspectivas” 

(2011) declara que o ritmo atual de exploração dos recursos naturais reduz 

constantemente a biodiversidade e degrada os ecossistemas, e, por conseguinte, “[...] 

ameaça a sustentabilidade dos territórios urbanos e agrícolas” (União Europeia, 2011). 
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Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) (Agenda para 2030) reforçam 

a sustentabilidade das cidades, concretamente no seu objetivo 11 “Tornar as cidades 

e povoamentos humanos inclusivos, seguros, flexíveis e sustentáveis” (United Nations, 

2016). Os ODS incluem, desse modo, metas específicas, até 2030, para reduzir 

a vulnerabilidade a catástrofes para o aumento da resiliência e da capacidade de 

adaptação dos espaços urbanos e das populações (United Nations, 2016).

Making Cities Resilient: ‘My City is getting ready!”

Da iniciativa da United Nations International Strategy for Disaster Reduction 

(UNISDR), a campanha mundial “Construindo cidades resilientes” tem por objetivo 

que as cidades e os governos locais implementem medidas concretas para a resiliência e 

a redução do risco de catástrofes. O objetivo é desenvolver os princípios preconizados 

pelas Declarações de Hyogo e Sendai, que implementam as áreas prioritárias à tomada 

de decisão, para aumentar a resiliência das comunidades mais vulneráveis ao risco de 

catástrofes, no contexto do Desenvolvimento Sustentável (PNRCC, 2016). Foram 

definidos dez princípios para tornar as cidades resilientes (UNISDR, 2012):

1) “A organização e coordenação de modo a compreender e reduzir os riscos de 

desastres, com base na participação de grupos de cidadãos e da sociedade civil. 

Trata‑se de se estabelecer uma organização e coordenação para clarificar a 

responsabilidade de todos os intervenientes;

2) A definição de um orçamento para a redução do risco de desastres. Atribuir 

um orçamento e providenciar iniciativas para famílias de baixos rendimentos e 

sector privado para investirem na redução do risco;

3) A atualização permanente de todos os dados sobre os riscos e vulnerabilidades 

existentes. Considerar a análise de risco como base de todos os planos de 

desenvolvimento urbano e decisões. Trata‑se de atualizar informação, preparar 

e partilhar análises de risco;

4) A capacidade de investir e manter todas as estruturas que reduzam o risco, de 

modo a minimizar o impacto dos fenómenos meteorológicos extremos. Isto é, 

investir no reforço e na manutenção de infraestruturas críticas;
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5) Avaliar a segurança das escolas e unidades de saúde, reforçando‑as sempre

que necessário;

6) A aplicação e o reforço dos regulamentos de segurança nos processos construtivos com

o objetivo de reduzir os riscos nas infraestruturas. Deve ser reforçada a publicação

de legislação que contemple o risco e o uso do solo;

7) A existência de programas de educação/formação/sensibilização sobre a redução

do risco de desastres nas escolas. É importante assegurar a implementação de

programas sobre redução do risco de catástrofes em escolas e comunidades locais;

8) A proteção dos ecossistemas naturais como forma de mitigar inundações,

tempestades e outros perigos a que cidade possa estar vulnerável. Devem ser

implementadas medidas para proteger os ecossistemas pela mitigação do risco e a

adaptação às alterações climáticas;

9) O desenvolvimento de um sistema de alerta precoce e de gestão de emergência

eficaz. É igualmente importante a realização de exercícios para testar as

capacidades das diversas entidades e da própria comunidade e melhorar a gestão

da emergência;

10) No pós‑desastre, as necessidades dos sobreviventes devem ser consideradas no

processo de reconstrução, com o apoio de todas as organizações/ entidades da

comunidade. É fundamental assegurar as necessidades da população afetada

durante o processo de reconstrução”.

Os “10 Passos Essenciais para a Construção de Cidades Resilientes a Desastres” 

(UNISDR, 2012) visam proporcionar aos governos locais as ferramentas necessárias 

para aplicar às cidades medidas mais eficazes para a redução de riscos de desastre e 

acelerar a construção da resiliência (Santos, 2016).

A ampla adesão a esta iniciativa ao nível global (até 2018, mais de 2000 

cidades reconhecidas mundialmente) tem contribuído de modo concreto para a 

prossecução das prioridades e objetivos definidos no Quadro de Sendai, que refere 

a implementação de medidas de redução de catástrofes por parte das autoridades 

locais como um dos seus princípios orientadores. Em Portugal, a conceção de 

Cidades Resilientes, preconizada no documento “Cidades Sustentáveis 2020” 

(MAOTE, 2015), enfatiza a partilha de informação e cooperação em rede em eixos 

tão importantes e prioritários como a competitividade e inteligência das cidades; a 
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sustentabilidade e eficiência; a inclusão social e valorização do capital humano; do 

território e governança (MAOTE, 2015, 2015a).

Face ao crescente interesse que esta Campanha tem vindo a despertar, uma 

maior adesão dos municípios a esta iniciativa poderá fortalecer o intercâmbio e 

partilha de informação entre as cidades resilientes, de modo a contribuir para a 

promoção da prevenção do risco de catástrofes e para o aumento da resiliência das 

suas comunidades.

Os recentes Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) (Agenda para 

2030) reforçam a sustentabilidade das cidades, concretamente no seu objetivo 

11 “Tornar as cidades e povoamentos humanos inclusivos, seguros, flexíveis e 

sustentáveis” (United Nations, 2016). Os ODS incluem, desse modo, metas 

específicas, até 2030, para reduzir a vulnerabilidade a catástrofes para o aumento 

da resiliência e da capacidade de adaptação dos espaços urbanos e das populações 

(United Nations, 2016).

O programa “Sponge City”

O conceito de resiliência não é novo no que concerne à sua aplicação aos recursos 

hídricos. Bruijn (2005) defende que este conceito migrou da ecologia para este 

domínio e está relacionado com a capacidade de um sistema recuperar sem alterar 

as suas principais características. No caso do território, estas caraterísticas podem ser 

vistas como as funcionalidades ou o tipo de função/atividade desempenhadas por 

aquele espaço e os elementos que o ocupam, e aqui entra o papel da adaptação ou 

mitigação do risco (Gonçalves, 2014).

Usado no contexto da água urbana, o termo “Sponge City”, provavelmente, não 

se originou na China (Rooijen et al., 2005, Shannon, 2008, Nguyen, 2015), país 

onde se desenvolve um programa com esta designação. O programa piloto “Sponge 

City” foi lançado no final de 2014 sob a orientação do Ministério da Habitação 

e Desenvolvimento Rural Urbano, do Ministério da Finanças e o Ministério dos 

Recursos Hídricos (MWR) da China (MDPI, 2018). Os objetivos gerais do conceito 

implicam “Restaurar” a capacidade da cidade de absorver, infiltrar, armazenar, 
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purificar, drenar e gerenciar a água da chuva e “Regular” o ciclo da água tanto 

quanto possível para imitar o ciclo hidrológico natural (fig. 4). Consequentemente, 

uma “Sponge City” é uma cidade que deve ter a capacidade de integrar a gestão do 

risco de inundação urbana.

fig. 4 - Esquema da “Cidade esponja” (Fonte: Adaptado de Chan et al., 2018).
Fig. 4 - “Sponge city” scheme (Source: Adapted from Chan et al., 2018).

A “Sponge City” considera um planeamento com estruturas legais e ferramentas 

adequadas para implementar, manter e adaptar os sistemas de infraestrutura para 

coletar, armazenar e purificar as águas pluviais (Chan et al., 2018). Além disso, 

uma “Sponge City” não só será capaz de lidar com excessos de precipitação, mas 

também “[...] reutilizar a água da chuva para ajudar a mitigar os impactos das 

secas”. Os benefícios esperados com a implementação deste programa visam: 

uma redução das perdas económicas (devido a inundações), uma melhoria das 

condições de habitabilidade nas cidades; e o estabelecimento de um ambiente onde 

as oportunidades de investimento, modernização de infraestrutura e produtos de 

engenharia e novas tecnologias são criadas e fomentadas (MDPI, 2018; Chan et 

al., 2018). Os benefícios esperados de uma “Sponge City” são a redução das perdas 

económicas (devido a inundações), uma melhoria da habitabilidade das cidades, 

e o estabelecimento de um ambiente onde as oportunidades de investimento, 



25

modernização de infraestruturas e produtos de engenharia e novas tecnologias são 

criadas e fomentadas.

No final de 2015, o Conselho de Estado da China emitiu a “Directive on 

promoting Sponge City Construction”, onde aponta a meta de 20% das áreas urbanas 

das cidades chinesas absorver, reter e reutilizar 70% da água da chuva até 2020. Até 

2030, esse percentual deve aumentar para 80% (MDPI, 2018).

As “Water Wise Cities”

Em 2016, a International Water Association lançou os princípios das “Water Wise 

Cities” por forma a catalisar uma mudança de paradigma da gestão urbana e tornar as 

cidades mais resilientes e habitáveis (MDPI, 2018). Os princípios elencados delineiam 

uma estrutura para orientar os líderes e profissionais no sentido de desenvolver e 

implementar um modelo de ciclo da água sustentável e um planeamento e design 

urbanos resilientes. As partes interessadas são inspiradas a encontrar, em colaboração, 

soluções sobre os desafios da gestão do ciclo urbano da água e implementar estratégias 

de gestão de recursos hídricos através de uma visão compartilhada que permitirá o 

desenvolvimento de cidades flexíveis e adaptáveis. 

Em quatro pilares são definidos os 17 princípios desta iniciativa: - serviços 

regenerativos do ciclo urbano da água; - design urbano para o ciclo hidrológico; - 

cidades inteligentes e conectadas à bacia; - comunidades sábias da água (IWA, 2016).

O projeto “Schoonschip”

Segundo a Space & Matter, o projeto “Schoonschip” é um protótipo urbano 

para cidades resilientes que resultou do compromisso entre famílias de Amsterdão e 

o município para a construção de um bairro residencial flutuante (Gladek, 2017). 

Os moradores começaram a se mudar para uma comunidade inovadora de casas 

flutuantes (fot. 1) no norte de Amsterdão, chamada Schoonschip, que visa se tornar 

o bairro mais sustentável da Europa.  
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Schoonschip compreenderá 47 casas flutuantes em 30 lotes para mais de 100 

residentes, que se mudarão e revitalizarão um canal fora de uso. As moradias estão a 

ser construídas com materiais circulares de baixo impacto - por exemplo, é utilizada a 

palha como isolamento. A energia será produzida por 500 painéis solares, enquanto o 

aquecimento das habitações e da água do canal serão gerados por 30 bombas de água. 

Um terço da superfície do telhado será dedicado a jardim para ajudar a refrescar no 

verão (Gladek, 2017). Os moradores compartilham uma rede inteligente baseada na 

tecnologia Blockchain conectando às moradias flutuantes um servidor que contém 

toda a infraestrutura técnica necessária. Esta rede permite comercializar energia solar 

e a utilização de permutadores de calor submersos para aquecimento e arrefecimento. 

Esta rede avançada permite a produção fotovoltaica local, o armazenamento de 

baterias, coletores solares, uma bomba de calor inteligente e outros aparelhos, 

essenciais para o conforto térmico. As águas residuais são separadas em 3 sistemas 

de chuveiro, o que permite a reutilização das menos degradadas e o tratamento dos 

esgotos numa bio refinaria para fermentação e conversão em energia. (Gladek, 2017). 

fot. 1 ‑ O projeto Schoonschip (Fonte: http://www.spaceandmatter.nl/schoonschip).
Photo 1 - The Schoonschip project (Source: http://www.spaceandmatter.nl/schoonschip).

http://www.spaceandmatter.nl/schoonschip
http://www.spaceandmatter.nl/schoonschip
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Aqui, o lixo sanitário será usado para (re) coletar energia e nutrientes. Pretende-se 

que as famílias se tornam membros de uma cooperativa, com reuniões regulares para 

inspirá-las a reduzir ainda mais sua pegada ecológica. 

Trata-se, sem dúvida, de um modelo que desafia os limites atuais de 

sustentabilidade, governança comunitária e desenvolvimento urbano, de inspiração 

para uma vida circular de baixo impacto.

Considerações finais

A resiliência não trata apenas o âmbito económico e o ambiente, mas versa, 

também, sobre a sociedade e a cultura. No Quadro de Ação de Hyogo, uma das 

cinco prioridades tem como objetivo “[...] utilizar os conhecimentos, as inovações e a 

educação para criar uma cultura de segurança e de resiliência a todos os níveis”.

 “Cities Resilient: My City is getting ready!” é uma iniciativa da Organização das 

Nações Unidas lançada em 2010 para dar maior visibilidade ao importante papel do 

nível local na redução do risco de catástrofes, inserindo-se nos objetivos mais relevantes 

preconizados no Quadro de Acção de Hyogo 2005-2015 e no Quadro de Sendai para 

a Redução do Risco de Catástrofes 2015-2030. O Marco de Sendai define claramente 

estratégias de utilização dos conhecimentos, das   inovações e aponta a educação para 

criar uma cultura de segurança e de resiliência urbana. As cidades resilientes integram, 

atualmente, boas práticas e difusão de novas formas de desenvolvimento sustentável e 

de novos modelos de governança local mais adaptados às vulnerabilidades ambientais 

e sociais. Cidades mais resilientes vão permitir melhorar os processos urbanísticos, os 

fatores de crescimento, a morfologia e a estrutura urbana e consequentemente a redução 

das vulnerabilidades que a capacitem. A globalização, a economia do conhecimento e 

os desafios ambientais apontam para uma nova conceção da cidade, que contempla a 

reabilitação urbana, a mobilidade urbana sustentável, a utilização eficiente de recursos, a 

promoção do conhecimento e das competências, entre outros atributos, para alcançar a 

competitividade, a sustentabilidade e a resiliência (MAOTE, 2015a).

Da iniciativa da UNISDR, a campanha mundial “Construindo cidades resilientes” 

tem levado os governos locais a implementar medidas concretas para a resiliência e a 
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redução do risco de catástrofes. Além da campanha para as cidades resilientes, outros 

exemplos têm surgido como o programa “Sponge City”, as “Water Wise Cities” e o 

bairro “Schoonschip” – que revelam a importância da resiliência urbana para atingir 

as metas da Quadro de Sendai para a Redução do Risco de Catástrofes 2015-2030. 

Estamos perante um enorme desafio para as cidades reduzirem a vulnerabilidade a 

catástrofes e, consequentemente, fortalecerem a resiliência e a capacidade de adaptação 

dos espaços urbanos e das comunidades locais.

Bibliografia

Adger, W. N. (2000). Social and ecological resilience: are they related? Progress in Human Geography 24 
(3): 347-364.

Alliance, R. (2010). Assessing Resilience in Social‑Ecological Systems: Workbook for Practitioners. R. 
Alliance, http://www.resalliance.org/3871.php.

Batty, M., Barros, J., & Alves, S., Jr. (2004). Cities: continuity, transformation, and emergence (CASA Working 
Paper Series, No 72). London: Centre for Advanced Spatial Analysis(CASA), University College.

Brock, W. A., K.-G. Mäler, and C. Perrings (2002). Resilience and sustainability: the economic analysis of 
nonlinear dynamic systems. Pages 261-289 in L. H. Gunderson and C. S. Holling, editors. Panarchy: 
understanding transformations in human and natural systems. Island Press, Washington, D.C., USA.

Bruijn, K. M. D. (2005). Resilience and flood risk management. A systems approach applied to lowland 
rivers. Universidade Técnica de Delft. Doutoramento: 198.

Bruneau, M., Chang, S., Eguchi, R., Lee, G., O’Rourke, T., Reinhorn, A., Shinozuka, M., Tierney, K., 
Wallace, W., and Winterfeldt, D. (2003). A Framework to Quantitatively Assess and Enhance the 
Seismic Resilience of Communities. Earthquake Spectra, 19 pp. 733-752.

Carpenter, S. R., B. H. Walker, J. M. Anderies, and N. Abel (2001). From metaphor to measurement: 
resilience of what to what? Ecosystems 4:765–781.

Combaz, E. (2014). Disaster resilience: Topic guide. Birmingham, UK: GSDRC, University of Birmingham.

Cumming, G. S., G. Barnes, S. Perz , M. Schmink, K. E. Sieving, J. Southworth, M. Binford, R. D. 
Holt, C. Stickler, and T. Van Holt (2005). An exploratory framework for the empirical measurement 
of resilience. Ecosystems 8(3):975-987.

Davoudi, S., Brooks, E., Mehmood, A. (2013). Evolutionary Resilience and Strategies for Climate 
Adaptation. Planning Practice & Research. Volume 28, Issue 3 pages 307-322. 

ESTRATÉGIA INTERNACIONAL PARA A REDUÇÃO DE DESASTRES / EIRD/ONU (2007) - Marco 
de Ação de Hyogo 2005-2015: Aumento da resiliência das nações e das comunidades frente aos 
desastres.
Disponível em: http://www.integracao.gov.br/cidadesresilientes/pdf/mah_ptb_brochura.pdf 

ESTRATÉGIA INTERNACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE DESASTRES (EIRD/ONU) (2004). Naciones 
Unidas. Vivir con el riesgo: informe mundial sobre iniciativas para la reducción de desastres. 

SECRETARÍA INTERINSTITUCIONAL DE LA ESTRATEGIA INTERNACIONAL PARA LA REDUCCIÓN 
DE DESASTRES, NACIONES UNIDAS (EIRD/ONU). http://www.eird.org/vivir‑con‑el‑riesgo/index2.htm 

http://www.resalliance.org/3871.php
http://www.integracao.gov.br/cidadesresilientes/pdf/mah_ptb_brochura.pdf
http://www.eird.org/vivir-con-el-riesgo/index2.htm


29

Chan, F. K. S., Griffiths, J. A., Higgitt, D., Xu, S., Zhu, F., Tang, Y. T., ... & Thorne, C. R. (2018). 
“Sponge City” in China—a breakthrough of planning and flood risk management in the urban 
context. Land Use Policy, 76, 772-778.

Folke, C., S. R. Carpenter, B. Walker, M. Scheffer, T. Chapin, and J. Rockström (2010). Resilience 
thinking: integrating resilience, adaptability and transformability. Ecology and Society 15(4): 20. 

Folke, C, S R Carpenter, B H Walker, M Scheffer and T Elmqvist (2004). Regime shifts, resilience and 
biodiversity in ecosystem management. Annual Review in Ecology, Evolution and Systematics, 35, 
557–581. 

Folke, C., S. Carpenter, T. Elmqvist, L. Gunderson, C. S. Holling, B. Walker, J. Bengtsson, F. Berkes, 
J. Colding, K. Danell, M. Falkenmark, L. Gordon, R. Kasperson, N. Kautsky, A. Kinzig, S. Levin, 
K.-G. Mäler, F. Moberg, L. Ohlsson, P. Olsson, E. Ostrom, W. Reid, J. Rockström, H. Savenije, and 
U. Svedin (2002). Resilience and sustainable development: building adaptive capacity in a world 
of transformations. Scientific Background Paper on Resilience for the process of The World Summit on 
Sustainable Development on behalf of The Environmental Advisory Council to the Swedish Government.

Gladek, E. (2017). Circular Building & Infrastructure. A systems‑based approach. Metabolic, Roterdão, 82 p. 

Gonçalves, C. (2017). Regiões, cidades e comunidades resilientes: novos princípios de desenvolvimento. 
urbe. Revista Brasileira de Gestão Urbana (Brazilian Journal of Urban Management), maio/ago., 
9(2), 371-385.

Gonçalves, C. D. (2014). Enfrentar o inesperado, dos fenómenos naturais aos desastres sociais. A 
importância do capital social - um estilo de pensamento. Sociologia, Nº 7, fevereiro 2014, 24 p.

Gunderson, L. H., and C. S. Holling, editors. (2002). Panarchy: understanding transformations in human 
and natural systems.  Island Press, Washington, D.C., USA.

Holling, C. S. (1973). Resilience and stability of ecological systems. Annual Review of Ecology and 
Systematics 4:1-24.

Holling, C. S. (2001). Understanding the complexity of economic, ecological, and social systems. 
Ecosystems 4:390-405.

Holling, C. S.; G. K. Meffe. (1996). Command and control and the pathology of natural resource 
management. Conservation Biology 10(2):328-337.

ICLEI (2015). Resilient Cities Report 2015. Disponível em: http://resilientcities.iclei.org/fileadmin/
sites/resilientcities/files/Resilient_Cities_2015/RC2015__Congress_Report__Final.pdf 

INTERNATIONAL STRATEGY FOR DISASTER REDUCTION (UNISDR) (2019). Terminologia 
sobre a Redução de Risco de Desastres do UNISDR – 2000. Genebra.
Disponível em: http://www.unisdr.org/we/inform/terminology 

ISDR (2002). Living with Risk - A global review of disaster reduction initiatives. Geneva, United Nations.

INTERNATIONAL WATER ASSOCIATION (IWA) (2016). Principles for Water Wise Cities. For Urban 
Stakeholders to Develop a Shared Vision and Act towards Sustainable Urban Water in Resilient and 
Liveable Cities IWA Report. The International Water Association: London, UK.

Jabareen, Y. (2013). Planning the resilient city: Concepts and strategies for coping with climate change 
and environmental risk. Cities. 32: 220–229.

Jacinto, R. (2012). Resiliência a eventos de seca e cheia no contexto dos instrumentos de planeamento 
(ordenamento e emergência). In: José Alberto Rio Fernandes (Coord.), Cadernos do curso de 
doutoramento em geografia, vol. 4, p. 41-60.

Kahan, J.H., A.C. Allen, and J.K. George (2009). An Operational Framework for Resilience. Journal of 
Homeland Security and Emergency Management 6(1): Article 83.

Krasny, M. E., K. G. Tidball, and N. Sriskandarajah (2009). Education and resilience: social and situated 
learning among university and secondary students. Ecology and Society 14(2): 38. 

http://resilientcities.iclei.org/fileadmin/sites/resilientcities/files/Resilient_Cities_2015/RC2015__Congress_Report__Final.pdf
http://resilientcities.iclei.org/fileadmin/sites/resilientcities/files/Resilient_Cities_2015/RC2015__Congress_Report__Final.pdf
http://www.unisdr.org/we/inform/terminology


30

Leichenko, R. M. (2011). Climate change and urban resilience. Current Opinion in Environmental 
Sustainability, Volume 3, Issue 3, May, 164-168.

Malalgoda, C., Amaratunga, D., Haigh, R. (2016).”Overcoming challenges faced by local governments 
in creating a resilient built environment in cities.  Disaster Prevention and Management: An 
International Journal, vol. 25, pp. 628-648, 2016

Manfredini, C., Sattler, M. A. (2015). Estratégias locais para tornar as cidades mais resilientes: o caso de 
Garibaldi (RS). Paranoá: Cadernos de Arquitetura e Urbanismo, 14(14).

Manyena, S.B. (2006). The Concept of Resilience Revisited. Disasters, 30(4), 434–450.

MAOTE (2015). Cidades sustentáveis 2020. Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e 
Energia, Direção-Geral do Território, Lisboa, 49 p.

MAOTE (2015a). Compromisso para o Crescimento Verde. Ministério do Ambiente, Ordenamento do 
Território e Energia, Direção-Geral do Território, Lisboa, 191 p.

Martin, R. (2012). Regional economic resilience, hysteresis and recessionary shocks. Journal of Economic 
Geography, 12(1), 1-32. 

MDPI (2018). Sponge Cities: Emerging Approaches, Challenges and Opportunities. In: Editors 
Chris Zevenbergen, Dafang Fu, Assela Pathirana, Special Issue Published in Water, MDPI, Basel, 
Switzerland, 464 p. 

Mileti, D. (1999). Disasters by Design. Washington, DC: Joseph Henry Press.

Nguyen, P. (2015). Deltaic Urbanism for Living with Flooding in Southern Vietnam. Ph.D. Thesis, 
Queensland University of Technology, Brisbane, Australia.

Panda, A. e Amaratunga, D. (2021). Making cities resilient to disasters: “new” ten essentials”. Ed: Massey 
University/The University of Auckland.

Perrings, C. A. (2006). Resilience and sustainable development. Environment and Development Economics 
11:417-427.

PLATAFORMA NACIONAL PARA A REDUÇÃO DO RISCO DE CATÁSTROFES (PNRRC) (2016). Cidades 
resilientes em Portugal. Resilient cities in Portugal 2016. PNRCC, Autoridade Nacional de Proteção 
Civil, Lisboa, 35 p.

Pozzer, C. P., Cohen, S. C., Costa, F. S. (2014). O marco de acção de Hyogo aplicado à gestão de 
risco de inundação no Brasil e em Portugal. Territorium: Revista Portuguesa de riscos, prevenção e 
segurança. Nº 21, Coimbra.

Resilience Alliance (2007). Initiative for Transitioning Urban Systems towards Sustainable Futures. 
Urban Resilience: Research Prospectus, CSIRO, Australia 24 p. 

Rooijen, D., van Turral, H., Wade Biggs, T. (2005). Sponge city: Water balance of mega-city water use 
and wastewater use in Hyderabad, India. Irrig. Drain, 54, S81–S91.

Saavedra, C. and W. W. Budd (2009). Climate change and environmental planning: Working to build 
community resilience and adaptive capacity in Washington State, USA. Habitat Internacional 33:33.

Santos, A. M. R. (2016). Rede de Cidades Resilientes em Portugal no Contexto das Alterações Climáticas 
(Dissertação de Mestrado em Estudos de Desenvolvimento ‑ Ramo Desenvolvimento Sustentável). 
Apresentada à Escola de Ciências Sociais e Humanas, Departamento de Economia Política, ISCTE, 
IUL, Lisboa, 96 p.

Santos, R. (2011). O colapso da gestão de risco nas cidades brasileiras. Disponível em: http://www.ces.uc.pt/
aigaion/attachments/O%20colapso_RubiaSantos.pdfdb48caa580811194f7d79c252426b60d.pdf 

SENDAI FRAMEWORK FOR DISASTER RISK REDUCTION 2015-2030 (A/CONF.224/CRP.1)

Shannon, K. (2008). Water urbanism: Hydrological infrastructure as an urban frame in Vietnam. In 
Water and Urban Development Paradigms; CRC Press: Boca Raton, FL, USA; pp. 73–84.

http://www.ces.uc.pt/aigaion/attachments/O colapso_RubiaSantos.pdfdb48caa580811194f7d79c252426b60d.pdf
http://www.ces.uc.pt/aigaion/attachments/O colapso_RubiaSantos.pdfdb48caa580811194f7d79c252426b60d.pdf


31

Soriano, E. (2009). Os desastres naturais, a cultura de segurança e a gestão de desastres no Brasil. Disonível 
em: http://www.defesacivil.uff.br/defencil_5/Artigo_Anais_Eletronicos_ Defencil_19.pdf 

STOCKHOLM RESILIENCE CENTRE (s.d.). Applying resilience thinking. Seven principles for building 
resilience in social-ecological systems. Disponível em: http://www.stockholmresilience.org/downloa
d/18.10119fc11455d3c557d6928/1398150799790/SRC+Applying+Resilience+final.pdf 

Stumpp, E. M. (2013). New in town? On resilience and “Resilient Cities”. Cities, Volume 32, June 
2013, p. 164-166.

UNIÃO EUROPEIA (2007). Carta de Leipzig sobre as Cidades Europeias Sustentáveis. Disponível em: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/themes/urban/leipzig_charter.pdf 

UNDRR (2019). Making Cities Resilient Report 2019: A snapshot of how local governments progresso in 
reducing disaster risks in alignment with the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction. United 
Nations Office for Disaster Risk Reduction, 56 p.

UN-HABITAT (2016). SDG Goal 11 Monitoring framework. UN-HABITAT2016.

UNISDR (2017). Como construir cidades mais resilientes: um manual para líderes do governo local. 
Uma Contribuição para a Campanha Mundial de 2010-2020 Construir Cidades Resilientes – “A 
Minha Cidade Está a Preparar-se!”. United Nations International Strategy for Disaster Reduction, 
Genebra, 122 p.

UNITED NATIONS (2016). Sustainable Development Goals.
Disponível em: http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ 

Vale, L. J. (2014). The politics of resilient cities: whose resilience and whose city? Building Research & 
Information: Disponível em: http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09613218.2014.850602 

Walker, B., C. S. Holling, S. R. Carpenter, and A. Kinzig (2004). Resilience, adaptability and 
transformability in social–ecological systems. Ecology and Society 9(2): 5. 

Walker, B. and Salt, D. (2006). Resilience Thinking: Sustaining Ecosystems and People in a Changing World. 
Island Press, Washington, D.C.

Walker, B., S. Carpenter, J. Anderies, N. Abel, G. S. Cumming, M. Janssen, L. Lebel, J. Norberg, G. D. 
Peterson, and R. Pritchard (2002). Resilience management in social-ecological systems: a working 
hypothesis for a participatory approach. Conservation Ecology 6(1): 14. 

WORLD BANK (2013). Building urban resilience: principles, tools, and practice. Edited by Abhas K. Jha, 
Todd W. Miner, and Zuzana Stanton-Geddes, 209 p.

http://www.defesacivil.uff.br/defencil_5/Artigo_Anais_Eletronicos_ Defencil_19.pdf
http://www.stockholmresilience.org/download/18.10119fc11455d3c557d6928/1398150799790/SRC+Applying+Resilience+final.pdf
http://www.stockholmresilience.org/download/18.10119fc11455d3c557d6928/1398150799790/SRC+Applying+Resilience+final.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/themes/urban/leipzig_charter.pdf
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09613218.2014.850602




MOVIMENTOS EM MASSA E DENSIDADE 

DEMOGRÁFICA EM ÁREAS DE RISCO ELEVADO NO 

MEIO URBANO DE JUIZ DE FORA, MG, BRASIL

L ANDSLIDES AND POPUL ATION DENSIT Y IN 

HIGH RISK AREAS  IN THE URBAN ENVIRONMENT 

OF JUIZ  DE FORA TOWN,  MG STATE,  BRAZIL

Geraldo César Rocha
Universidade Federal de Juiz de Fora 

Departamento de Geociências, Instituto de Ciências Humanas (Brasil)
ORCID: 0000-0003-1997-2443     geraldo.rocha@ufjf.edu.br

Edinaldo Muller Junior
Universidade Federal de Juiz de Fora 

Departamento de Geociências, Instituto de Ciências Humanas (Brasil)
ORCID: 0000-0002-3304-6326     edinaldomullerjunior@gmail.com

Raphael de Menezes
Universidade Federal de Juiz de Fora 

Departamento de Geociências, Instituto de Ciências Humanas (Brasil)
ORCID: 0000-0003-4675-6463     menezesraphael798@gmail.com

Resumo: A cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, no Brasil, está entre as dez 

localidades com significativo número de habitantes em áreas de risco 

elevado a movimentos em massa no país. Entretanto, esses números 

podem estar subestimados devido à precariedade de informações 

do poder público sobre as áreas perigosas na cidade. Visando um 
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disponibilizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). Das várias possíveis gradações de susceptibilidade elencadas 

no mapa, foram selecionadas as regiões com as mais elevadas gradações 

(alta e altíssima), sobre as quais se plotaram as áreas com alta, média e 

baixa densidade demográfica. O mapa final evidenciou a significativa e 

preocupante localização de áreas com elevadas densidades populacionais 

em regiões de risco elevado. Intervenções a curto e longo prazo são 

indispensáveis para atenuar a baixa segurança ambiental da comunidade.

Palavras ‑chave: Movimentos em massa, densidade demográfica, riscos elevados 

em Juiz de Fora.

Abstract: The town of Juiz de Fora in Minas Gerais state, Brazil, is one of 

ten sites with a significant number of people in the country living in 

areas at high risk of landslides. Furthermore, those numbers can be 

underestimated due to the poor quality of information that the local 

authority has about dangerous areas. To get a more precise assessment 

of the situation, this work uses a detailed landslide susceptibility 

map (originally considered as a risk map in a realistic approach), 

and population density data published by the Brazilian Institute 

of Geography and Statistics (IBGE). The cross-referencing of these 

data showed alarming situations where areas at high levels of risk are 

occupied by a large number of people. Short and long term measures are 

essential to tackle the poor environmental safety of such communities.

Keywords: Landslides, population density, high risks in Juiz de Fora.
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Introdução

As pesquisas sobre riscos e desastres ambientais evoluíram no Brasil 

principalmente a partir do ano de 2011, com a criação do CEMADEN (Centro 

Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), órgão que tem 

monitorado cidades com altos índices de riscos ambientais no país. 

A cidade de Juiz de Fora, situada no sudeste do estado de Minas Gerais, 

no Brasil, devido ao seu histórico de movimentos em massa, especificamente 

os escorregamentos (Rocha, et al., 2003;  Fonseca et al., 2017), é uma das 

localidades monitoradas por esse órgão, o qual a coloca em oitavo lugar no 

Brasil em termos do significativo percentual da população em áreas de risco, a 

qual atinge 25%, indicando 128.946 habitantes sob risco em uma população 

total de 516.247 moradores (IBGE/CEMADEN, 2018). Sobre os movimentos 

gravitacionais, para esse trabalho se adotou o conceito defendido por Guidicini 

e Nieble (1983), assim como por Varnes (1978) para quem os movimentos em 

massa são processos de carreamento coletivo de solo e rocha, que fazem parte da 

geodinâmica externa, sob influência da gravidade, e podem ser disparados por 

chuvas, sismos ou atividades humanas. Nas regiões intertropicais, como é o caso 

do Brasil, o principal agente detonador dos movimentos gravitacionais em massa 

é a água. Assim, esses escorregamentos podem se dar como movimentação terrosa, 

a qual pode incluir vegetação e edificações, e também como movimentação 

rochosa, envolvendo blocos de rochas de vários diâmetros. A área urbana do 

município foi mapeada em detalhe em termos de probabilidades a movimentos 

em massa (Rocha, 2005); entretanto, o poder público insiste em desconhecer as 

informações disponíveis sobre esses perigos, sendo que a população acaba por 

sofrer as consequências, como a perda de propriedades, prejuízos ambientais, e 

até mesmo fatalidades (Werner, 2002). É comum a ocorrência de movimento 

em massa terroso (fluxo de terras) em bairros centrais e declivosos da cidade, 

evento que acontece nos meses chuvosos, e que traz diversos transtornos para a 

comunidade (fot.1). 

No país os desastres ambientais continuam acontecendo e ocasionando 

fatalidades, podendo-se citar os recentes movimentos em massa ocorridos no 
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Morro da Boa Esperança em Niterói, RJ, em 10/11/2018, com a morte de 14 

pessoas (Globo G1, 2018). Por outro lado, ainda são escassos os mapeamentos 

de riscos no Brasil, além de estarmos ainda discutindo a própria conceituação 

teórica de risco (Rocha et al., 2015). Nota-se que essa discussão não ocorre 

só no Brasil, pois como observa Almeida (2011) esse conceito possui diversas 

raízes e múltiplas dimensões, sendo natural que as chamadas teorias do risco 

ainda não sejam totalmente concordantes. Isso é compartilhado por Bento-

Gonçalves et al. (2014) ao pontuarem que ainda existam inconsistências na 

definição de conceitos dentro das chamadas ciências cindínicas. Uma corrente 

forte nessa discussão aponta para a importância de se considerar no conceito 

de risco as condições humanas e o grau de desenvolvimento social (World Risk 

Report, 2017), abordagem essa contemplada por grande parte dos pesquisadores 

sobre a teoria do risco, na qual o risco, além do perigo, considera também 

a vulnerabilidade e exposição a esse perigo (Tominaga et al., 2009; Almeida, 

2011; Cardona, 2001). Mas por outro lado existem autores como Lupton 

(2009) que admitem também uma abordagem epistemológica “realista”, a qual 

advoga que o risco é um perigo ou ameaça que existe por si mesmo e pode 

ser avaliado ou medido independentemente de processos culturais ou sociais. 

fot.1 ‑ Movimento em massa em 
bairro central de Juiz de Fora, onde 
se observa o relevo acidentado da 
área (Fotografia de Rocha, janeiro 

de 2018).
Photo 1 - Landslide in central 

district of Juiz de Fora, where steep 
slopes can be seen (Photography by 

Rocha, January 2018).
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Aqui é interessante citar Highland & Bobrowsky (2008), que lembram a 

diversidade de definições acerca do risco, não havendo um consenso ou unicidade 

de definição, devido à complexidade desses processos e ao envolvimento de 

diversas áreas que procuram trabalhar com essa temática.  Causa também 

preocupação o uso da expressão “área de risco” no país, já que não se tem uma 

cultura de segurança consolidada, além do fato da expressão soar genérica, e não 

específica com relação a qual nível de risco a que estaria se referindo. 

Por outro lado, são preocupantes as estimativas futuras com relação ao 

aumento dos movimentos em massa no Brasil, principalmente devido às mudanças 

climáticas, o crescimento das cidades e suas populações, assim como a ocupação 

de mais áreas de alto risco (Pivetta, 2016), estando clara a necessidade urgente de 

implementação de políticas públicas nas regiões mais susceptíveis a movimentos em 

massa, principalmente aquelas com maior densidade populacional.

Recentemente foi lançado no Brasil trabalho de integração entre dados 

populacionais, levantados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) e as informações sobre processos perigosos em municípios selecionados 

no país (IBGE/CEMADEN, 2018). Entretanto, as informações disponíveis 

nesses municípios são geralmente questionáveis, fato que ocorre em Juiz de 

Fora, MG, onde os dados sobre riscos são dispersos e sem categorização de 

níveis, o que pode acarretar interpretações dúbias sobre a população a ser 

afetada em caso de possíveis desastres. Evidências dessa situação podem ser 

observadas em uma pesquisa sobre instabilidade de blocos rochosos em área 

declivosa no centro da cidade (Andrade, 2015), na qual o autor disponibiliza 

e critica supostos mapeamentos de risco realizados pela prefeitura da cidade, 

nos quais são consideradas “áreas pontuais de risco” somente aquelas onde 

já efetivamente ocorreram eventos indesejados, desconsiderando as ações de 

prevenção que podem advir de um efetivo e confiável mapa de risco, onde se 

mostram áreas onde podem ocorrer futuros eventos desfavoráveis. 

Visando obter um panorama mais fidedigno sobre a temática, o objetivo 

dessa pesquisa foi evidenciar a densidade populacional em áreas de alta e altíssima 

susceptibilidade a movimentos em massa em área piloto do núcleo urbano de Juiz 

de Fora, MG.
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Área de estudo

Juiz de Fora se localiza na região sudeste do Brasil (fig. 1) na chamada Zona 

da Mata Mineira, distante cerca de 280 km da capital, Belo Horizonte (IBGE, 

2010). Vale destacar que a figura mostra a área piloto, retangular, onde foi 

efetuado o estudo, e não os limites urbanos no município. A cidade tem passado 

por um acelerado processo de expansão urbana desordenada, acompanhada por 

um aumento de sua população, o que tem agravado seus problemas ambientais. 

Segundo o mesmo instituto, a população da cidade teve um crescimento de 13,7% 

de 2000 a 2010 (IBGE, 2010).

Geologicamente a área assenta principalmente sobre rochas de três grandes 

compartimentos: o Complexo Juiz de Fora, ao sul da área urbana, representado 

principalmente por rochas granulíticas; o Complexo Mantiqueira, ao norte, 

caracterizado por ortognaisses e anfibolitos; e a Megassequência Andrelândia, 

no centro-sul, indicada por biotita gnaisses e quartzitos (COMIG, 2003). Essas 

formações geológicas são separadas por um extenso sistema de falhamentos de 

empurrão e englobam uma grande variedade de rochas metamórficas de idade pré 

Cambriana, que sofreram intensas atividades tectônicas (Rocha, 2005). Afloramentos 

rochosos são comuns em áreas de relevo acentuado na cidade, expondo blocos que 

se movimentam ao longo das encostas, ameaçando a constantemente a população. 

Sem dúvida, esses falhamentos e fraturas são responsáveis pela significativa 

fragilidade geológica da região. 

Os solos da área não estão mapeados em detalhe, mas se constata a 

predominância de latossolos (oxisols) vermelhos e vermelho amarelos distróficos, 

cambissolos háplicos e húmicos (UFV, 2010), ocorrendo ainda neossolos litólicos 

e flúvicos (Fernandes et al., 2015), assim como gleissolos distróficos e latossolos 

brunos (Rocha, 2005). A topossequência de solos típica da área consiste em 

latossolos no topo e na meia encosta, seguidos de cambissolos e neossolos a juzante, 

terminando com gleissolos nos fundos dos vales. Ressalta-se que os latossolos são 

solos geralmente espessos, e a textura predominante em todos os solos é argilosa. 

A topografia é acidentada, apresentando vertentes de formas convexas 

intercaladas com planícies intermontanas, topografia esta definida como “mar de 
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fig. 1 ‑ Localização da área de estudo em Juiz de Fora em relação ao estado de 
Minas e Gerais e Brasil.

Fig. 1 - Location of the study area in Juiz de Fora in relation to Minas Gerais state and Brazil.
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morros” (Ab’Saber, 2003). A presença de vales profundos associados a encostas com 

elevadas declividades imprimem à região uma dinâmica superficial bastante intensa, 

com acomodações de solos, enchentes e áreas de deslizamento de terra (PJF, 2004).

O clima é classificado como tropical de altitude e apresenta ao longo do ano 

duas estações bem definidas, uma fria e seca, de maio a setembro, e outra quente 

e chuvosa, de outubro a abril (Duarte,1998;  Torres e Martins, 2005). Na estação 

chuvosa os eventos de movimentos em massa são mais expressivos, já que a chuva 

funciona como um gatilho disparador (Fonseca et al., 2017).

Procedimentos metodológicos

A metodologia para esse trabalho pode ser subdividida em três momentos: resgate e 

recorte do mapa, já publicado, de susceptibilidade (originalmente risco) a movimentos 

em massa na área urbana de Juiz de Fora (Rocha, 2005); obtenção e adequação do 

mapa Sinopse por setores (IBGE, 2017); cruzamento desses dois mapas via programa 

de edição gráfica, para obtenção do mapa final de densidade populacional em áreas de 

alto a altíssimo risco a movimentos em massa em Juiz de Fora.

Recorte do Mapa de Risco a Movimentos em Massa em Juiz de Fora

A área urbana da cidade foi mapeada, em escala de detalhe, em cinco níveis 

de risco a movimentos em massa (Rocha, 2005), sendo eles: altíssimo risco, 

alto, médio, baixo e baixíssimo risco.  O mapa foi confeccionado seguindo uma 

conceituação realista de risco (Lupton, 2009), apoiando-se em uma conceituação 

talvez mais simplificada, na qual o risco seria a probabilidade de ocorrência de 

um evento indesejado, resultando em consequências e seguindo uma determinada 

frequência (CRID, 1999; Rocha, 2005; Souza e Zanella, 2009). Hoje, sem dúvida, 

a moderna teoria do risco considera este como um mapa de susceptibilidade, por 

não agregar parâmetros como a vulnerabilidade e mesmo a exposição ao risco.  

Esse mapa, construído com a utilização do sistema de informações geográficas 
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denominado SIGA (Sistema de Informações GeoAmbientais), desenvolvido pela 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (Xavier da Silva, 2001), levou em conta 

cinco layers ambientais: litologia, lineamentos estruturais, solos de alteração, 

declividade e uso da terra (cobertura vegetal e qualidade de edificações). Aqui 

pode se alegar em favor de se chamar originalmente esse como um mapa de risco 

a consideração da qualidade das moradias (vulnerabilidade social)  como um dos 

layers que foram utilziados nos cruzamentos.  Como de praxe nas metodologias 

de geoprocessamento aplicado (Moura, 2014; Zaidan e Xavier da Silva, 2011), 

os layers foram cruzados 2 a 2, com atribuição de pesos e notas, objetivando se 

chegar ao mapa final de risco a movimentos em massa. Para exemplificar com dois 

layers a atribuição de pesos e notas, pode-se tomar a litologia e os lineamentos 

estruturais: aqui atribuiu-se pesos de 50% para cada layer, e as notas para cada um 

deles levou em conta suas fragilidades relativas ao movimento em massa; assim, a 

litologia representada por quartzitos é mais resistente do que gnaisses, sendo que 

os gnaisses receberam notas maiores (mais susceptíveis ao evento); já para o layer 

de lineamentos estruturais as notas maiores foram dadas para locais com maior 

densidade de lineamentos, os quais são mais susceptíveis aos deslizamentos. Para 

adequar esse mapa aos dados populacionais do IBGE, o mesmo foi recortado, 

evidenciando a área mais central do núcleo urbano; assim, novamente se explica 

que na figura 1 o retângulo delimitado não se refere à totalidade do núcleo 

urbano, mas sim à área específica do estudo. Além disso, foram considerados, 

para enfatizar as regiões mais perigosas, somente os níveis de risco altíssimo e alto, 

desconsiderando-se os níveis inferiores de risco. 

Preparação do Mapa Sinopse por Setores do IBGE

O IBGE disponibiliza informações sobre a população a cada dez anos, através 

de seu censo, tendo sido o último realizado em 2010 (IBGE, 2010). Com relação 

aos dados por setores (IBGE, 2017), trata-se de uma plataforma amigável onde 

pode se escolher sequencialmente o estado, o município ou o setor, a cidade e um 

índice através da sinopse do censo. Foi selecionado o banco de dados desejado, 

http://www.censo2010.ibge.gov.br
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sendo no caso escolhida a densidade demográfica (habitantes/km2). A densidade 

foi seccionada em três classes: Alta (12.870 até 80.788 pessoas/km2); Média (2.851 

a 12.869) e Baixa (0 a 2.850). Aqui se destaca que foi escolhido o setor, e não o 

município, a fim de se ter informações mais detalhadas das áreas centrais da cidade.

Cruzamento de dados dos dois mapas

De posse dos dois mapas citados, os mesmos foram enquadrados em escalas 

equivalentes e cruzados, usando-se o programa de edição gráfica Inkscape v.0.92.3. No 

cruzamento foram levadas em conta as três densidades populacionais citadas do mapa 

sinopse por setores do IBGE, e somente os níveis de risco alto e altíssimo do mapa de 

risco a movimentos em massa. Os outros níveis, a saber: baixíssimo, baixo e médio não 

foram considerados de modo a simplificar a disposição gráfica do mapa final, assim 

como pelo fato de serem níveis de risco menos problemáticos para o processo; no mapa, 

as áreas desses níveis inferiores foram consideradas como fora de análise.

Resultados e Discussão

O recorte do mapa de risco (ou susceptibilidade) a movimentos em massa em 

parte da área urbana da cidade (área piloto, fig. 2) foi extraído do mapa original 

que abrange toda a área urbana (Rocha, 2005). Observa-se que foram somente 

considerados os níveis de altíssimo risco (cor roxa) e alto risco (cor vermelha), os quais 

representam as áreas mais preocupantes e onde tem ocorrido eventos de movimentos 

em massa na cidade (Andrade e Rocha, 2014). Assim, os demais níveis de risco foram 

conjuntamente considerados na cor clara e não foram levados em conta nessa análise. 

Esse recorte do mapa engloba, então, somente a área central de Juiz de Fora, já sendo 

possível se constatar os elevados níveis de risco nessa região, atentando-se para o fato 

de predominar áreas com alto nível de risco nas regiões norte, sul e oeste do núcleo 

urbano. As regiões com altíssimo risco de movimentos em massa, observadas nas 

manchas de cor roxa, se destacam ao sul e oeste da área mapeada.
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fig. 2 ‑ Recorte do mapa de risco a movimentos em massa na área central 
de Juiz de Fora, MG.

Fig. 2 - Juiz de Fora risk map showing central areas at risk of landslides.
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A oeste do mapa pode-se notar um arco roxo de altíssimo risco a movimentos 

em massa, no caso, de blocos rochosos, devido à ocorrência de afloramentos de 

rochas gnáissicas muito fraturadas no chamado Morro do Cristo; esses rolamentos de 

blocos tem atingido edificações de alto padrão no sopé  do morro, sendo entretanto 

desconsiderados pelas autoridades municipais, que inexplicavelmente não consideram 

a área como de risco elevado, e nem mesmo de risco. É comum a perigosa disposição 

de blocos de rocha instáveis da área (fot.2). Aqui é interessante destacar que em áreas de 

alto e altíssimo risco já ocorrem eventos desse tipo, principalmente na época chuvosa, 

sendo que o poder público tem falhado nas ações de prevenção a esses eventos, apesar 

do mapa citado já ter sido encaminhado à prefeitura e divulgado e apresentado em 

entrevistas em rádio e televisão, assim como na mídia impressa.

fot. 2 ‑ Blocos de rocha evidenciados por fraturas geológicas no Morro do Cristo, Juiz de 
Fora, MG (Fotografia de Rocha, janeiro de 2018).

Photo 2 - Blocks detached by geological fractures at the Morro do Cristo outcrops, Juiz de Fora, 
MG  (Photography by Rocha, January of 2018).

A densidade populacional da área de estudo (fig. 3), foi obtida das informações 

sobre os setores urbanos (Sinopse por setores, IBGE 2010). Em uma primeira 

visada, pode-se observar um arco de cor amarela a oeste do núcleo urbano, o qual se 

caracteriza por uma baixa densidade populacional (0 – 6.729 hab/km2) e engloba 

o já citado Morro do Cristo, definido basicamente por afloramentos rochosos
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situados em declividade acentuada, fato que justifica sua baixa ocupação. Essa 

baixa densidade demográfica também é vista em uma faixa amarela que cruza a 

área de estudo na direção NW SE, na qual corre o rio Paraibuna, justificando sua 

baixa densidade populacional. Afora essas duas áreas citadas, com evidenciada baixa 

ocupação, nota-se a elevada densidade populacional na região central da cidade 

(cores marrom escura e marrom clara). Olhando com detalhe o mapa, é possível 

visualizar uma linha reta que corta a área em estudo, também na direção NW SE, 

a qual se trata da principal avenida da cidade. Ao longo e no entorno dessa via se 

concentram as maiores densidades de ocupação, seja a média densidade (2.851 a 

12.869 hab/km2), ou a alta densidade (12.870 a 80.788 pessoas/km2 ).

Como previsto na metodologia, esses dois mapas descritos foram cruzados pelo 

programa utilizado, originando o mapa final de densidade populacional em áreas 

de alto e altíssimo risco na cidade (fig. 4). Lembrar que a área em branco no mapa 

é considerada fora de análise, pois engloba regiões consideradas como de risco 

aceitável, apesar de poderem conter densidades populacionais signficativas. Assim, 

foram somente plotadas as áreas com níveis elevados de risco ou susceptibilidade 

(alto e altíssimo), acompanhadas de suas respectivas densidades populacionais.

Em um primeiro momento pode se observar que as áreas representadas por 

cores avermelhadas são as mais ameaçadoras (altíssimo risco a movimentos em 

massa); dentre essas, entretanto, há que se distinguir nuances. Assim, a cor vermelha 

amarronzada mostra as regiões mais preocupantes, (altíssimo risco e alta densidade 

populacional), situação que ocorre principalmente a sudoeste da área de estudo 

dentro do núcleo urbano, existindo também em duas pequenas áreas pontuais 

a nordeste dessa região, nas quais a intervenção pública deveria ser imediata, 

através de contenções estruturais como barreiras físicas, drenagem e revegetação. 

Aqui torna-se importante assinalar que, apesar da diferença terminológica entre o 

número de classes (ou graus) dos mapas considerados no cruzamento (o mapa de 

susceptibilidade mostra cinco classes e o mapa de densidade populacional mostra 

três), pode-se adimitir que  o grau de alta densidade populacional (13930 a 80788 

hab/km2) teoricamente também engloba a altíssima densidade populacional, 

assim como a baixa densidade populacional englobaria também a baixíssima 

densidade. Em seguida indicam-se as áreas com altíssimo risco e média densidade 
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fig. 3 ‑ Mapa de densidade populacional da área central de Juiz de Fora, MG.
Fig 3 - Map of population density in the central area of Juiz de Fora.
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fig. 4 ‑ Densidades populacionais em áreas de alto e altíssimo risco em Juiz de Fora, MG.
Fig. 4 - Population density in areas of high and very high risk, in Juiz de Fora, MG.
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populacional (cor vermelha), as quais são identificadas principalmente ao norte e 

sudoeste da área piloto, assim como em pontos localizados a sudeste da área. São 

locais que também exigem intervenções a curto prazo. 

Nota-se que as regiões de alto risco a movimentos em massa, associadas a 

densidades populacionais alta e média são evidenciadas pelas cores azul marinho 

e azul piscina, e ocorrem em amplas faixas a leste da área piloto do núcleo urbano, 

concentradas a nordeste e sudeste.

Finalmente, a cor roxa clara indica regiões com alto risco e baixa densidade 

populacional, localizadas principalmente ao norte, sudeste e no arco do Morro 

do Cristo a oeste. Nesse arco de baixa densidade populacional e alto risco a 

preocupação não é menor, já que essa encosta de grande declividade se caracteriza 

por afloramentos rochosos altamente fraturados e falhados (fig. 4) cujos blocos tem 

se movimentado, sendo que seu alcance atinge as áreas mais densamente povoadas à 

juzante, apesar de sua origem estar em área de baixa densidade populacional.

Conclusões

Essa pesquisa permitiu se constatar, principalmente, que significativa parte 

da população da cidade se encontra em situação de baixo nível de segurança 

ambiental com relação aos movimentos em massa. As áreas mais preocupantes, 

representadas por níveis elevados de risco (altíssimo e alto risco), associadas às 

maiores concentrações populacionais (alta e média densidade populacional) se 

distribuem ameaçadoramente na área estudada, destacando-se ao norte, sul/sudeste 

e sudoeste da malha urbana. Nesses locais tornam-se urgentes intervenções do 

poder público no curto prazo, destacando-se o emprego de barreiras físicas aos 

movimentos em massa (intervenções estruturais), estabelecimento de canais de 

drenagem de águas pluviais, assim como ações de revegetação. Torna-se imperativa 

a participação dos moradores das áreas mais problemáticas; uma maneira de se 

conseguir isso talvez seja a aplicação de questionários sobre percepção de riscos (o 

que   pode ser feito através de projetos de extensão de universidades locais), ação 

que tende a despertar na comunidade questionamentos e atitudes concretas visando 
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sua qualidade de vida na prevenção de ocorrência desses eventos. Sugere-se a criação 

de programas de educação ambiental a serem divulgados pela mídia impressa e 

televisiva, incentivando a comunicação sobre riscos. As redes sociais podem também 

ser usadas com agilidade nesse processo. No médio e longo prazo, a inserção da 

temática de riscos nos currículos do ensino fundamental e médio serão benvindas, 

o que pode ser alavancado pelo papel da universidade através de seus cursos de 

licenciatura e a efetiva colaboração dos estudantes e professores do magistério. É 

interessante aqui também se levar em conta as recomendações da UNDP (2004) 

com relação às ferramentas de governança, para alcançar a redução do risco de 

desastres no desenvolvimento humano. Isso incluiria uma presunção de igualdade 

na participação na tomada de decisões entre gêneros, grupos religiosos e étnicos, e 

classes econômicas. Lembrar também que  a conscientização da necessidade de se 

envolver com o conhecimento local de indivíduos e grupos em risco, bem como 

o respeito pelo conhecimento cientificamente informado, melhorará os esforços 

de gerenciamento de riscos e planejamento de desenvolvimento. Além disso, não 

se deve esquecer da importância da pesquisa de outros tipos de risco, como os 

tecnológicos e os sociais, os quais devem ser também considerados quando se 

objetiva uma abordagem multirrisco para a cidade, visando o aumento da segurança 

e consequente melhoria da qualidade de vida da população.
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Resumo: Para estudos relacionados com a avaliação de risco, é imprescindível 

a visão holística, do meio ambiente, com vista aos desdobramentos 

das dimensões espaciais que refletem, desde a escala global até 

a local. A abordagem holística enfatiza que o todo pode muitas 

vezes ser mais bem explicado do que suas partes isoladamente. 

O risco tecnológico é frequentemente encontrado no âmbito dos 

processos produtivos e na atividade industrial. A questão é que 

o risco tecnológico está associado ao risco natural, porque pode 

favorecer tanto a degradação do ambiente natural como também 

estimular os deslocamentos populacionais induzindo, muitas vezes, 

ao risco social. A análise deverá ser composta de informações sobre 

os meios físico, social e econômico e, principalmente, como essas se 

organizam no território. Este artigo trata sobre a discussão acerca 
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da relação entre o risco tecnológico e o risco ambiental (risco 

tecnológico, natural e social), exemplificando com um estudo na 

Região da Costa Verde (RJ).

Palavras ‑chave: Risco tecnológico, risco ambiental, visão holística, região da 

Costa Verde, Serra do Mar.

Abstract: A holistic view of the environment is required for studies related 

to risk assessment, with a view to developing the spatial dimensions 

that they reflect, from the global to the local scale. The holistic 

approach emphasizes that the whole can often be better explained 

than its parts in isolation. Technological risk is often encountered 

within the scope of production processes and industrial activity. The 

point is that technological risk is associated with natural risk because 

it can favour both the degradation of the natural environment and 

also stimulate population displacement, often inducing social risk. 

The analysis should consist of information about the physical, 

social, and economic environment and especially how these details 

are organized in the territory. This article deals with the discussion 

about the relationship between technological risk and environmental 

risk (technological, natural, and social risk) illustrated with a study 

in the Costa Verde Region (RJ).

Keywords: Technological risk, environmental risk, holistic vision, Costa Verde 

region, Serra do Mar.
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A visão holística da Análise de Risco

Para ampliar a eficiência na análise do risco ambiental é necessário avultar um 

aporte de indicadores ambientais e socioeconômicos que vão apontar particularidades 

do espaço geográfico que se intenciona evidenciar. A visão facetada amplia a percepção, 

mostrando que todas as ações que se desencadeiam no meio ambiente reagem de 

forma reflexiva afetando o sistema ambiental como um todo. Neste caso, para 

estudos de avaliação de risco é imprescindível a visão holística, geossistémica ou ainda 

integrada do meio ambiente, com vistas aos desdobramentos das dimensões espaciais 

que refletem desde a escala global até à local. Devido à complexidade implícita em 

estudos de risco, em geral, é feito seccionamento do problema para dar luz ao que se 

deseja comprovar. O risco não é inerte, ao contrário, é dinâmico e funciona como 

vetor transcendo a multiescalaridade no espaço geográfico.

Nessa construção, é fundamental o papel do analista ambiental que, por 

excelência, deverá ter a visão aguçada para vislumbrar o todo. Além disso, deverá 

ser o moderador entre os demais exímios que cooperam com o estudo em questão. 

Por fim, o analista ambiental é o profissional que tem a visão holística da pesquisa e 

deverá servir como um conector entre as diferentes áreas das ciências (especialistas) 

e suas diferentes escalas de observação.

Sobre abordagem sistémica, Christofoletti (1999) elucida que os fenómenos 

podem ser compreendidos à luz da abordagem reducionista (analítica) ou da 

abordagem holística. A abordagem reducionista é mais comumente encontrada 

nas atividades do meio científico e tem o objetivo de explicar, generalizar e 

determinar as causas, verificando e formulando hipóteses através de comparações e 

experimentos buscando atingir o nível mais inferior na hierarquia da complexidade. 

Deste modo, observa-se que existe a necessidade de sintetização e generalização 

visando à explicação. No âmbito da geografia, esse tipo de abordagem é visto em 

estudos que necessitam catalogar separadamente todos os componentes do meio 

natural e de todas as atividades humanas. Na abordagem holística é importante 

considerar o fenómeno observado em seu próprio nível hierárquico não dependendo 

do conhecimento do nível mais inferior. Neste caso, enfatiza que o todo pode 

muitas vezes ser mais bem explicado do que suas partes isoladamente.
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Apesar disso, ressalta-se que tanto a abordagem holística quanto a reducionista 

podem coabitar em um mesmo trabalho de pesquisa, haja vista a necessidade de 

se ter a visão da totalidade, identificando suas partes e correlacionando todos os 

componentes que se encontram integrados ao todo. No âmbito geográfico, em 

se tratando de análise sistémica, é necessário inicialmente fornecer o conceito de 

sistema, evoluir para o sistema ambiental e seus os subsistemas, desvendando a visão 

sistémica, ou seja, compreender o sistema ambiental de forma integrada.

Em relação a sistema, entende-se que é uma forma lógica de “apreensão da realidade” 

que não busca um “reflexo” do mundo real, mas, sim, a descrição ou destaque dos 

traços da realidade, na qual o conjunto permite a percepção de padrões de arranjos 

e a proposição de uma forma operativa voltada para um dado objetivo (Lieber, 

2001). Para o autor, sistema é uma “coleção de entidades” ou coisas, relacionadas ou 

conectadas de tal modo que “[...] formam uma unidade ou um todo” ou que “propiciem 

a consecução de algum fim lógico a partir dessas interações conjuntas”.

Sob o viés geográfico, tem-se a visão sistémica, que surgiu no âmbito da ciência 

biológica na década de 1930 (Christofoletti, 1999). A Teoria Geral dos Sistemas, 

publicada entre 1950 e 1968, por Ludwig Von Bertalanffy, busca teorias e formulações 

conceituais que possam criar condições de aplicação na realidade empírica. Dentre os 

pressupostos, destacam-se a tendência à integração entre as ciências naturais e sociais. 

Além disso, permite reconceituar os fenómenos em uma abordagem global, permitindo 

a inter-relação e integração de assuntos de cunho absolutamente diferentes. Este 

paradigma conduz a ciência a uma nova maneira de pensar, sendo adotada por vários 

pesquisadores, principalmente nas áreas da física, química, biologia e, mais tardiamente, 

na geografia. Entende-se também que, ao estudar os universos particulares das diversas 

ciências, tende-se a aproximar da unidade da ciência (Limberger, 2006),

Ab’Saber (1994) traz para a discussão “[...] a importância da geografia enquanto 

ciência que reúne aspectos físicos e humanos dentro de uma abordagem analítica 

integradora e sintetizadora de uma geografia que se preocupa com o espaço total”. O 

conceito surge em cenário de eminente preocupação em relação ao ascendente 

quantitativo da população urbana em âmbito mundial, em que, concomitantemente, 

se ampliam os debates acerca de preservação e conservação do meio ambiente 

balizado pelo paradigma de desenvolvimento sustentável.
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A abordagem geossistémica também traz em seu bojo um talhe que intenciona 

sistematizar o meio ambiente organizando os elementos que compõem os meios 

físico e biológico. Existe uma diferença básica entre geossistema e ecossistema. Os 

ecossistemas são sistemas complexos, monocêntricos ou biocêntricos, nos quais 

o ambiente natural é examinado sob o ponto de vista de suas conexões com os 

organismos. Já os geossistemas abrangem os ecossistemas, policêntricos, envolvendo 

a totalidade dos componentes naturais na perspectiva de suas conexões, inter-

relações de dependência mútua e de seus aspectos funcionais (Sotchava,1978). 

O autor propõe uma visão sistémica apoiada não somente no planejamento e 

no desenvolvimento socioeconómico, mas também esmerando os aspetos físicos 

e conexões do ambiente. Para este autor, o sistema fica mais bem compreendido 

quando, ao estudar a morfologia da paisagem, se projeta sobre ela o estudo da sua 

dinâmica, estrutura funcional, conexões, etc.

Baseando-se na visão geossistémica proposta por Sotchava (1978), entende-se 

que elaboração de uma análise de risco ambiental preconiza a compreensão de que 

o risco não ocorre de forma apartada, mas de maneira sistémica e multiescalar, 

imbricando os sistemas e subsistemas que coabitam o meio ambiente. Portanto, 

é condição sine qua non compreender a escalabilidade do risco e as dimensões 

que intercorrem o âmbito mundial, nacional, estadual, regional até o local. Ao 

pormenorizar um evento é importante observar o macro e micro, representado 

por catástrofes, impactos de alocação de fixos e fluxos e impactos nas condições 

sociais de habitabilidade. Os estudos vão ainda além ao voltarem-se também para a 

percepção individual do risco e seus efeitos (Egler, 1996).

Em âmbito mundial, a sociologia traz à luz que a relação homem-natureza revela 

uma ideologia, cujo paradigma é um referencial teórico filosófico que se desdobra 

sobre todas as esferas das relações sociais, económicas e ambientais. É neste contexto 

de intensos processos de desequilíbrios do meio ambiente, provocados pelo uso 

inconsequente dos recursos naturais, que a sociologia emerge com a teoria da 

sociedade de risco, conceituada pelos sociólogos Ulrich Beck e Anthony Giddens, 

em meados dos anos de 1980.

A teoria se consolida em 1986 com a obra Sociedade de Risco: rumo a uma nova 

modernidade (Risikogesellschaft: Aufdem Weg in eine andere Modern). O sociólogo 
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alemão Ulrick Beck propõe uma divisão entre a primeira modernidade, representada 

pela industrialização, sociedade estatal e nacional, e a segunda modernidade, que 

é reflexiva, marcada pelas insuficiências e oposição da primeira. Para este autor, 

vivemos em uma sociedade de risco, porque a sociedade industrial não foi pensada 

para tratar os riscos associados à produção industrial, e os males provocados pela 

atividade fabril são distribuídos de forma igualitária (Guivant, 2000). Ulrick Beck 

aponta o progresso da sociedade industrial como sinónimo de destruição em nível 

global, justificando como marco para o surgimento da sociedade de risco o acidente 

da usina nuclear de Chernobyl, até então considerada como uma das usinas mais 

seguras do mundo. O acidente na usina nuclear de Chernobyl ocorreu no dia 25 

de abril de 1986, quando o reator número 4 explodiu e pegou fogo na região que 

atualmente é o norte da Ucrânia desencadeando o pior acidente nuclear da história. 

Mais de 30 anos depois, cientistas estimam que a área ao redor da antiga usina 

continuará inabitável por mais de 20 mil anos (National Geographic, 2019).

A partir deste fato, a sociedade começou a questionar a definição de segurança 

e se o progresso tecnológico seria de facto bom para manter o bem-estar social. 

Para Beck (1986), os riscos antes eram pessoais ou locais, mas passaram a ser 

globais, atravessando fronteiras nacionais e classes sociais. Sendo assim, “[...] o 

risco é democrático e atinge a todas as camadas sociais” (Beck, 1986, p. 14). Anthony 

Giddens (1991, p. 7) escreveu: “Em 99 condições de modernidade o industrialismo 

se torna o eixo principal da interação dos seres humanos com a natureza. A indústria 

moderna modelada pela aliança da ciência com a tecnologia transforma o mundo 

da natureza de maneiras inimagináveis”. Para o autor, o mundo globalizado pós-

moderno é um mundo perigoso e a era moderna caminha e se desenvolve sob a luz 

do risco, estabelecendo uma relação de confiança entre seres humanos e sistemas 

peritos, com o objetivo de minimizar ou neutralizar o risco. Contudo, tanto Beck 

quanto Giddens compartilham da ideia de que o ónus trazido pela industrialização 

do planeta e da exploração depredatória do homem sobre a natureza trouxe riscos 

de sobrevivência no nível planetário.

Assim, como resultado da reflexividade moderna, a certeza foi substituída pela 

incerteza. O mundo pós-moderno passou a ser visto como uma incógnita onde 

não há certezas absolutas a respeito do futuro. Os malefícios que foram trazidos 
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pela revolução industrial tecnológica são compartilhados igualitariamente 

sobre a superfície planetária, desconsiderando qualquer sistema de fronteira, 

enquanto o conhecimento, tal qual ocorria na idade média, está sob o controle 

de um grupo dominante.

Antes da Revolução Industrial, as principais causas dos óbitos eram relacionadas 

a doenças infecciosas. Neste período, a evolução tecnológica era vista como 

coadjuvante para avanços relacionados à saúde pública e fundamental para redução 

de determinadas doenças associadas a fome e as pestilências. Em contrapartida, 

fizeram surgir e aumentar novos riscos, como os radioativos, químicos e biológicos 

fazendo parte do cotidiano de milhões de pessoas. A partir dos anos de 1970, 

ocorre a mudança no status do risco associado à massificação da imprensa e meios 

de comunicação imbuída pela “questão ambiental” e preocupação com as gerações 

futuras (Freitas e Gomez, 1996).

Para Veyret (2007, p. 16), o risco é o conceito central do século XX, que 

inicialmente se insere numa visão catastrófica e negativa, mas que, posteriormente, 

pode tornar-se um aliado para o crescimento económico. Segundo a autora, este 

conceito passa por três momentos distintos: num primeiro momento, em meados 

do século XX, esse conceito se expande e se associa à ideia de crise, relacionado a 

aspectos ecológicos e económicos, tornando-se fruto de conceções da comunidade 

científica como os ecologistas que denunciam o impacto das sociedades sobre a 

natureza, lamentam o intenso crescimento demográfico e se inquietam com a 

industrialização e urbanização; num segundo momento, os técnicos e os media se 

apossam do conceito de risco, mais especificamente focando assuntos relacionados à 

segurança ambiental e ao perigo das instalações industriais; e num terceiro momento, 

ocorre um recuo do campo técnico, dando lugar a preocupações com a gestão do 

risco. Finalmente, a autora conclui que o “[...] risco onipresente na sociedade mundial 

pode tornar‑se um fator de crescimento económico tanto no que se refere a pesquisas 

científicas e técnicas, quanto para o desenvolvimento de certos setores económicos” 

(Veyret, 2007 apud Souza et al., 2015). 

Risco pode ser definido com objeto social, que se define como a perceção do 

perigo, das catástrofes possíveis (Veyret, 2007). Sobre perigo, segundo Lourenço 

(2019), pode ser entendido como “[...] espécie de limiar de transformação 
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entre o risco e a crise que, marca de forma indelével, o início desta, constitui a 

porta de entrada que marca o início da crise”. Ainda sobre o conceito de 

risco, destaca-se a definição de Faugères (1990) como sistema complexo de 

processos cuja modificação de funcionamento é suscetível de acarretar prejuízos 

diretos e indiretos. Pode-se ainda dizer que o risco resulta da combinação de 

probabilidades de ocorrência de um evento com as suas consequências negativas 

(ISDR, 2004). Em relação a crise, é entendida como sendo a plena manifestação 

ou realização do risco (Lourenço, 2019).

Volve com maior força o conceito de Hazard. O conceito evidentemente 

já existia, mas no atual contexto ganha relevância devido à urgência, 

principalmente do gestor público, em antever os acontecimentos para que 

possa se antecipar e evitar maiores danos a sociedade. De acordo com a 

UN-ISDR (2004), hazard é um evento de natureza física ou um fenómeno 

resultante da atividade humana que pode causar um potencial prejuízo e 

perdas às estruturas sociais, económicas e ambientais. Neste caso, ameaça é 

a iminência de ocorrência de eventos de risco, ou seja, do risco potencial que 

pode vir a provocar danos à sociedade. Entretanto, quando se refere a uma área 

que mantém uma relação de adjacência com várias áreas de ameaça, pode-se 

ainda valer-se do conceito de territórios de risco, isto é, áreas constituídas por 

um conjunto de condicionantes ambientais que são propensos à ocorrência de 

episódios potencialmente perigosos, mesmo quando o acidente ainda não foi 

deflagrado (Góes-Souza e Lourenço, 2019).

Por fim, entende-se que o conceito de risco é lato e varia no tempo e no 

espaço, transpondo a escala entre o macro e o micro. Ao longo dos anos vem 

sendo transformado, assumindo distintas perspetivas consoante o modo como a 

ciência o afere. Neste viés, pode referir-se a eventos de risco que se desenvolvem 

em escala global ou em local. Portanto, nos estudos relacionados ao risco, é 

imprescindível ter clareza do recorte espacial e dos aspetos observados na paisagem 

e as respectivas interações.
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As dimensões do Risco

Os estudos acerca dos riscos vêm sendo desenvolvidos em vários setores da 

sociedade e, como tal, acompanham um adjetivo que os qualificam: risco ambiental, 

risco social, risco tecnológico, risco natural, risco biológico, risco de epidemias, 

e tantos outros associados a segurança pessoal, saúde, condições de habitação, 

trabalho, transporte, ou seja, cotidiano da sociedade moderna (Castro et al., 2005 

apud Souza et al., 2015). O que há em comum entre as “[...] perspetivas técnicas 

de análise de risco é vislumbrar a avaliação e prever potenciais danos físicos a sistemas 

tecnológicos e seres vivos e/ou ecossistemas”. Para tal, tem que valer-se de cálculos para 

especificar probabilidades para prever como reduzir o risco. Ao término, o que se 

pretende é “[...] prescrever à sociedade um modo racional de se comportar, perceber 

e aceitar os riscos, conforme definido pelos especialistas”. Sendo assim, gerenciar 

o risco é adotar comportamentos coletivos e individuais, justamente para evitar 

consequências piores do que as já existentes (Freitas e Gomez, 1996). De um modo 

geral, a gestão de risco tem a finalidade de reduzir, prevenir, controlar e gerenciar 

os riscos de desastres e, para tal, tem algumas etapas de ações a serem percorridas, 

antes, durante e depois do desastre como: prevenção, mitigação, preparação, alerta, 

resposta, reabilitação e recuperação (CEMADEN, 2019).

Conforme foram ocorrendo os avanços e investimentos em estudos sobre riscos, 

pode-se observar três abordagens principais: a primeira se relaciona às geociências, 

com enfoque a processos catastróficos e rápidos, a segunda refere-se a estudos de riscos 

tecnológicos e sociais e a terceira abordagem trata-se de risco empresarial e financeiro. 

Quanto às categorias de análise de risco, foram consideradas como as mais relevantes: 

risco natural ou telúrico, risco tecnológico, risco social e o risco ambiental.

O risco natural ou telúrico é usualmente associado ao comportamento dos 

sistemas naturais, considerado o grau de estabilidade e de instabilidade expresso 

pela vulnerabilidade natural a eventos de curta ou longa duração como (inundações, 

desabamentos e aceleração de processos erosivos (Castro et al., 2005). Egler (1996) 

se pronuncia de forma mais ampla, quando relaciona essa tipologia às atividades que 

interferem direta e indiretamente nos processos da dinâmica superficial ou interna 

da Terra (processos endógenos e exógenos), a forma como os recursos naturais estão 
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sendo utilizados e também crescimento demográfico de sítios urbanos. Na literatura, 

existem outras formas de denominação de risco naturais, mas que conceitualmente 

não se alteram, são elas: risco tectónico e magmático, climáticos, geomorfológicos. 

A expressão ‘risco telúrico’ foi utilizada por Sevá Filho (1988).

O risco tecnológico é frequentemente encontrado no âmbito dos processos 

produtivos e atividade industrial. Em geral, surgem a partir de falhas internas 

decorrentes da tecnologia industrial e que são percebidas como ameaça externa 

(Castro et al., 2005). Para Egler (1996), “[...] o risco tecnológico pode ser definido 

como o potencial de ocorrência de eventos danosos a vida, no curto, médio e longo 

prazo, em consequências das decisões de investimentos na estrutura produtiva”. 

Ainda segundo o autor, a análise desta categoria de risco reflete uma investigação 

acerca de sistemas complexos que transcendem essencialmente entre as escalas 

internacionais, nacionais, estaduais e locais. Além disso, tem grande relevância, já 

que foi a partir deste que surgiram as primeiras manifestações na Europa acerca 

dos desdobramentos proporcionados pela exposição ao risco. Ressalta-se, como 

exemplo, o acidente ocorrido na usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia (União 

Soviética), em 1986, que convergiu para uma série de questionamentos sobre a 

relação entre confiabilidade e criticidade de sistemas complexos.

Verifica-se, portanto, que essa sutileza carrega em si certa cautela à atividade 

de avaliar risco tecnológico, devido à sua dimensão, perceção, influência e 

complexidade. Antes, as questões sobre essa temática transitavam numa esfera 

mundial, mas, com o passar dos anos, percebeu-se que o risco estava em toda parte. 

Embora difíceis de serem executados, os métodos passaram a ser adequados para 

transitar por todas as escalas, verificando a importância de avaliar a “[...] densidade 

e o potencial de expansão de estruturas produtivas que procura expressar os fixos e fluxos 

económicos em uma determinada porção do território em uma conceção dinâmica” 

(Egler, 1996). Diante da complexidade desses estudos, deve-se estar atento para não 

perder qualidade diante da superficialidade.

O risco social compreende a maioria dos riscos e implica na pluralidade de atores 

e resultam da combinação de grande número de variáveis que particularmente são 

difíceis de serem combinadas simultaneamente. Neste caso Vieillard-Baron (2007), 

identifica dois tipos de risco que podem afetar ou ser afetados pelo risco social e a 
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sociedade humana que são: o risco exógeno, relacionado aos elementos naturais e às 

ameaças externas como terremotos, epidemias, secas e inundação, e o risco endógeno, 

que se relaciona diretamente a produtos da sociedade e às formas de política e 

administração adotadas, crescimento urbano e industrialização, povoamentos e 

densidade excessiva. Para Egler (1996), risco social é “[...] visto como resultante das 

carências sociais… e que contribuem para a degradação das condições de vida”. Para 

o autor, a maior expressão disso se encontra nos acessos aos serviços básicos de 

saneamento como: coleta de lixo, abastecimento de água e esgotamento sanitário, 

podendo ampliar a análise para renda, emprego e educação.

O risco ambiental é a tipologia de análise de risco que é resultante da superposição de 

ocorrências de risco natural, risco tecnológico e risco social. Para concretizar este tipo de 

análise, é necessário se valer da visão holística buscando a totalidade e compreendendo 

como as esferas se superpõem e intercetam. Visa entender as situações de risco 

avaliando o seu entorno, ou seja, a dinâmica sistémica em seu sentido amplo. Neste 

viés, risco ambiental pode ser considerado um termo sintético que abriga as demais 

categorias de risco. Para Egler (1996, p. 20), para compor o quadro de risco ambiental, 

“deve‑se agregar na proposta de estudo desde a ocorrência de processos naturais (riscos 

naturais), impactos da alocação de fixos econômicos no território (risco tecnológico), até as 

condições de vida da sociedade (risco social), o que implica em avaliação em diferentes escalas 

e períodos de tempo”. Para Veyret e Mesquinet (Veyret, 2007), risco ambiental resulta da 

associação entre os riscos naturais e os riscos decorrentes de processos naturais agravados 

pela atividade humana e ocupação do território.

Risco ambiental pode ainda ser entendido como a “[...] estimativa de danos ou 

prejuízos potenciais ao meio ambiente, calculada em função da probabilidade de ocorrência 

do dano e da intensidade de suas consequências ao meio afetado”. As estimativas podem 

ser alcançadas de forma quantitativa ou qualitativa (Santos et al., 2007).

O trabalho de conciliar variáveis complexas como catástrofes naturais, impactos 

do meio produtivo e o reflexo das condições sociais e prever seu comportamento é 

muito minucioso e de alguma forma pretensioso devido à variabilidade da escala. 

Desta forma, observa-se que o risco abrange a dimensão social e a percepção 

individual de seus efeitos fazendo a ligação entre o público e o privado que pode 

subsidiar a tomada de decisão sobre a alocação dos recursos na gestão do território. 
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De acordo com Santos (1997), a compreensão dos problemas ambientais requer o 

estudo das características do meio físico e natural e dos processos desencadeados 

(social, político e económico) relacionados. Essas respostas refletem a somatória, 

a integração e a interconexão de todos os aspectos. Portanto, quando se avalia o 

território para tomar decisões é inescusável a visão holística.

Risco tecnológico como vetor para propagação de outras categorias de riscos

A análise de risco traz em seu bojo a compreensão holística do espaço 

geográfico, já que se reproduz em diferentes categorias e escalas. Quando essa visão 

da universalidade não é preservada, coopera-se para obter resultados inacabados, 

ou seja, resposta tendenciosa da realidade obtida pela observação monofacetada. 

Ainda que haja empenho para alcançar a visão holística, seria pretensioso afirmar 

o êxito. O resultado será sempre uma aproximação, porque é impossível registrar a 

pluralidade do espaço geográfico em sua plenitude. Neste caso, a leitura será sempre 

impregnada pelo julgamento de quem o observa.

Em relação ao risco propriamente dito, existem distintas perspetivas que se propagam 

de forma simultânea, interconectada e escalonada com os processos produtivos que se 

desenvolvem sobre o espaço geográfico. A “[...] produção do espaço decorre da ação do 

homem sobre o próprio espaço através de objetos naturais e artificiais, construindo paisagens 

que representam o retrato da reprodução de níveis de forças produtivas, materiais e imateriais” 

(Santos, 1988). Acerca de paisagem, esta pode ser classificada entre natural ou artificial. 

A “[...] paisagem artificial é aquela transformada pelo homem e paisagem natural é aquela 

não ainda mudada pelo esforço humano” (Santos, 1988, p. 64).

Em relação às perspectivas, estas podem variar de uma escala mundial a uma 

escala local. A simultaneidade associa-se ao caráter global, já que se refere ao 

contexto extensivo que está subjacente à reflexividade contida em episódios de risco. 

Neste caso, ressalta-se o tecnicismo mundial preponderante, como, por exemplo: o 

desenvolvimento de energia nuclear, uso de defensivos agrícolas, desenvolvimento 

de produtos “spray” que destroem a camada de ozono, etc. O uso de tais tecnologias 

afeta a todos como um todo sem limites de fronteiras.
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Sobre a interconexão, destaca-se que as categorias de risco estão imbricadas, ou 

seja, a ocorrência de uma desdobra-se ou favorece a ocorrência de outras, como, por 

exemplo: o governo de estado aprova a instalação de uma indústria de tecidos em área 

de recurso abundante em água, onde há concomitância com pequenos produtores 

rurais. A instalação da fábrica tende a mudar completamente a dinâmica natural e 

social do lugar. A reestruturação imposta ao espaço geográfico pode trazer ameaças que 

vão potencializar a ocorrência de outras formas de risco provocados pela urbanização 

em decorrência da fábrica, transformando completamente a dinâmica social.

No tocante à escala, refere-se justamente à discretização das categorias de risco no 

tempo e no espaço. Envolve o fator transicional que está implícito ao risco, já que este 

não é estagnado, ao contrário, movimenta-se em espiral ascendente fluindo do local ao 

global. Quase sempre as pesquisas nesta temática se cercam das ocorrências de episódios 

de risco in loco e buscam estudar os fatores desencadeadores. O meio ambiente é um 

sistema complexo e dinâmico que tem uma relação de contingência entre outros sistemas 

macros ou micro. Como toda ação desencadeia uma reação, não se pode afirmar que o 

evento de risco ocorre circunstancialmente sem afetar o seu entorno. Daí a importância 

de interpretar as diferentes facetas da escala do risco e como este se apresenta e de 

imprimir a visão holística, ou seja, superpor as categorias de análise de risco, verificar a 

simultaneidade, interconexão e compreender a extensão desdobrada (escala).

Além de multidimensional, o espaço geográfico é também plural e dinâmico. 

A pluralidade é constituída por paisagens naturais e artificiais, espacialidades, 

configuração territorial e os fixos que fluxos que expressam a forma produtiva que se 

propagou no espaço. De acordo com Castro et al. (2005), fica evidente, a princípio, 

a existência nítida de uma concentração espacial de riscos nas cidades, ou, mais 

precisamente, nos grandes centros urbanos. Isto se deve ao facto de constituírem o 

locus da produção e reprodução de processos produtivos e de um modo de vida que 

propicia a concentração da população, estimula a produção industrial, as relações 

comerciais e prestação de serviços. Neste viés, avoca-se a discussão, para o contributo 

do risco tecnológico como vetor para o desenvolvimento de outras classes de risco.

O dinamismo implícito no espaço geográfico pode ser elucidado através do 

conceito de fixos e fluxos. De acordo com Santos (1988), a produção, a circulação, 

a distribuição e o consumo podem ser estudados através desses dois conceitos e 
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relacionam estes ao espaço económico, formado pelo conjunto de pontos e de 

fluxos entre eles. Os fixos “[...] são os próprios instrumentos de trabalho e as forças 

produtivas em geral, incluindo a massa dos homens”.  Portanto, “[...] provocam fluxos 

em função de seus dados técnicos que são geralmente locacionais. Contudo cada tipo de 

fixo corresponde a uma tipologia de fluxo”.  Os “[...] fluxos representam o movimento, 

a circulação e também explicam o fenómeno da distribuição e do consumo”. Os fixos e 

os fluxos interagem e se alteram mutuamente (Santos, 1988).

O risco tecnológico está associado ao espaço económico. Deste modo, as 

instalações de empreendimentos de infraestrutura viária, portuária, energética, 

hoteleira, etc., representam fixos que introduzem novos fluxos que promovem a 

circulação, consumo e que modificam completamente a dinâmica da organização do 

território, por intermédio da estrutura, processo, forma e da função, transformando 

as paisagens naturais e artificiais do território (Santos, 1988).

O espaço e sociedade são indissociáveis, já que aquele se encontra em permanente 

mudança e que a sociedade opera diretamente sobre ele promovendo um 

movimento temporal. Tal organização temporal tem quatro categorias: estrutura, 

processo, forma e função (Santos, 1997). Estrutura refere-se ao produto imposto ao 

espaço pela sociedade, ou seja, refere-se a como os objetos estão inter-relacionados 

entre si. Sobre processo, resume-se que é a ação praticada continuamente no espaço. 

A forma é o arranjo ordenado de objetos, obedecendo a um padrão. Por último, 

função é o papel desempenhada pela forma (Correa, 1995).

Na prática, como funciona? O introito de uma indústria geralmente está 

vinculado aos interesses do Estado. Contudo, a instalação de um empreendimento 

promove a ruptura da dinâmica preexistente fomentando o reordenamento do 

território que repercute diretamente na sociedade. Esses investimentos tendem a 

acontecer de forma aprazada modificando o meio ecológico com a introdução de 

engenharias (infraestruturas) de produção que vão modificando o meio ambiente. 

A consequência é “[...] a evolução concomitante do homem e do que se poderia chamar 

de natureza, através da intermediação das instituições e das firmas” (Santos, 1997).

A instalação de um empreendimento de infraestrutura tem, minimamente, 

repercussão em dois momentos distintos: a instalação propriamente dita e, 

posteriormente, durante o funcionamento. Ambos os processos provocam profundos 
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impactos no espaço geográfico e na sociedade. Mas como materializar as áreas de 

influência da presença desses fixos no território e como identificar um potencial episódio 

de risco tecnológico? Para exemplificar, optou-se por analisar os empreendimentos 

existentes na Região da Costa Verde (RJ), que surgiram em diferentes períodos da 

história política do Brasil, mas que provocaram profundas mudanças no território.

Análise de Risco Tecnológico, o caso da Região da Costa Verde – Serra 

do Mar (RJ)

O ambiente natural da Região da Costa Verde, no Estado do Rio de Janeiro, é 

constituído de planícies exíguas com estreitas faixas de praia; cadeias montanhosas 

com rochas aparentes com formação de pães de açúcar; áreas muito declivosas na 

vertente voltada para o Oceano Atlântico; alta precipitação causada por orografia e 

constituído de vegetação do tipo ombrófila densa em estágio avançado. Portanto, 

trata-se de um ambiente constituído de pequenas planícies entrepostas entre o 

Oceano Atlântico e a Serra do Mar.

As análises de risco natural, social e tecnológico estão imbricadas por se 

referirem a sistemas dinâmicos que se inter-relacionam entre os sistemas naturais, 

a estrutura produtiva e as condições humanas de reprodução da sociedade sobre 

um determinado lugar. O risco tecnológico mensura o potencial de ocorrências 

de eventos danosos à vida em consequência das decisões de investimentos na 

estrutura produtiva. Neste caso, preocupa-se com a probabilidade de ocorrência 

de eventos críticos de curta, média e longa duração como: explosões, vazamentos, 

derramamentos, emissões, etc. (Egler, 1996).

Em relação ao mapeamento da abrangência do risco tecnológico, compreendeu-

se que seria importante para compor as análises com os demais tipos de risco (natural 

e social), pelo menos, delimitar uma área no entorno do empreendimento. Para tal, 

recorreu-se como alternativa utilizar os Relatórios de Impactos Ambientais (RIMA) 

dos principais empreendimentos existentes na região e usar como limite a Área de 

Influência Direta (AID). Segundo a resolução CONAMA 001 de 15/06/88, as 

Áreas de Influência Direta e Indireta são as áreas afetadas pelos impactos diretos e 
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indiretos da atividade ou empreendimento que está sendo estudado, considerando 

em todos os casos a bacia hidrográfica em que se localiza (MMA, 2016).

Para o Ministério Público Federal (MPF), a área delimitada não pode se referendar 

apenas às obras de infraestrutura definitivas e projetadas, mas principalmente à 

abrangência espacial provável de todos os impactos significativos decorrentes das 

intervenções no meio ambiente, em todas as fases do projeto. Para tal, bastaria 

reconhecer uma única área de influência geral na qual pudesse ser prevista a incidência 

de impactos diretos e indiretos sempre considerando a Bacia Hidrográfica (MPF, 

2016). Sendo assim, para a pesquisa, deve-se considerar as informações das Áreas 

de Influência Direta encontradas em respectivos RIMAs. Quando esta informação 

não foi encontrada, buscou-se solução na legislação ambiental que sugere que seja 

considerada a bacia hidrográfica onde o empreendimento se encontra instalado.

Em relação à área analisada, acredita-se que a ocupação da Região da Costa Verde 

não difere de grande parte dos municípios brasileiros. Conforme os empreendimentos 

vão sendo alocados (fixos) no território, estes passam a atuar como vetores promotores 

de novos arranjos populacionais no espaço geográfico (fluxos). Embora a área esteja 

fisicamente encaixada entre o Oceano Atlântico e as montanhas da Serra do Mar, a 

área possui uma densidade de empreendimentos de médio e grande porte que podem 

ser considerados um grande risco para desastres de natureza tecnológica.

Metodologia

Para delimitar as AID, foram definidos buffers, que delimitam a área com base 

num valor fixo no entorno do empreendimento. Para esta pesquisa, deu-se destaque 

a tipos de empreendimentos que têm maior representatividade na área de estudo por 

desempenharem influência na paisagem e na dinâmica do espaço geográfico. Deste 

modo, classificou-se empiricamente os principais empreendimentos existentes na 

região, organizados em cinco classes temáticas: Infraestrutura turística, Infraestrutura 

energética, Infraestrutura portuária, Infraestrutura industrial e Infraestrutura viária. 

Os cinco grupos de infraestrutura (fig. 1) e os respectivos empreendimentos (fig. 2) 

localizam-se na Região da Costa Verde.
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fig. 1 ‑ Classes de infraestrutura do risco tecnológico na Região da Costa Verde.
Fig. 1 - Technological risk infrastructure classes in the Costa Verde Region.

fig. 2 ‑ Empreendimentos na região da Costa Verde.
Fig. 2 - Developments in the Costa Verde region.
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Infraestrutura turística

A rede de infraestrutura turística envolve a rede hoteleira, principalmente os 

hotéis de grande porte do tipo resort que ocupam grandes áreas naturais na Região 

da Costa Verde. Neste grupo, destacaram-se 15 hotéis que exercem influência sob 

forma de pressão no meio físico e socioeconómico, ao longo da costa litorânea dos 

municípios de Mangaratiba e Angra dos Reis até o município de Parati. 

No município de Mangaratiba, foram detetados seis hotéis: Hotel Pierre, Porto 

Marina, Portobello, Portobello Resort e Safari, Club Med Rio das Pedras e Porto 

Real Resort (fot. 1). 

fot. 1 ‑ Resort Hotel Portobello - município de Mangaratiba (Brasil Brokers, 2020). 
Photo 1 - Resort Hotel Portobello ‑ Mangaratiba Municipality (Brasil Brokers, 2020).

No município de Angra dos Reis, estão sediados nove hotéis: Hotel Portogalo, 

Hotel Praia do Camorim, Blue Tree Towers, Pestana, Vila Galé, Vilage Rio das 

Pedras, Meliá Angra Marina, Frade Golf Resort e Colibri Resort, localizado na 

Ilha Grande. 
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Considerando a área de estudos, destacaram-se nove hotéis mais 

importantes no município de Angra dos Reis e Mangaratiba que se situam 

nas proximidades do Parque Estadual do Cunhambebe (PEC) - unidade de 

conservação de proteção Integral - e Zona de Amortecimento: Club Med, 

Portobello, Porto Real, Porto Marina, Meliá, Vila Galé, Portogalo, Blue Tree 

Towers e Pestana.

Para localizar os relatórios de impacto ambiental dos respectivos 

empreendimentos, foram utilizados os recursos de internet usando a busca 

livre ou através do canal de licenciamento INEA. Entretanto, as buscas não 

foram totalmente bem-sucedidas. Nalguns empreendimentos de infraestrutura 

portuária instalados nos últimos anos, conseguiu-se acessar os RIMAs. Já 

os empreendimentos instalados nos anos de 1980, portanto anteriores à 

legislação ambiental, não possuem relatórios de impacto ambiental. 

Nestes casos especificamente, optou-se por seguir a recomendação 

do MMA (2016), ou seja, usar os limites da Bacia Hidrográfica como 

limite da Área de Influência Direta. Existem ainda aqueles casos em que a 

delimitação da AID está muito restrita à área de influência da construção 

do empreendimento e não propriamente ao impacto que este pode provocar 

ao ambiente em seu entorno. Neste caso, também se optou pelo uso da área 

da Bacia Hidrográfica.

Utilizando o Google como ferramenta de pesquisa, adquiriu-se a lista 

dos resorts na Região da Costa Verde, totalizando 15 hotéis. Em seguida, foi 

utilizado o Google Earth para demarcar, no mapa, a localização dos mesmos. 

Ao término, salvou-se arquivo com extensão KML e este pode ser importado 

para o ambiente do software ArcGIS 10.3 e salvo como arquivo SHP.

Para identificar as bacias hidrográficas que têm resort em seu contexto, 

valeu-se de ferramentas simples de geoprocessamento que promovem a seleção 

de grupos de entidades por localização. Neste caso, utilizou-se o arquivo SHP 

de Sistemas Hidrográficos produzidos pelo ITPA (2008) para compor o Plano 

de Manejo do PEC e pediu-se para destacar quais as bacias que se interceptam 

com a camada da rede hoteleira. Como resultado, obteve-se um mapa final 

com 10 bacias hidrográficas (Quadro I).
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Infraestrutura energética

A temática energética envolve as fábricas nucleares Angra I, II e III, as redes condutoras 

e as torres de alta-tensão (fot. 2). Em relação às usinas nucleares, estas se localizam no 

município de Angra dos Reis, mais precisamente no distrito de Mambucaba, situado 

na Rodovia Rio-Santos km 517. Os RIMAs das unidades Angra II e Angra III ficam 

disponíveis para livre acesso no portal da Eletronuclear (2015) (fot. 2). Para delimitar 

a área de influência direta das Usinas, valeu-se apenas das informações apresentadas 

para Angra III, já que as demais usinas foram construídas nos anos de 1980. Segundo a 

Eletronuclear (2015), foram definidas duas áreas de influência direta. As duas, limitadas 

por circunferências centradas no local previsto para a instalação do reator da Unidade 3 

do Centro Nuclear Almirante Álvaro Alberto (CNAAA), têm, porém, raios distintos: 15 

(AID–15 km) e 5 quilómetros (AID – 5 km). Para este trabalho, considerou-se a AID 

de 15 quilómetros (ELETRONUCLEAR, 2015).

A energia produzida pelos reatores nucleares é distribuída para o Sistema 

Integrado Nacional – NOS (SIN) por Furnas Centrais Elétricas, através da 

subestação de STAN, o que, por sua vez, se conecta a uma rede de transmissão de 

Fonte/Source: ITPA, 2008.

SISTeMA HIDrOGráfICO reDe HOTeLeIrA

Rio Catumbi - Córrego Vermelho Hotel Porto Marina

Rio Saí Hotel Portobello

Saco de Mangaratiba Portobello resort e Safari

Rio Grande Club Med Rio das Pedras

Itacumbitiba Porto Real Resort

Enseada de Itapinhoacanga Hotel Portogalo

Enseada de Monsuaba Resort Hotel Praia do Camorim

Enseada da Japuíba Hotel Vila Gale - Eco Resort, Pestana Angra, Blue 
TreeTowers Resort do Brasil

Enseada do Ariró Vilage Rio das Pedras Resort,

Enseada do Bracuí Hotel Frade Golf Resort

QUAdRO I ‑ Bacias hidrográficas com equipamentos hoteleiros.
Table I - River basins with hotel amenities.
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energia interligada por linhas e torres de alta-tensão. Na região, são consideradas 

três importantes linhas de transmissão: Angra – Cachoeira Paulista, Angra – Grajaú 

e Angra – São José. As redes de transmissão têm duas informações importantes 

que devem ser consideradas. A primeira refere-se à própria área de servidão ou de 

administração do empreendimento, que provoca impactos diretos no meio físico 

e socioeconômico. De acordo com o decreto nº 68.772 de 18/06/7, a faixa de 

servidão para as linhas de transmissão em Angra dos Reis é de 28 metros (Brasil, 

2016). Em relação à área de influência direta, as Linhas de Transmissão Subestação 

(LTS) da região não possuem AID por se tratar de empreendimentos pretéritos 

à legislação ambiental. Deste modo, para não ficar sem a informação, adotou-se 

como referência a AID adotada para a linha de transmissão Taubaté – Nova Iguaçu, 

que equivale a 500 metros do entorno do eixo da linha (MMA, 2016).

fot. 2 ‑ Usina nuclear de Angra I (Revista Isto é, 2020).
Photo 2 - Angra I nuclear power plant (Revista Isto é, 2020).

Ainda se referindo à infraestrutura energética, têm-se as tubulações de oleoduto do 

Terminal Marítimo da Baía de Ilha Grande (TEBIG) (fot. 3) que cortam transversalmente 

os municípios de Angra dos Reis e Mangaratiba. De acordo com o RIMA do TEBIG, a 

área de influência direta do empreendimento e também de servidão administrativa é de 

500 metros no entorno da instalação (PETROBRAS, 2016).
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Infraestrutura portuária

É inegável a vocação portuária da Região da Costa Verde. Entre Itaguaí e Angra 

dos Reis, estão localizados o Porto de Itaguaí, o estaleiro Brasfels, antigo Estaleiro 

Verolme, serviço de barcas para Ilha Grande em Mangaratiba e também em Angra 

dos Reis. A região portuária de maior relevância está fisicamente instalada em Itaguaí. 

O complexo portuário de Itaguaí agrega uma série de serviços e indústrias em 

seu entorno que se utilizam ou apoiam o serviço portuário. Na região, formou-se um 

agregado de empresas que promovem impacto ambiental tanto sobre o ambiente físico 

como no socioeconómico. Alguns têm a informação da área de influência direta em seus 

fot. 3 ‑ Terminal marítimo TEBIG - Angra dos Reis (Blogspot Frade on line, 2020).
Photo 3 - TEBIG Maritime Terminal ‑ Angra dos Reis (Blogspot Frade on line, 2020).
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RIMAs e outros não citam. Entretanto, deve-se destacar que a grande maioria informa 

apenas a AID durante as obras de instalação do empreendimento. Como se trata de 

um complexo e estão todos de alguma forma agregados em Itaguaí, aglutinou-se as 

respetivas áreas criando um único buffer que pudesse representar a AID para o complexo 

portuário de Itaguaí ou apenas considerou-se a maior AID que envolvesse os demais.

A seguir, indicam-se os principais empreendimentos e respectivas áreas de 

influência direta:

•	 Porto Sudeste da Mineração e Metálicos (MMX – Grupo EBX): possui 

RIMA no qual informa que a área de influência direta das instalações do 

empreendimento é de 500 metros considerando a área diretamente afetada 

pelo empreendimento. Em relação à extensão para o meio socioeconómico, 

segundo a MMX (2011), deve-se incluir na AID as localidades da Ilha da 

Madeira, Porto de Itaguaí, Ilha dos Martins, Itacuruçá, Coroa Grande e 

os bairros de Sepetiba e Pedra de Guaratiba (localizados no município do 

Rio de Janeiro) por realizarem atividade pesqueira na região e por estarem 

situadas na área do entorno do empreendimento. Para envolver todas 

essas áreas, construiu-se um buffer de aproximadamente 8 quilómetros, 

limitando-se à área de estudo.

•	 Porto de Itaguaí: Os estudos de viabilidade foram iniciados em 1972, 

porém somente 1982 o porto foi implantado pela Companhia Docas 

do Rio de Janeiro. Segundo SEP (2014), a área de influência direta 

que corresponde às instalações é de aproximadamente 3 quilómetros, 

contemplando o meio físico situado nas imediações do porto. No contexto 

socioeconómico, devem-se considerar todos os bairros do entorno da 

zona portuária. Para englobar os bairros, foi necessário construir um 

buffer de aproximadamente 7 quilómetros (fot. 4).

•	 Outros empreendimentos em Itaguaí: no complexo portuário ainda se 

encontram outros empreendimentos relevantes como a Base Naval de 

Itaguaí, Terminal de Containers (TECON) e o Terminal de Minérios 

da Vale do Rio Doce (CPBS). Não se considerou a AID desses 

empreendimentos, porque as áreas do Porto de Itaguaí e Porto Sudeste 

englobam os empreendimentos citados.
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• Estaleiro Brasfels: o RIMA não foi encontrado para livre consulta.

Com base no que se pesquisou para o Porto de Itaguaí e Porto Sudeste,

considerou-se como AID as áreas das bacias do empreendimento. Para

tal, delimitou-se uma área de 2 quilómetros envolvendo os bairros que

fazem limite com o empreendimento.

fot. 4 ‑ Porto de Itaguaí - Itaguaí (Portalmarinho,2020).
Photo 4 - Port of Itaguaí ‑ Itaguaí (Portalmarinho, 2020).

Infraestrutura industrial

Em relação à infraestrutura industrial, destaca-se a Companhia Siderúrgica 

Nacional (CSN), situada na região portuária de Itaguaí. Segundo o RIMA da CSN 

(2016), a área de influência direta refere-se à área do próprio empreendimento. 

Entretanto, consideraram-se também os bairros, vias e comunidades do entorno. 

Neste caso, estas áreas já foram incluídas como AID do Porto de Itaguaí e Porto 

Sudeste (fot. 5).
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Infraestrutura viária

As principais vias que entrecortam a área de estudo são: A rodovia 

Federal - BR-101 – Rodovia Mario Covas (Rio-Santos) (fot. 6); Rodovia  

Estadual - RJ-149, que liga o município de Mangaratiba ao município de Rio 

Claro, via Serra do Piloto; e a Rodovia Estadual - RJ-155, que liga Rio Claro a 

Angra dos Reis, cortando a Serra Olho D’água. De acordo com o Departamento 

Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT, 2016), a AID de uma rodovia é 

de 1 quilómetro ao redor da via.

Em relação às ferrovias, existem, pelo menos, dois ramais de linha férrea nas 

proximidades do PEC e APAMAN. Como o RIMA não foi encontrado para livre 

consulta, considerou-se como AID das ferrovias a informação contida no RIMA do 

Porto Sudeste, ou seja, 200 metros no entorno do eixo.

Ao término, utilizaram-se as ferramentas de análise espacial disponíveis em SIG 

para reunir todas as áreas de influência dos empreendimentos em um único plano 

de informação. Para tal, valeu-se da ferramenta, Geoprocessing/Merge, disponível 

no ArcGIS.

fot. 5 ‑ Companhia Siderúrgica Nacional - Itaguaí (Tecar CSN, 2020).
Photo 5 - National Steel Company ‑ Itaguaí (Tecar CSN, 2020).
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Identificação das áreas de risco tecnológico

As classes de risco tecnológico são bastante heterogêneas entre si e, como vimos, 

se subdividem em 5 grandes grupos: turística (Quadro II), energética (Quadro 

III), portuária (Quadro IV), industrial e viária (Quadro V).  

Para cada desses grupos, aplicaram-se as notas de 1 a 3 que vão variar conforme 

a área de influência direta (AID). Quanto maior a área de influência, maior a 

exposição ao risco tecnológico.

Infraestrutura Turística

Devido à dificuldade de acesso à informação, o grupo turístico teve que ter 

uma abordagem diferente dos demais. Para este caso, especificamente, adotou-se 

como área de influência a bacia hidrográfica (BH) onde o empreendimento se 

encontra instalado. Neste caso, consideraram-se outros critérios como: a área da 

fot. 6 ‑ Rodovia BR-101 – Trecho de ligação entre Angra dos Reis e Paraty 
(Viagens e Caminhos, 2020).

Photo 6 - BR‑101 Highway ‑ Link between Angra dos Reis and Paraty  
Viagens e Caminhos, 2020).



79

BH e o número de empreendimentos instalados na mesma. Com isso, acredita-se 

que quanto menor a bacia maior seja a exposição ao risco tecnológico, assim como 

quanto maior o número de empreendimentos dentro da BH também.

Infraestrutura Hoteleira

A infraestrutura hoteleira apresenta algumas disparidades (Quadro II).

Classes –Turismo – 
Sistema de 

Bacias 
Hidrográficas 

(BH)

área 
BH 

(km2)

empreendimento 
Hoteleiro Notas Justificativas

Enseada 
Itapinhoacanga 11 Portogalo 3

Alto – Empreendimento de grande 
relevância instalado em BH 
de pequena área.

Japuíba 57
Blue Tree Towers, 
Pestana, 
Vila Gale

3

Alto – Apesar de possui área rela-
tivamente grande. Dentro 
da bacia existem três outros 
empreendimentos.

Saí 30 Porto Gallo 3

Alto – Ocupa quase toda a BH do 
Sai. É o empreendimento 
de maior influência na área 
de Mangaratiba

Rio Catumbi 11 Porto Marina 3
Alto – Área pequena e empreendi-

mento gradioso na área de 
Itacuruçá.

Enseada Ariro 158 Meliá 1
Baixo – empreendimento de influ-

ência mediana instalado em 
BH de grande área

Itacumbira 12 Porto Real 3

Alto – BH de pequena área e em-
preendimento de tamanho 
médio em relação aos gran-
des empreendimentos.

Rio Guandu 15 Club Med 3

Alto – BH de pequena e empre-
endimento de grandes 
proporções e influência em 
Mangaratiba.

QUAdRO II ‑ Notas de infraestrutura hoteleira.
TABLE II ‑ Notes on hotel infrastructure.
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Infraestrutura Energética

A Região da Costa Verde também se insere como área relevante no que se refere 

à infraestrutura energética. Além de estabelecer ligação entre Rio e São Paulo, a 

energia elétrica produzida pelas usinas nucleares Angra I e II entra no SIN na região. 

Além disso, a rede de distribuição de Furnas, conduzindo energia para Adrianópolis 

e Grajaú, também passa na região. 

Além das Usinas nucleares, destacam-se também as torres e a rede de alta-tensão. 

Além do impacto tecnológico, a infraestrutura enérgica também causa impacto 

antrópico com o desmatamento provocado pela delimitação das áreas de servidão. 

Além de energia elétrica, deve-se também dar destaque ao gasoduto da Transpetro 

TEBIG, que representa empreendimento de grande impacto na região (Quadro III).

Classe – energia
AID 
(Km)

Nota Justificativa

Gasoduto TEBIG 0,5 2 Médio – Empreendimento impactante com pe-
quena AID.

Usina Nuclear 15 3 Alto    – Empreendimento de alto impacto.

Torre de alta-tensão 0,5 1 Baixo – Empreendimento de pequena AID.

Linhas de alta-tensão 0,5 2 Média – Pequena AID, porém, de grandes exten-
sões lineares.

QUAdRO III ‑ Notas de infraestrutura energética.
Table III - Notes on energy infrastructure.

Infraestrutura Portuária

Os empreendimentos portuários possuem grandes extensões em AID, portanto 

são considerados muito impactantes ao meio ambiente. São vários pequenos e médios 

empreendimentos nas proximidades do Porto de Itaguaí. Daí, optou-se por criar 

uma área que envolvesse a maior parte dos empreendimentos. Para isso, foi suficiente 

considerar as AID do Porto de Itaguaí e Porto Sudeste, ambos em Itaguaí. O Estaleiro 

Verolme ou Brasfels também exerce grande influência na região (Quadro IV).
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Infraestrutura Viária

As rodovias são consideradas vetores de ocupação. Isso porque, ao seu redor, 

surge uma série de serviços para dar assistência àqueles que transitam nas vias. A 

abertura da BR-101 é um grande exemplo do que foi dito, pois em área considerada 

estreita entre a montanha e o mar ergueu-se uma série de núcleos urbanos que hoje 

representa uma preocupação. 

Existem três rodovias relevantes na área de estudo: BR-101, RJ-149 e RJ-155. 

Há ainda a RJ-014, mas esta fica distante dos limites da área de influência do PEC. 

As ferrovias, que outrora serviram para transporte de passageiros, hoje se destinam 

ao transporte de minério de ferro até o Porto de Itaguaí. Estas causam menor 

impacto que as rodovias (Quadro V).

Classes –Portuária AID 
(Km) Notas Justificativas

Porto Sudeste 8 3 Alto – Grande impacto ambiental na região
Porto Itaguaí 7 3 Alto – Grande impacto ambiental na região

Brasfels 2 3
Alto – Grande impacto ambiental na região 

e também histórico de ocupação de 
Angra dos Reis.

QUAdRO IV ‑ Notas de infraestrutura portuária.
TABLE IV ‑ Port infrastructure notes.

Classe – Viária AID 
(Km) Nota Justificativas

Ferrovia 0,2 1 Baixo – Empreendimento de baixo impacto.

RJ-155 1 2 Médio – Impacto devido à localização que dificulta a ocupa-
ção. A RJ-155 foi construída em escarpa rochosa.

RJ-149 1 3

Alto – A BR-101 corta a Região da Costa Verde marge-
ando a litoral e atravessando tantas áreas rochosas 
como também áreas de planície que são mais fa-
voráveis a ocupação.

BR-101 1 3 Alto – Empreendimento de maior impacto na região.

QUAdRO V ‑ Notas de infraestrutura viária. 
TABLE V ‑ Road infrastructure notes.
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Resultados

Na Região da Costa Verde, existe uma série de empreendimentos de infraestrutura 

organizados ao longo da BR-101 (fig. 3). A sequência de empreendimentos 

interconectados se inicia no município de Itaguaí, com a Zona Portuária, e vai até 

o município de Angra dos Reis (fot. 7). Em Itaguaí, a infraestrutura portuária pode

ser considerada um dos grupos de empreendimentos mais pronunciados da região, 

pois promove uma série de impactos que altera a dinâmica costeira, polui as águas 

dos oceanos e rios, afeta a fauna e flora e lança micropartículas de minério de ferro, 

na atmosfera, através dos trens que entrecortam a região. 

O município de Angra dos Reis tem vocação pesqueira e também agrega em seu 

território grande parte dos resorts mais procurados na Região da Costa Verde. O 

município concentra também o maior contingente populacional e o maior número 

de comunidades em suas encostas (fot. 8). Além disso, no município se encontram 

as Usinas Nucleares Angra I e II, que podem ser consideradas os empreendimentos 

energéticos que mais geram tensão da população na região.

fig. 3 ‑ Distribuição do Risco Tecnológico na área de Angra dos Reis.
Fig. 3 - Technological Risk Distribution in the Angra dos Reis area.

CSN
Usinas Angras
Torres de Energia
Linhas de Transmissão
Gasoduto ORBIG
Porto Sudeste
Porto Itaguai

BRASFELS
Ferrovias
Principais Rodovias
Ferrovia

Principais rodovias
Nome

BR 101
RJ 079
RJ 149
RJ 155
Municípios fronteiriços
PE Cunhambebe INEA
Baixo Risco
Médio Risco 
Alto Risco

Legenda
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fot. 7 ‑ Vista do litoral de Angra dos Reis (Muniz e Spada, 2020).
Photo 7 - View of the Angra dos Reis coast (Muniz e Spada, 2020).

fot. 8 ‑ Acidente de deslizamento ocorrido na comunidade do Areal Angra dos Reis 
(Uol Notícias, 2020).

Photo 8 - Landslip accident in the community of Areal Angra dos Reis 
(UOL Notícias, 2020).
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Ainda entre os dois extremos, existe uma sequência praticamente interconectada 

de empreendimentos turísticos do tipo resorts. Os resorts ocupam grandes áreas e, 

em geral, promovem grandes transformações do ambiente natural, socioeconómico 

e cultural de uma região. Geralmente, os resorts trazem um padrão já preestabelecido 

mundialmente que visa a ofertar o melhor serviço ao cliente ou turista. Dentro de 

uma estrutura de resort, existe muito pouca ou nenhuma influência da região onde 

o empreendimento se encontra instalado. Nem sempre uma estrutura de resort 

traz emprego para a população da região. Em geral, os profissionais são trazidos 

de fora, e a população local, quando contratada, ocupa cargos de serviços gerais. 

Isso significa dizer que uma estrutura de resort ocupa grandes regiões, transforma a 

natureza do lugar, e os benefícios não são revertidos para a população diretamente.

Em relação aos empreendimentos lineares que necessitam de faixas de servidão 

como as linhas de transmissão, gasodutos, ferrovias e rodovias, pode-se dizer que 

desmatam as áreas de florestas densas em estágio avançado, expondo o solo, acelerando 

a erosão da encosta e favorecendo o risco natural. Para alguns desses empreendimentos, 

a declividade da serra não necessariamente simboliza uma resistência, pois desmatam 

áreas muito frágeis visando o encurtamento de distâncias. Para este tipo de ocorrência 

na região, deve-se considerar as linhas de transmissão de energia de Furnas Adrianópolis 

e Grajaú, as rodovias estaduais RJ-149 e RJ-155, rodovia federal BR-101, ferrovias da 

companhia Vale e da Zona Portuária e gasoduto ORBIG. 

Dentre os empreendimentos lineares, os mais impactantes são as rodovias BR-

101 e RJ-149. As rodovias funcionam como vetores, tornando-se uma rede de fluxos 

que promove o deslocamento da população para o entorno destas, gerando serviços 

para atender àquele que se desloca ao longo da via, modificando o ordenamento 

territorial do município, gerando dinâmica própria. Um bom exemplo na região 

Sudeste é a Rodovia Presidente Dutra, que estabeleceu a conurbação entre 

municípios do estado do Rio de Janeiro e São Paulo. Entre os municípios de Itaguaí, 

Mangaratiba e Angra dos Reis, também se repete o fenómeno da conurbação, 

conectados pela BR-101. A maior concentração populacional da região encontra-

se ao longo da BR-101. Contudo, nas rodovias estaduais não repetem o mesmo 

fenómeno, devido às dificuldades impostas pelas condicionantes físicas do ambiente 

natural da Serra do Mar.
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Em relação aos demais empreendimentos lineares, destaca-se também a dinâmica 

dos empreendimentos energéticos, que não funcionam necessariamente como vetores 

populacionais. Mas também promovem impacto ambiental considerável. A Serra do 

Mar não é necessariamente um impeditivo para tais empreendimentos, já que estes 

entrecruzam a serra abrindo áreas de servidão em seu entorno, causando subtração 

de fragmentos da cobertura vegetal e, a partir daí, acelerando os processos erosivos.

Chama-se a atenção para a linha de transmissão de Adrianópolis, ao norte, que 

estabelece fronteira para delimitação da Zona de Amortecimento do PEC. A linha 

de transmissão do Grajaú também tem forte impacto na região, com agravante 

de parte de sua extensão fazer intersecção com a faixa de servidão da BR-101. 

Sobretudo, ressalta-se a influência desse empreendimento nos arredores do Resort 

Portobello, favorecendo o deslocamento de população para a região. 

São poucos os casos de médio risco e baixo risco tecnológico. Em relação ao médio 

risco tecnológico, destaca-se a RJ-155 que, de acordo com as condicionantes físico-

ambientais, dificulta a ocupação da área pela população residente, já que a rodovia 

se encontra encrustada sobre um paredão rochoso. O gasoduto do ORBIG é outro 

empreendimento de médio porte que fica agravado pela proximidade de outros 

empreendimentos mais impactantes que se localizam na zona de influência da BR-101.

Em relação ao baixo risco tecnológico, destaca-se apenas a área da bacia do 

hotel Mélia Angra Marina e Covention Resort. Neste caso, o que ocasionou 

esta classificação foi o tamanho da bacia hidrográfica e a localização do hotel no 

exutório da Bacia Hidrográfica (BH) do Ariró. Na mesma BH, ao lado do citado 

Resort, encontra-se também instalado o hotel Vilage Rio das Pedras Resort. Nas 

proximidades da BH do Ariró, encontra-se a BH do Japuíra, a qual concentra o 

maior número de resorts da Região. 

Para estes casos específicos de empreendimentos hoteleiros, considerou-se que 

talvez fosse importante a informação da AID ao invés da delimitação da Bacia 

Hidrográfica. Entretanto, a utilização deste recurso foi a forma encontrada para 

nivelar a metodologia para a estudo desta classe de empreendimentos, já que não é 

tarefa fácil encontrar RIMA de resorts. 

Outro empreendimento viário, porém, de baixo risco tecnológico, são as 

ferrovias que são bastante utilizadas na região para transporte de minérios em áreas 
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restritas como as proximidades da RJ-155 e em trecho compreendido entre o Vale 

do Sahy e o complexo portuário, porém fazendo intersecção com a BR-101. Em 

geral, as ferrovias são menos impactantes que as rodovias. Este tipo de transporte 

pode funcionar como vetor populacional quando usado como transporte coletivo, 

mas não muito como transporte industrial, como pode ser observado na região. Daí 

este empreendimento se inserir em classificação de baixo risco tecnológico. 

As torres de transmissão também foram consideradas de baixo risco tecnológico 

devido à pequena área de servidão em seu entorno. Em geral, deve-se ter maior 

atenção a essas áreas, porque, dependendo de sua localização, podem facilmente 

tornar-se áreas de ocupação irregular pondo em risco a população.

Conclusão

A maior parte da população residente da Região da Costa Verde se encontra 

assentada no litoral. De acordo com a densidade de empreendimentos de 

infraestrutura existente na faixa compreendida entre o mar e a serra, verifica-se 

que grande parte da população de todas as classes sociais estão expostas ao risco 

tecnológico nesta região. O risco dessa natureza tem comportamento de deflagração 

diferenciado daqueles que são desencadeados no ambiente natural (risco natural). 

Os riscos tecnológicos, geralmente, são motivados por crises nos sistemas peritos, 

“[...] sistemas de excelência técnica ou competência profissional que organizam grandes 

áreas dos ambientes material e social em que vivemos hoje” (Guidens, 1991, p. 35), que 

decorrem uma crise técnica. Dependendo do porte do empreendimento e do grau 

de periculosidade, o desastre pode provocar muitos danos materiais e imateriais. 

Diferentemente dos demais, o risco tecnológico é igualitário porque em caso de 

acidente todos serão prejudicados. O que vai diferir é a capacidade de resiliência 

de cada sistema. A resiliência é uma medida de persistência de sistemas e de sua 

capacidade de absorver mudanças e perturbações e ainda manter as mesmas relações 

e funções para a população (Holling, 1973).

A questão é que o risco tecnológico está associado ao risco natural, porque 

favorece tanto a degradação do ambiente natural, durante a instalação do 
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empreendimento, como também pode estimular os deslocamentos populacionais 

induzindo muitas vezes o risco social. Funciona da seguinte forma: ao instalar uma 

indústria em uma região, parte do ambiente natural é suprimido. Após a instalação, 

o ambiente ao redor começa a sofrer transformações de uso e ocupação que vão 

impactar diretamente nas estruturas do território. Geralmente, surgem comércios 

e assentamentos no entorno do empreendimento para atender às demandas do 

funcionamento do fixo. A população tradicional que antes ocupava a área de 

interesse é deslocada para áreas de menor valor comercial, como, por exemplo, as 

áreas de encostas e áreas alagadiças como brejos. Consequentemente, estas áreas são 

desmatadas e tornam a população vulnerável aos riscos naturais e sociais. 

No caso da Região da Costa Verde, com a instalação de todos os empreendimentos 

no litoral, a população tradicional, composta por caiçaras e indígenas, foi obrigada a 

abandonar os seus assentamentos, migrando para as áreas mais interioranas da Serra 

do Mar. As áreas naturais constituídas de manguezais também foram suprimidas, 

mudando completamente a dinâmica dos ecossistemas e, consequentemente, o 

sustento dessas populações. As áreas nobres, À beira-mar, foram substituídas por 

hotéis e condomínios de luxo. As populações menos favorecidas ocuparam as 

encostas, suprimindo as áreas de florestas. Com a supressão da vegetação, as encostas 

ficaram expostas ao risco natural. O risco social está associado a quem sofre a ação 

do risco ou à população vulnerável. Em geral, são aquelas com menor capacidade 

de resiliência frente a um desastre.  

Neste viés, é importante observar como as classes de riscos estão imbricadas e 

como o risco tecnológico funciona como um vetor que vai favorecer o surgimento 

de outras classes de risco. Daí a importância da análise de ambiental já que esta 

considera a intersecção do risco tecnológico, natural e social. Com isso, conclui-se 

que não existem fatos isolados no meio ambiente. Estes são reflexos de ações que se 

desdobram sobre o espaço geográfico. 

Como fazer para obter esses diferentes “olhares” sobre a paisagem? Não há como 

realizar esta análise sem a visão holística do espaço geográfico. A análise deverá ser 

composta de informações sobre o meio físico, social e económico e principalmente 

como essas se organizam no território. Toda ação tem uma reação e cabe ao analista 

ligar esses pontos para compreender os meandros que envolvem as análises de risco.
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Introdução

Este artigo tem o objetivo analisar os riscos ambientais e a vulnerabilidade 

social da população urbana de Caetanos-Bahia-Brasil, levando em consideração 

os aspectos da espacialidade urbana que evidenciam essa vulnerabilidade, 

principalmente uma parcela da população que reside em áreas de fragilidade 

ambiental elevada. Nos últimos anos, estão cada vez mais nítidas as 

transformações promovidas pelas atividades humanas na superfície terrestre. 

Tais transformações vêm acompanhadas de problemas ambientais, tanto em 

escala local quanto numa abrangência mais ampla no território. Constata-se 

que há um jogo escalar dessa abrangência seja no âmbito ambiental seja no 

âmbito social. 

Caetanos está localizada numa área de depressão sertaneja, cuja fragilidade 

ambiental natural é potencialidaza pela retirada de material da superfície local 

acelerando os processos erosivos, com o carregamento de materiais inconsolidados 

de grandes dimensões das partes mais altas para as partes mais baixas da cidade. Essa 

problemática ganha proporção cada vez mais acentuada na medida em que ocorre o 

Abstract: The issue of vulnerability is on the agenda in scientific research for 
several reasons. One of them is the need to understand how vulnera-
bilities enhance environmental risks either by the high degree of social 
vulnerability that the local populations are subjected to or by the inten-
sification of socio-spatial inequalities within urban space. This research 
aims to analyse the environmental risks and the vulnerability of the 
urban population of Caetanos, especially a portion of this population 
that was settled by the local authority in a housing estate built on an 
open air sanitary landfill. Building the affordable houses of this estate 
on the landfill has created a series of environmental, social, and health 
risks for the entire population, and the occupancy of these houses are 
made by the low-income population of the municipality.

Keywords: Production of space, urban settlement, environmental risks, 
social vulnerability.
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aumento da concentração populacional nas aglomerações urbanas e na medida em 

que intensifica-se o desmatamento pela ação humana.

Sabe-se que o aumento da fragilidade ambiental começa com a retirada da 

cobertura vegetal existente, associada às classes de declividade do terreno (Ross, 

1997). Em áreas sem cobertura vegetal e terreno com declividade elevada a 

proteção ambiental é nula. Assim, as chuvas concentradas em um curto período 

de tempo, intensifica os assoreamentos e aterros de corpos hídricos, promovendo o 

aumento da susceptibilidade da área ocupada e, na sequência uma susceptibilidade 

à vulnerabilidade social das pessoas. Um desses locais é o conjunto habitacional de 

Caetanos, cuja população foi assentada pelo poder público municipal sobre aterro 

sanitário a céu aberto desativado.   

Verifica-se que o processo de construção de casas populares desse conjunto 

habitacional sobre o aterro sanitário conduz a população residente do local a uma 

série de riscos ambientais, riscos sociais e riscos à saúde coletiva, Por outro lado, o 

processo de ocupação dessas moradias pela população de baixa renda do município, 

conduz a uma prática socioespacial conflitante e desigual e sem resolução em curto 

prazo dos problemas apontados. Para Lefebvre (2013, p. 59) a prática espacial, que 

engloba produção e reprodução, lugares especificados e conjuntos espaciais próprios 

a cada formação social, que assegura a continuidade numa relativa coesão que, 

persiste em espaços urbanos de cidades pequenas.  Para Correa (2007 p. 68) “[…] 

os processos espaciais constituem um conjunto de forças atuando ao longo do tempo, 

viabilizando localizações, relocalizações e permanências de atividades e população sobre 

o espaço da cidade”.

Essas forças que atuam no dimensionamento dos processos espaciais de uma 

cidade, sobretudo uma cidade pequena tal qual Caetanos pode ser evidenciada pela 

exclusão social de uma parcela da sociedade urbana que se vê obrigada a residir 

em assentamentos urbanos com precariedade elevada do qual pode evidenciar 

riscos e vulnerabilidade social. Marandola e Hogan (2005), afirmam que os riscos 

precisam ser delimitados seja como riscos ambientais, riscos a saúde humana, riscos 

sociais riscos espaciais entre outros. Ainda conforme Marandola e Hogan (2005) é 

importante identificar e delimitar a população envolvida diretamente aos fatores de 

risco. Já a vulnerabilidade social, conforme Cardoso (2016, p. 48) pode ser “[…] 
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caracterizada pela existência ou predominância de grupos sociais com dificuldades de 

acesso a recursos que os habilitem a participar ativamente da sociedade”.

Em Caetanos, pode-se dizer que esta vulnerabilidade relaciona-se de um lado 

às condições sociais e ao nível de renda e escolaridade dos moradores bem como às 

condições ambientais decorrentes do volume de lixo que foi aterrado; dos tipos de 

materiais que foram jogados no aterro e do tempo de duração do descarte de lixo 

no local, isso porque ela é variável e pode gerar maior ou menor suscetibilidade dos 

moradores aos impactos derivados de riscos já conhecidos.

Dentre esses riscos, Abreu et al. (2016) afirma que os riscos mais presentes nos 

aterros sanitários são os riscos físicos que destaca “a poeira, os gases e vapores” (Abreu 

et al., 2016, p. 214), ou seja quando se tem um aterro sanitário desativado sem os 

devidos cuidados e sem o devido planejamento do controle da emissão dos gases 

poluentes, do chorume, e afundamento do terreno por compactação e decomposição 

dos resíduos depositados no local, isso pode vir a ocorrer tudo de uma só vez ou 

aos poucos sem que a população perceba mas ao longo dos tempos pode acarretar 

danos irreversíveis aos residentes do local, como é o caso dos moradores do conjunto 

residencial construído sobre o aterro sanitário em Caetanos.  

Segundo Mendonça e Leitão (2008 p. 150) “[…] toda cidade se desenvolve 

originariamente sobre um dado ambiente natural que se altera a medida que ela se 

dinamiza e cresce; levando à substituição da primeira pela segunda natureza”. Para os 

autores, os riscos naturais podem ser agravados pelas diversas iniciativas humanas, 

mas há que se levarem em consideração as interações, cada vez mais frequentes, entre 

os riscos naturais e os processos de ocupação territorial nas cidades. Ainda segundo 

os autores, observa-se claramente, nas cidades brasileiras, o aumento de diversos 

tipos de riscos urbanos devido à ocupação irregular de muitas áreas das cidades, 

aspecto que conjuga tanto os riscos inerentes à natureza aos locais construídos e 

aos tipos de terrenos onde as construções em geral são feitas e o modo de vida da 

população como um todo.

No caso da cidade de Caetanos, mais especificamente a proliferação das 

construções em aterro sanitário desativado foi conduzido com financiamento 

público e destinadas à população de baixa renda do município. Percebe-se que o 

local onde as famílias foram assentadas, um conjunto residencial de quarenta casas 
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construídas sobre o aterro, favorece o risco de rachaduras nas casas, seguida de 

desmoronamentos, riscos de contaminação por resíduos químicos enterrados no 

local, riscos de contaminação por gases tóxicos exalados do acumulo no interior da 

superfície e risco de explosão pela inexistência de exaustores que conduzem o gás 

metano resultante da compactação e decomposição do lixo até a superfície.

Aspectos metodológicos da análise de vulnerabilidade Social e Riscos ambientais

Percebemos a importância de estudar essa questão da vulnerabilidade no 

conjunto habitacional assentado sobre aterro na cidade de Caetanos, pois 

o mesmo foi construído em uma área onde se fazia deposito de lixos, mesmo 

sabendo dos riscos em que o lugar se encontrava. Em conversa com os moradores 

do local, vários problemas foram apontados dentre eles: a falta de água encanada, 

rede coletora de esgoto, pavimentação das ruas, coleta de lixo e de vigilância 

sanitária no local e dentre outros problemas relacionados que podem gerar vários 

problemas de saúde.

A pesquisa foi feita por meio de um estudo a campo com a aplicação de 

questionários semiestruturado para os moradores do local. Para o embasamento 

teórico, foram utilizados autores como: Mendonça (2008) que trata sobre a 

questão dos assentamentos informais, Marguti e Aragão (2016), que abordam os 

assentamentos precários do Brasil, Vieira (2011) que aborda a utilização inadequada 

dos solos e por fim, foram utilizados sites de pesquisa como o IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística) e sites como o correio brasiliense, trazendo 

abordagens importantes sobre os riscos que as casas construídas em aterros, estão 

submetidas. Também foi fotografada a localidade para a análise e interpretação dos 

aspectos da paisagem do local, foi elaborado o mapa de localização do conjunto 

habitacional na planta da cidade (fig. 1).

Foi feito um levantamento bibliográfico com autores que discutem a questão 

ambiental e a questão dos riscos e vulnerabilidades sociais em área urbana tais como 

Mendonça e Leitão (2008), Torres (2004), Marandola Jr. e Hogan (2005) entre 

outros. Foram introduzidos na pesquisa os conceitos de Riscos e Vulnerabilidades 
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aliados ao conceito de assentamentos em área urbana e o conceito de produção do 

espaço e algumas informações adicionais sobre o assunto, falando principalmente dos 

riscos que as áreas estão submetidas.  Marguti e Aragão (2016) fazem abordagens 

que trazem embasamento sobre os assentos precários no Brasil, em que os mesmos 

falam das demandas externas e internas. Para falar da história de Caetanos, foram 

utilizados conhecimentos empíricos, idas ao campo e dados do projeto Caetanos: 

Pensar a cidade desafios e possibilidades (2016). Também foram utilizados dados do 

Correio Braziliense (2010), do qual cita os riscos que um condomínio pode sofrer ao 

ser construído nessas áreas de lixão e quais providências a ação judiciária deve tomar. 

fig. 1‑ Mapa de localização do Conjunto Residencial – Caetanos – Bahia 2018 
 (Fonte: Elaborado por Altemar Amaral Rocha - UESB, 2018).

Fig. 1 - Location Housing Estate‑ Caetanos ‑ Bahia 2018 
(Source: by Altemar Amaral Rocha ‑ UESB, 2018).
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Para a definição da vulnerabilidade social e dos riscos ambientais, foram 

utilizados os dados obtidos diretamente da pesquisa de campo, associando-se 

aos dados agregados dos setores censitários do IBGE (2010), foram elencadas 

algumas categorias disponibilizadas pelo IBGE, atribuindo pesos iguais para 

ambas  categorias de indicadores sociais e econômicas tais como educação, 

verificando o grau de escolaridade dos chefes de famílias e o percentual de 

pessoas analfabetas na cidade por setor censitário. Neste indicador, quanto 

menos escolaridade possui a pessoa, maior vulnerabilidade social é atribuída 

a ela. Outra variável utilizada foi a renda, com o percentual de pessoas com 

renda até um salário mínimo ou sem rendimento por setor censitário e no 

conjunto residencial construído no aterro sanitário abandonado, associando-

se a este indicador o percentual de chefes de família mulher e chefe de família 

com idade de 15 a 19 anos e de 60 anos ou mais. Também foram utilizados 

os indicadores de Saneamento e abastecimento de água para a cidade e para o 

Conjunto Habitacional.

A vulnerabilidade social da cidade de Caetanos

Caetanos está localizada no sudoeste da Bahia, uma cidade encravada no 

semiárido nordestino com precipitações da normal climatológica INMET 

(1990) em torno de 580 mm anuais.  O Município possui uma área de 

aproximadamente 774,7 km², sua população chega a 13.639, segundo o 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), IBGE (2010). Tendo distribuição 

populacional de 3.291 na zona urbana e 10.348 na zona rural, dessa forma, 

sendo considerada uma cidade com características  do modo de vida rural  por 

conter um número considerável de população do  seu entorno na zona rural do 

município. O município faz parte do bioma caatinga, com presença de estações 

bastante definidas entre o período seco e o período chuvoso, há um predomínio 

de semiaridez constante tanto na cidade quanto no município como um todo 

já que 100% do seu território estão na região da Depressão Sertaneja do médio 

Rio de Contas da Bahia.
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A Cidade de Caetanos pode ser caracterizada como uma pequena cidade que 

nos dizeres de Correa (2011), é entendida como um núcleo de povoamento no 

qual certa parte da população está engajada em atividades ligadas à transformação 

e circulação de mercadorias e prestação de serviços, outra parcela da população está 

diretamente ligada ao trabalho rural caracterizando uma prática espacial onde as 

atividades do cotidiano estão correlacionadas ao seu vínculo social e econômico 

nas atividades agrícolas Lefebvre (2013, p. 61), fala das relações familiares com os 

núcleos de cidades pequenas onde ele afirma que a família durante muito tempo 

esteve simultaneamente retida e mantida, como “base” de relações pessoais e diretas, 

ligadas à natureza, a terra, à procriação, portanto à reprodução. 

Essa nucleação urbana teve origens no século XIX, com a chegada de 

descendentes de portugueses  pertencentes  à ramificação  indireta do  núcleo da 

família João Gonçalves da Costa colonizador das terras do Sertão da Ressaca atual 

Sudoeste da Bahia, Rocha (2018).  Segundo dados do IBGE (2016), essa povoação 

passou a integrar o distrito de Nova Laje em 1920, pertencente ao município de 

Poções. Em 1938 passou a ter a denominação de Nova Laje do Gavião e, logo em 

seguida passou a denominar-se de Vista Nova, permanecendo  ligado a Poções até 

1989  quando ocorre a sua emancipação política denominando-se de Caetanos em 

homenagem aos descentes povoadores do lugar.

A população nucleada nesse povoado e posteriormente na cidade de Caetanos 

sempre teve suas atividades laborais ligadas ao campo, com uma produção agrícola 

muito incipiente, o que dificultou desde os primórdios da ocupação humana nessa 

localidade a capacidade produtiva. Essa característica marcante de seca intermitente 

do Semiárido expôs desde cedo os trabalhadores dessa região a resistir aos processos 

de longa estiagem, porém, por se tratar de áreas com grande concentração de terras 

aqueles que não são possuidores de propriedades rurais, destinaram se a residir na 

cidade e passou a ser então uma força de trabalho braçal e pobre, elevando o grau 

de vulnerabilidade social dessa cidade.

A vulnerabilidade social também pode ser percebida pela desigualdade 

socioespacial materializada no espaço intraurbano da cidade. Essa desigualdade 

pode ser acirrada pela disputa de terras no espaço urbano. Conforme Torres (2004), 

essa disputa é evidenciada pela construção de residências, caracterizadas como 
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assentamentos precários e que normalmente situam-se em áreas desvalorizadas da 

cidade. Para o autor, tais domicílios são pequenos, “[...] pior dotados de infraestrutura 

urbanística e, muitas vezes, sujeitos a riscos de diversos tipos relacionados à ausência de 

saneamento e a problemas ambientais” que colocam toda a população em risco e 

expõe a vulnerabilidade social do lugar. No caso da cidade de Caetanos essa realidade 

é perceptível por toda a cidade já que a infraestrutura mínima para caracterizar o 

urbano na cidade é muito incipiente ou inexistente (fot. 1).

fot. 1 ‑ Foto da estrutura urbana da Cidade de Caetanos-Bahia, 2019 
(Fotografia do trabalho de campo de Altemar A. Rocha-UESB- julho de 2019).

Photo 1 - Photo of the urban structure of Caetanos‑Bahia, 2019 
(Photograph of fieldwork by Altemar A. Rocha‑UESB‑ July 2019).
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Essa característica foi percebida na análise do espaço urbano de Caetanos 

e nos desdobramentos que seguiram após as entrevistas realizadas com os 

moradores da cidade em espacial dos moradores do assentamento popular no 

aterro. Atualmente a cidade teve incremento na expansão urbana, sendo tanto 

por construções isoladas quanto pelo surgimento de novos loteamentos urbanos 

implantados em todos os cantos da cidade, porém não se verifica um aumento 

considerável da população.

A consolidação da urbanização e a pouca redução das desigualdades tanto a 

nível local quanto a nível nacional eleva o número de pessoas vivendo em situação 

de vulnerabilidade social e risco ambiental. Um dos critérios para classificar áreas 

urbanas como áreas vulneráveis é a carência e a inexistência ou a inadequação de 

serviços públicos, bem como a incidência de algumas variáveis sociais que na sua 

ausência definem o grau de fragilidade urbana de muitas cidades e, por conseguinte, 

de toda a população ali residente. Alguns destes indicadores são: Saneamento, 

educação, renda e situação social das famílias.

Para Porto (2005) “Os processos geradores de vulnerabilidades sociais permitem a 

(re)produção social de populações e territórios vulneráveis aos riscos, ao mesmo tempo 

em que as instituições responsáveis pela sua regulação e controle não atuam de forma 

efetiva”, pelo menos para certos grupos e territórios. Em Caetanos a vulnerabilidade 

social é elevada em toda a espacialidade urbana na medida em que a maioria da 

população é de baixa renda, ou extremamente pobre. Conforme dados do IBGE, 

(2010), 69% da população urbana da cidade de Caetanos ganham até um salário 

mínimo  ou estão sem rendimentos e apenas 4% da população urbana ganham 

acima de 2 salários mínimos o que evidencia o alto grau de vulnerabilidade social 

da população associado a outros indicadores tais como a falta de saneamento em 

toda a cidade a deficiência do Abastecimento de água em boa parte da área urbana, 

o alto índice de analfabetismo da população adulta e dos chefes de família o grande

número de famílias que são comandados por mulheres e idosos na cidade. Estes 

indicadores proporcionam uma variação na vulnerabilidade social da cidade como 

pode verificar no mapa da (fig. 2)

Constata-se que o grau de vulnerabilidade da cidade de Caetanos é elevada, 

seja pelo seu contexto social ou pelo seu contexto ambiental, que por estar em 
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uma região de semiaridez, corre risco constante de seca e a seca associada ao 

elevado grau de pobreza do município proporciona uma vulnerabilidade social 

em grandes proporções. Para Porto (2011), a vulnerabilidade é dada pela relação 

dialética entre o seu conceito e o contexto histórico dos conflitos ambientais que 

se encontram por detrás das vulnerabilidades sociais e ambientais em territórios 

específicos; de outro, a importância de as populações ditas vulneráveis assumirem 

o seu papel de sujeitos coletivos ativos de transformação da sua própria condição 

de vulnerabilizados. Sendo assim, uma das características da espacialidade urbana 

de Caetanos resultante das forças produtivas que atuam na produção do espaço 

urbano da cidade.

fig. 2 – Mapa da vulnerabilidade social da Cidade de Caetanos - 2019 
(Fonte: Elab. por Altemar A. Rocha-UESB- 2019).

Fig. 2 - Map of the social vulnerability of Caetanos ‑ 2019 
(Source: Altemar A. Rocha‑UESB‑2019).
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A produção do espaço urbano para Harvey (1980) se dá por meio das relações de 

poder capitalista com a apropriação do espaço e da natureza pelos meios de produção 

e das forças produtivas. Essa posição também é defendida por Lefebvre (2013, p. 

64), quando enfatiza que “As forças produtivas (natureza, trabalho e organização do 

trabalho, técnicas e conhecimentos) e, obviamente, as relações de produção, têm um 

papel – a determinar – na produção do espaço”. 

A produção do espaço  apresenta um conteúdo complexo, que está ligado a 

produção sociedade – natureza e sociedade - sociedade. A produção urbana é onde 

a vida acontece, na qual nem sempre são oferecidas boas condições de moradias, 

no caso da precariedade de habitação, que é o caso da cidade de Caetanos, onde 

são construídas casas em áreas de riscos, bastante precárias (fot. 2). Vários fatores 

contribuíram para a ocupação dessas habitações, como a migração de pessoas 

do campo para cidade, o fracasso de políticas públicas popular de habitações, 

aumento de alugueis e dentre outros fatores. São vários os resíduos que são 

resultantes do processo de consumo nos centros urbanos, são resíduos vindos 

das indústrias, do comércio e dos lixos domésticos, que podem conter diversas 

substâncias diferentes, que é prejudicial à saúde e que podem também fazer o 

comprometimento na qualidade do solo, do ar e também da água. No caso do 

antigo lixão de Caetanos essa situação foi consolidada ao longo dos anos até o seu 

recapeamento com cascalho e areia para a construção do conjunto Residencial 

conforme será descrito a seguir,

As vulnerabilidades sociais e os riscos ambientais do conjunto habitacional 

construído sobre o aterro sanitário

Em Caetanos-BA, a construção do assentamento popular com casas para 

a população de baixa renda sobre o terreno do antigo lixão, com dinheiro do 

Programa do Minha Casa Minha Vida- MCMV, foi concluída em 2014 e entregue 

aos moradores. No entanto, as carências de infraestrutura tais como iluminação 

pública, água encanada, saneamento básico e ou fossas sépticas não foram resolvidas 

pelo poder público municipal. Nessa perspectiva, as vulnerabilidades podem ser 
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compreendidas como resultantes de gradientes ou diferenciais de exposição dos 

grupos que vivem mais à periferia social e econômica do desenvolvimento e acabam 

por arcar com as principais cargas ambientais. Riscos em contextos vulneráveis são, 

portanto, uma questão de (in)justiça ambiental. (Porto 2005, p. 81).

fot. 2 ‑ Vista parcial das condições ambientais e do tipo de funcionamento do antigo lixão 
em Caetanos-BA, 2007  (Fonte: Relatório do Ministério Público 2007).

Photo 2 - Partial view of the environmental conditions and the type of operation of the old 
rubbish dump in Caetanos‑BA, 2007 (Source: Relatório do Ministério Público 2007).

Para Santos (2015), “[…] a vulnerabilidade envolve uma perspectiva 

multidimensional que compreende a exposição de um sistema complexo aos riscos e a sua 

capacidade de resposta, sendo esta determinada, no caso de grupos sociais, pelo seu nível 

de pobreza, definido pelo contexto político, histórico e cultural”. No caso do conjunto 

habitacional de assentamento popular construído no terreno de aterro sanitário 

abandonado, essa vulnerabilidade pode ser acentuada ainda mais na medida em que 

um dos critérios adotados pela Prefeitura Municipal de Caetanos para a escolha dos 

beneficiários foi justamente a baixa renda, a quantidade numerosa de filhos e pessoas 
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analfabetas o que contribui para elevar o grau risco ambiental em detrimento da 

vulnerabilidade social dos moradores desse local.

O conjunto habitacional de assentamento popular foi construído em local 

onde até 2007 era um terreno que funcionava como um depósito de lixo urbano 

a céu aberto que durou cerca de 20 anos. Em 2014 após alguns meses depois do 

fechamento do lixão, ocorreu o soterramento, com terraplanagem e posteriormente 

a construção das casas. A realidade da antiga  paisagem do entorno do lixão era a 

presença massiva de animais em meio ao lixo. Esse tipo de ambiente foi modificado 

e substituído por moradias (fot. 3).

fot. 3 ‑ Vista parcial das casas populares construídas no aterro sanitário no espaço urbano 
de Caetanos – 2018/2019 (Fotografia da pesquisa de campo: a) Jaqueline Lopes, set. 2018;  

b) Altemar A. Rocha junho de 2019).
Photo 3 - Partial view of the affordable houses built on the sanitary landfill in the urban space 
of Caetanos – 2018/2019 (Photograph of fieldwork: a) by Jaqueline Lopes, September 2018; 

b) by Altemar A. Rocha june, 2019).

A 

B 
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De acordo com o levantamento realizado em campo e conforme ilustrado na 

fot. 3 observa-se que o padrão de moradia do assentamento popular construído 

pelo poder público municipal, é no modelo de casas soltas desprovidas de toda 

a infraestrutura mínima para a qualidade de vida urbana. Em todas as casas, o 

abastecimento de água é feito por carro pipa, o destino do lixo é lançado diretamente 

em terrenos baldios e posteriormente queimado ou enterrado, o acesso é feito por 

ruas de chão batido. Na maioria das entrevistas realizadas, havia reclamações da falta 

de água encanada, de vigilância sanitária e de construções de fossas, por não haver 

nenhum tipo de infraestrutura sanitária, a população acaba improvisando banheiro 

em áreas inapropriadas, gerando mau cheiro para o restante dos indivíduos.

Por ser uma área de depósito de resíduos de lixos domésticos, comerciais e 

hospitalares, é de conhecimento de todos que esse espaço deveria ser considerado 

de riscos para a moradia. Já que com o passar do tempo lixão soterrado começa 

a liberar gases do tipo metano e outros gases poluentes e explosivos bem com o 

chorume decorrente da liquefação dos compostos orgânicos misturados ao lixo.

Dentre os vários riscos desse lugar pode-se evidenciar pela ordem de perigo, 

a compressão dos gases no interior do subsolo seguida pelo risco de explosão na 

superfície cujos danos podem ser desde a queda do imóvel até ao risco de morte de 

seus habitantes. Além desses, outros danos podem ser evidenciados com o passar 

do tempo, seja pela acomodação do terreno que gera rachaduras nas casas e sua 

posterior condenação ao uso e moradia, inalação dos gases poluentes e contato 

com substâncias nocivas a saúde o que pode levar vários danos e problemas de 

saúde, especialmente crianças e idosos. Por meio das entrevistas, todos disseram 

que suas casas têm rachaduras nas paredes e solapamentos dos pisos. Um dos 

principais problemas ambientais percebido foi no período chuvoso, em que ocorre 

as enxurradas e com isso o arrastamento de lixos que são jogados ao entorno do 

assentamento e também a questão do rio que separa o assentamento da cidade, pois 

quando chove o rio transborda fechando a vida de um lugar para o outro.

Do ponto de vista da vulnerabilidade social e econômica da população residente 

no conjunto residencial, constata-se que há uma alta taxa pobreza que elevado grau 

de vulnerabilidade. Com base nos dados da pesquisa de campo foi detectado que a 

renda per capta mensal por morador do conjunto habitacional como um todo é de 
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R$ 158,00 por pessoa, verifica-se ainda que 98% das pessoas estão muito abaixo da 

linha de pobreza o que caracteriza  o conjunto habitacional como espaço urbano 

de extrema pobreza onde quase todos os moradores estão no limiar da indigência se 

for considerado os critérios de indigência do Banco mundial(2017) que é de 1 U$ 

diário por pessoa.

fig. 3 ‑ Renda per capita mensal dos moradores do Conjunto Habitacional do Aterro na 
cidade de Caetanos-Bahia - 2019 (Fonte: pesquisa de campo junho de 2019)
Fig. 3 - Monthly per capita income of residents of the Landfill Housing Estate in 

aetanos‑Bahia ‑ 2019 (Source: field survey June, 2019).

Quando se analisa os dados domiciliares 92% destes domicílios estão abaixo 

da linha de pobreza. Na maioria dos lares 51% deles, os indivíduos vivem com 

menos de R$ 100,00 por pessoa, ou seja, estão abaixo do limiar da indigência 

definida pelo Banco Mundial (2017). Outros 73% desses moradores estão abaixo 

do limiar da pobreza que segundo Banco Mundial (2017) é de U$ 1,90 por 

dia por pessoa.  Esses dados caracterizam uma extrema vulnerabilidade social 

dessa população residente no Conjunto Habitacional do Aterro que, associada 

aos eventuais riscos ambientais derivados dos desdobramentos do antigo lixão, 

potencializa ainda mais a vulnerabilidade social do lugar e evidencia um risco 

elevado com chance de danos em larga escala para a maioria dos moradores do 

Conjunto habitacional.
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Conclusão

Os resultados obtidos aqui apontam que a vulnerabilidade social potencializa os 

riscos da população local em detrimento condições socioambientais, das condições 

de moradia e das características físicas do terreno entre outras. No caso do terreno do 

Conjunto habitacional o risco ambiental também é potencializado pela omissão do 

poder público municipal que aterrou um antigo lixão e depois legalizou a moradia 

para uma camada da população extremamente vulnerável.

O que levou a realização dessa pesquisa foi a preocupação social que 

todo cientista deveria ter. O fato de as casas terem sido construídas em 

terrenos de lixão, uma situação pouco comum para cidades pequenas ou para 

qualquer outra cidade.  Como as casas já estão construídas nesse terreno e a 

população já teve a posse da mesma, o que pode ser feito para que haja uma, 

qualidade de vida para as pessoas que moram neste local. A implementação 

de políticas públicas, levando melhorias e planejamento para as habitações. 

Outra questão é a necessidade de saneamento e abastecimento com água 

tratada, aberturas de fossas e a construção de uma ponte para que não haja 

dificuldade na passagem da população nos canais de drenagem que cruzam 

os caminhos de acesso ao local.

Para que não ocorram os solapamentos de pisos, rachaduras nas paredes ou até 

mesmo o desabamento de casas, é necessário que sejam implantados biodigestores 

para liberação do gás metano do solo, então, trazendo segurança para a população 

e para as casas. Portanto, percebendo a grande falta de interesse e descuido da 

prefeitura com essa população e o grande despreparo de engenheiros técnicos por 

terem aceitado que casas fossem construídas nesse terreno.

Ao analisarmos determinados problemas ambientais e sociais, a vulnerabilidade 

pode e deve ser inserida na análise. Pode se dizer que na relação sociedade/natureza 

a vulnerabilidade deriva das forças produtivas e das forças da natureza; dos ciclos 

de vida e morte, das escolhas de desenvolvimento econômico, das relações de poder 

estabelecidos no interior de cada sociedade local, tais como as relações desenvolvidas 

na cidade de Caetanos que definiram e construíram o conjunto habitacional popular 

em terreno de antigo lixão aterrado.



108

Referências bibliográficas

Abreu, L. D. P. de, Magalhães, A. H. R., Guimarães, R. X., Mendonça, G. M. M., de Abreu, F. E. 
P., & de Souza, L. A. (2016). Avaliação dos riscos ocupacionais dos trabalhadores do aterro 
sanitário do município de Sobral/CE. Revista Destaques Acadêmicos, Lajeado, v. 8, n. 3, 204-223.

BAHIA (2007) Desafio do lixo: problemas, responsabilidades e perspectivas: Relatório 2006/2007 / 
Ministério Público do Estado da Bahia. Salvador: Ministério Público, “Centro de Apoio Operacional 
às Promotorias de Justiça de Meio Ambiente”, 125 p.
Disponível em: http://www.mpgo.mp.br/portalweb/hp/9/docs/rsudoutrina_18.pdf

Cardoso, L. A. (2016). Assentamentos precários no Brasil: discutindo conceitos. In: Caracterização e 
tipologia de assentamentos precários: estudos de caso brasileiros / editores: Maria da Piedade Morais, 
Cleandro Krause, Vicente Correia Lima Neto, Brasília, IPEA,

Correa, R. L. (2011). As pequenas cidades na confluência do urbano e do rural. Geousp ‑ espaço e tempo. 
São Paulo, n.º 30, 05 – 12.

Corrêa, R. L. (2007). Diferenciação sócio-espacial, escala e práticas espaciais. Cidades, São Paulo, V. 4, 
n.º 6, 62-72.

CORREIO BRAZILIENSE (2018). Cidades. Construção de condomínio sobre lixão coloca em risco futuros moradores. 
Disponível em: https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2010/11/28/interna_
cidadesdf,225152/construcao-de-condominio-sobre-lixao-coloca-em-risco-futuros-moradores.shtml.

IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA (2016). Monografia do Município de 
Caetanos Bahia, Rio de Janeiro, IBGE.
Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/ visualizacao/dtbs/bahia/caetanos.pdf

IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA (2010).Censo Populacional 2010, 
resultados do universo‑ Características da população e dos domicílios, Rio de Janeiro, IBGE. Disponível em: 
https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/default_ resultados_ universo.shtm  

Harvey, D. (1980).  A justiça social e a cidade. São Paulo: Hucitec, 286 p.

Lefebvre, H. (2013). La producción del espacio. Madrid, Capitán swing, 468 p.

Marandola Jr., E., Hogan, J. D. (2005). Vulnerabilidades e riscos: entre geografia e demografia, Revista 
Brasileira de Estudos de População, Rebep. Campinas, v.25, n.1, 2, 1-39

Marguti, B. O., Aragão, T. M. (2016). Habitação e assentamentos precários no Brasil: Trajetória e desafios 
para o alcance da justiça espacial. In: O Estatuto da Cidade e a Habitat III: um balanço de quinze anos 
da política urbana no Brasil e a Nova Agenda Urbana.Marco Aurelio Costa(org.) IPEA. Brasilia,  368 p. 
Disponível em: http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/8469, acesso em setembro de 2018.

Mendonça, F. e Leitão, S. A. M. (2008). Riscos e vulnerabilidade socioambiental urbana: uma perspectiva 
a partir dos recursos hídricos. Revista GeoTextos, Salvador, v. 4, n.º 1 e 2, 145-163.

Porto, M. F. de S. (2005). Riscos, incertezas e vulnerabilidades: transgênicos e os desafios para a ciência 
e a governança, Revista Politica & Sociedad, Florianópolis, v. 4, n.º 7, UFSC, 77-103

Porto, M. F. de S. (2011). Complexidade, processos de vulnerabilização e justiça ambiental: um ensaio de 
epistemologia política. Revista Crítica de Ciências Sociais Coimbra, n.º 93, “Risco, vulnerabilidade 
social e cidadania”, 31-58.

Rocha, A. A. (2018). O papel de João Gonçalves da Costa na produção do espaço baiano - entre 
os séculos xviii e xix: as origens do território de Vitória da Conquista. Geopauta, v. 3, n.º 2. 
Disponível em: http://periodicos2.uesb.br/index. php/geo/article/view/3732. 

Ross, J. L. S. (1997) Geomorfologia: ambiente e planejamento. 4ª Ed. São Paulo: Contexto, 

http://www.mpgo.mp.br/portalweb/hp/9/docs/rsudoutrina_18.pdf
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2010/11/28/interna_cidadesdf,225152/construcao-de-condominio-sobre-lixao-coloca-em-risco-futuros-moradores.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2010/11/28/interna_cidadesdf,225152/construcao-de-condominio-sobre-lixao-coloca-em-risco-futuros-moradores.shtml
https://biblioteca.ibge.gov.br/ visualizacao/dtbs/bahia/caetanos.pdf
https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/default_ resultados_ universo.shtm
http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/8469
http://periodicos2.uesb.br/index. php/geo/article/view/3732


109

Santos, J. de O. (2015) Relações entre fragilidade ambiental e vulnerabilidade social na susceptibilidade 
aos riscos. Mercator, Fortaleza, v. 14, n.º 2, 75-90.

BANCO MUNDIAL (2017).	 Relatório:	 Erradicar	 a	 Pobreza	 Extrema	 •	 Promover	 a	 Prosperidade	
Compartilhada, Washington: worldbank.org/annualreport Bird-AID, Grupo do Banco Mundial, 
87 p. 

Torres, H. D. G., Marques, E., Ferreira, M. P., & Bitar, S. (2003)  Pobreza e espaço: padrões de 
segregação em São Paulo, Revista Estudos Avançados. São Paulo, v.17 n. 47, p. 97-128. Disponível 
em:  http://www.scielo.br/pdf/ea/v17n47/a06v1747.pdf

Torres, H. da G. (2004) Segregação residencial e políticas públicas em São Paulo, Revista Brasileira de 
Ciências Sociais. São Paulo, v. 19, n.º54, 41-56.
Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rbcsoc/v19n54/a03v1954.pdf

Vieira, E. A. (2011). Casas sobre área de lixo em Ribeirão Preto (SP). PRACS: Revista de Humanidades 
do Curso de Ciências Sociais da UNIFAP. Macapá, n.º 4, 41-50.
Disponível em: https://periodicos.unifap.br/index.php/pracs/article/download/97/n4Elias.pdf

http://www.scielo.br/pdf/ea/v17n47/a06v1747.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rbcsoc/v19n54/a03v1954.pdf
https://periodicos.unifap.br/index.php/pracs/article/download/97/n4Elias.pdf




ESTRATÉGIAS  PARA O ENFRENTAMENTO DE 

RISCOS COM VISTAS  À  SUSTENTABILIDADE 

URBANA EM VIL A VELHA (ES ,  BRASIL) : 

MEMÓRIAS  IMAGÉTICAS  URBANAS E  AÇÕES DA 

MACRODRENAGEM DO ATOR ESTATAL

STRATEGIES  TO FACE RISKS  WITH A  VIEW TO 

URBAN SUSTAINABILITY IN VILA VELHA (ES, BRAZIL):

URBAN IMAGERY MEMORIES  AND 

MACRO-DRAINING ACTIONS BY  THE STATE ACTOR

Fabíola Ferreira Soares
Universidade Vila Velha 

Núcleo de Estudos Urbanos e Socioambientais/NEUS (Brasil) 
ORCID: 0000-0002-5237-8449     fabiola.fersoa@gmail.com

Sonia Maria Meneghetti Coelho
Universidade Vila Velha 

Núcleo de Estudos Urbanos e Socioambientais/NEUS (Brasil)
ORCID: 0000-0003-3533-7757     soniaminig@gmail.com

Teresa da Silva Rosa
Universidade Vila Velha 

Núcleo de Estudos Urbanos e Socioambientais/NEUS (Brasil)
ORCID: 0000-0001-6613-5088     tsrosaprof@gmail.com

Resumo: O estudo compreende a sustentabilidade urbana em Vila Velha (ES, 

Brasil) com base no conjunto de ações e saberes da memória local em 

busca pelas análises das estratégias do ator estatal para o enfrentamento 

de riscos. Assim, considerando o papel dos diferentes atores sociais 

nos processos de tomada de decisão em ambiente urbano, a pesquisa 

buscou analisar o plano da macrodrenagem para as áreas de riscos no 

DOI: https://doi.org/10.34037/978-989-54942-7-9_8_5

https://orcid.org/0000-0002-5237-8449
https://orcid.org/0000-0003-3533-7757
https://orcid.org/0000-0001-6613-5088


112

município, tendo como cenário as inundações recorrentes em Vila 

Velha-ES. Conclui-se dos estudos, que a macrodrenagem urbana 

não se mostra suficiente para o escoamento superficial da água 

das chuvas intensas, e a construção da rede de drenagem do ator 

estatal, ainda é insuficiente. Faz sentido, portanto, compreender a 

problemática ambiental urbana no município com base na memória 

local concomitante ao desenvolvimento do espaço territorial. A 

Prefeitura Municipal de Vila Velha - PMVV como responsável (ou 

não) para a mitigação de riscos de desastres a eventos de inundação 

pode melhorar o mapeamento de seus planos de ação, com relação 

aos eventos extremos de pluviosidade que vêm se agravando na região.

 Palavras ‑chave: Sustentabilidade urbana, memória, Vila Velha (ES).

Abstract: The study concerns urban sustainability in Vila Velha (ES-Brasil) 

based on the set of actions and knowledge from local memory, 

looking for analyses of the strategies of the state actor to tackle risks. 

Thus, considering the role of different social actors in arriving at 

decisions in an urban environment, the research sought to analyse 

the macro-drainage plan for risk areas in the municipality, against 

the backdrop of recurrent flooding in Vila Velha-ES. It is concluded 

from the studies that urban macro-drainage cannot handle the surface 

runoff of heavy rainfall, and the construction of the drainage network 

by the state actor is still inadequate. Therefore, it makes sense to 

understand the urban environmental problem within the municipality 

based on local memory contemporaneous with the development of 

territorial space. The Vila Velha Municipal Government - PMVV 

as the authority responsible (or not) for disaster risk mitigation to 

flood events can improve the mapping of its action plans regarding 

the extreme rainfall events, which are worsening in the region.

Keywords: Urban sustainability, memory, Vila Velha (ES).
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Introdução

Este trabalho tem como objetivo compreender a busca pela sustentabilidade ur-

bana em Vila Velha (ES) a partir de ações locais empreendidas pelo ator estatal no 

enfrentamento dos riscos de inundações num cenário de governança ambiental local. 

Pretende-se discutir soluções de cunho estrutural para a resolução deste problema que 

vem agravando-se pelo aglomerado urbano em associação de eventos extremos de 

pluviosidade. A análise que se pretende fazer tem como ponto de partida a memória 

local, considerada como sendo o conjunto de saberes e práticas dentro daquele cená-

rio, onde a estratégia do poder público para minimizar os impactos causados   pela crise 

ambiental contemporânea é perpassada pelas vulnerabilidades e pelos riscos postos 

pela urbanização moderna. 

Considerando o papel dos diferentes atores sociais nos processos de tomada de 

decisão em ambiente urbano, o estudo tomou como cenário as inundações recorrentes 

em Vila Velha (situado na Região Metropolitana da Grande Vitória/RMGV, ES, 

Brasil) no intuito de buscar entender como a atuação do poder público, através 

de suas ações, tem se organizado para minimizar prejuízos econômicos e riscos às 

pessoas. Ou seja, esta comunicação é uma reflexão que se remete à organização e ao 

planejamento do território e à cidade sustentável e resiliente. Nesse sentido, busca-se 

compreender como o ator estatal contribuiria (ou não) para a mitigação de riscos de 

desastres considerando o mapeamento de suas ações e os registros de imagem como 

parte do processo de resgate da memória urbana. Em outras palavras, através de suas 

ações, esse ator estaria contribuindo para uma sustentabilidade urbana? 

Materiais e métodos

A pesquisa buscou levantar: (1) registros imagéticos históricos sobre os eventos de 

inundação no período a partir os anos de 1960/70 até os dias de hoje. Kossoy (2012) 

cita como fontes históricas do passado, as fotografias, documentos, monumentos e 

objetos produzidos pelo homem. Utilizados como sendo parte da memória ambiental 

local, eles auxiliaram a compreensão da história ambiental do município; (2) fontes 
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documentais sobre o ordenamento territorial (planos diretor e de macrodrenagem) 

que apontam para o modo pelo qual o território é apropriado pela cidade, 

modificando as suas paisagens naturais originais em decorrência da expansão urbana 

moderna; e (3) fontes histórico-bibliográficas sobre o processo de desenvolvimento 

do estado do Espírito Santo e de Vila Velha, que se inicia na década de 1960/1970. 

Estes procedimentos foram analisados a partir da lente teórica da redução de riscos de 

desastres e da sustentabilidade em ambiente urbano.

O município de Vila Velha

Conhecida como antiga Vila do Espírito Santo, Vila Velha foi fundada em 23 de 

maio de 1535 e tem no seu contexto histórico a perspectiva da ocupação urbana da 

base biogeofísica de seu território, razões pelas quais implica compreender o desastre 

socioambiental das inundações, recorrente no município vilavelhense que vem 

impactando as populações vulnerabilizadas localizadas em áreas de risco. Tendo uma 

população estimada em 486.208 habitantes (IBGE, 2019), a cidade está subdividida 

em cinco regiões administrativas (distritos), a saber: Centro, Grande Ibes, Grande 

Aribiri, Grande Cobilândia, Grande Jucu. Atualmente o município possui 92 bairros 

oficiais, conforme lei n.º 4707, de 10 de setembro de 2008 e ocupa uma área de 

208,82 quilômetros quadrados (Km²), sendo que 54,57 Km² estão em perímetro 

urbano e os 154,25 Km² restantes constituem a zona rural (PMVV, 2018b).

Em 1995, foi assinado o protocolo de intenções para a criação da RMGV com 

objetivo de facilitar aos municípios componentes o enfrentamento de problemas 

comuns levando as administrações públicas municipais a buscarem soluções 

conjuntas. Inicialmente compuseram a RMGV: Vitória, Vila Velha, Cariacica e 

Viana; em 1999 foi incorporada Guarapari e em 2001, Fundão (Moreira e Perrone, 

2008).  No entanto, a dinâmica populacional evidencia a fragilidade de tal modelo 

de desenvolvimento urbano com relação ao combate às desigualdades regionais e as 

situações de vulnerabilidade da população.

Vila Velha convizinha com os municípios de Vitória, Cariacica, Viana e 

Guarapari, sendo que em sua extensão territorial predomina o relevo plano em 
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média 4 metros acima do nível do mar e clima tropical litorâneo. (PMVV, 2018c). 

Dito isto, ao Norte, limita-se com a capital Vitória, ao sul com Guarapari, a leste 

com Oceano Atlântico e a oeste com Cariacica e Viana (fig.1).

Localizada no litoral do ES, a cidade de Vila Velha assenta-se sobre planícies 

fluviais e litorâneas, cujos locais são de alagadiços, cortados, atualmente, por 

diversos canais, parte de uma extensa rede hidrográfica de rios. Pelos estudos do 

INCAPER (2019), os canais da região servem de saída de águas pluviais em época 

de chuvas, principalmente no verão. No entanto, com a grande urbanização, eles 

passaram a servir de escoamento da rede de esgotos de vários bairros. Além disso, o 

município possui solos predominantes classificados como uma associação de areias 

do período quaternário, em que apresentam baixa fertilidade e pH entre 4,2 e 5,5 

(o pH corresponde ao potencial hidrogeniônico de uma solução que varia entre 0 e 

14) . O clima é predominantemente quente, com pequena variação de temperatura 

durante o ano, sendo o período de outubro a janeiro o de maior concentração de 

acumulado de chuvas (INCAPER, 2014). 

Em seu perímetro urbano, há 45 quilômetros de canais abertos cortando a 

cidade, porém eles apresentam deficiência na drenagem urbana tanto pela sua 

pouca declividade do terreno como ainda em função do processo de urbanização 

com a disposição irregular de resíduos sólidos em suas margens. Aliado a isso, 

existem fatores ligados à característica geológica de uma planície naturalmente 

inundável devido à presença de bacias hidrográficas como a do Rio Jucu, 

compondo uma rede fluvial importante situada entre o litoral de restinga, dunas 

e o interior. Sendo o Jucu o principal rio que banha o município, ele nasce na 

região serrana do estado desaguando no Oceano Atlântico cortando a parte sul 

do território vilavelhense (PMVV, 2018c). Toda essa rede fluvial foi objeto de 

obras de drenagem e infraestrutura ainda nas décadas 1960/70 a fim de viabilizar 

a ocupação da maior parte de sua extensão territorial da planície inundável. Para 

tanto, foram feitos aterros não só de áreas inundáveis como as de mangue bem 

como retificações de rios (D’Alcântara, 2012). Em função da sua localização 

geográfica, Vila Velha tem um clima tropical com as chuvas intensas, sobretudo, 

no verão. Devido ao uso dado ao solo urbano, tais eventos acabam sendo um dos 

fatores contribuintes para o processo de construção de riscos e vulnerabilidades 
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fig. 1 ‑ Vila Velha-ES: 1) Rio Jucu; 2) Grande Cobilândia; 3) Bairro Itapoã; 
4) Grande Terra Vermelha; 5) Canal da Costa (EBAP 2); 6) Canal de Guaranhuns (EBAP 1); 

7) Rio Marinho; 8) Baía de Vitória; 9) Sítio Batalha (EBAP 3) 
(Fonte: Geobases, 2017, adaptado pelas autoras). 

Fig. 1 - Vila Velha ES: 1) Jucu River; 2) Greater Cobilândia; 3) Bairro Itapoã; 4) Grande Terra 
Vermelha; 5) Canal da Costa (EBAP 2); 6) Canal de Guaranhuns (EBAP 1); 7) Rio Marinho; 
8) Baía de Vitória; 9) Sítio Batalha (EBAP 3) (Source: Geobases, 2017, adapted by the authors).
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locais, principalmente, associados ao uso e ocupação do solo relacionados aos 

grandes empreendimentos imobiliários que se seguiram aos grandes projetos de 

desenvolvimento econômico.

Os tipos de riscos em Vila Velha 

Existem diversos riscos na cidade de Vila Velha/ES sendo o tipo abordado 

aqui concerne somente às inundações por ser um evento que faz parte da história 

ambiental do município. O termo inundação, usualmente em áreas urbanas, se 

mistura aos outros problemas como alagamentos, enxurradas, enchentes ou cheias. 

Como visto acima, a planície de inundação onde se situa Vila Velha, é também 

denominada várzea, área periodicamente atingida pelo transbordamento dos cursos 

d’água, constituindo-se, portanto, uma área inadequada à ocupação. Na Classificação 

e Codificação Brasileira de Desastres (Cobrade), inundação representa “[…] o 

transbordamento das águas de um curso d’água, atingindo a planície de inundação 

ou área de várzea”, ou seja, existe a submersão de áreas fora dos limites normais 

de um curso de água em zonas que normalmente não se encontram submersas. 

Esse transbordamento ocorre de modo gradual, geralmente ocasionado por chuvas 

prolongadas em áreas de planície (Brasil, 2018). Os estudos desses condicionantes 

naturais permitem compreender a dinâmica do escoamento da água nas bacias 

hidrográficas, de acordo com o regime de chuvas conhecido. 

Para Amaral e Ribeiro (2012, p. 45), as planícies são condicionantes naturais, 

reveladas como por “[...] formas de relevo; características da rede de drenagem e 

bacia hidrográfica [...]”. Segundo Deina e Coelho (2013), a complexa relação 

dessas bacias faz parte de um conjunto de fatores históricos das inundações em 

Vila Velha, por isso é importante identificar quais são as bacias hidrográficas que 

drenam o município e, a partir do traçado dos seus cursos d’água, compreender a 

complexa relação delas com os frequentes eventos de inundações, evidenciando a 

sua importância como ponto de partida para o planejamento urbano ambiental. 

Em Vila Velha, por exemplo, existem três bacias suscetíveis a transbordamentos, 

são elas: Bacia do rio Santa Maria, ao norte, que drena a porção mais urbanizada 
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do município; a Bacia do rio Jucu, na porção centro-sul que é uma região bastante 

afetada com as inundações e cheias do rio, cuja urbanização é crescente; e, a Bacia 

de Guarapari, cuja drenagem se dirige para a porção sul-sudoeste do município e 

menos urbanizada (Deina e Coelho, 2013). Os estudos de Silva (2017) apontam 

que uma das principais consequências das obras realizadas no Rio Jucu foi a redução 

na vazão das águas que fluía para Rio Marinho pelo Canal dos Jesuítas, que estava 

ativo há mais de 200 anos. 

No geral, nessa área urbana, a obstrução de vários trechos prejudicou a 

drenagem dos canais, entre outros impactos induzidos, sobretudo, devido ao 

processo de ocupação desordenada do território na área de abrangência da bacia 

hidrográfica do rio Jucu. Isso também vale para a região da Grande Cobilândia 

que sofre influência do Rio Marinho, de aproximadamente oito quilômetros de 

extensão, que percorre o território no sentido sul-norte, desde o Rio Jucu até 

sua foz na Baía de Vitória, delimitando os municípios de Cariacica e Vila Velha 

(fig.1). Nos estudos de Silva (2017), este pequeno rio foi de grande importância 

para a capital capixaba, desde o século XVIII, numa época em que a ilha de 

Vitória necessitava ser abastecida por gêneros agrícolas e água potável. 

Com o processo de urbanização, esta dinâmica ecossistêmica foi sofrendo alterações 

por conta de alterações. Aterraram-se mangues, ocuparam-se várzeas, retificaram-

se meandros dos rios para construir a cidade. Silva (2017) revela como consequência 

não apenas a degradação ambiental pela ocupação de mangues, várzeas e margens de 

rios e córregos, mas também reafirma a desigualdade social, pois essas áreas vêm sendo 

ocupadas, em sua maioria, por populações que não possuem acesso à moradia digna. 

“Por outro lado, cabe ressaltar que áreas ambientalmente frágeis também são ocupadas por 

pessoas de alta renda, em áreas ocupadas irregularmente, ignorando as legislações acerca do 

tema em prol de uma bela vista a partir das janelas de suas mansões” (Silva, 2017, p. 

14) na percepção do autor a construção da região metropolitana de Vitória e, mais

especificamente, o desprezo ao Rio Marinho, também são caracterizadas por esse 

modelo perverso de urbanização.

Sendo os diversos bairros atingidos pelas inundações, o bairro de Cobilândia 

vem reafirmando nossa histórica desigualdade social, pois essas áreas vêm sendo 

ocupadas, em sua maioria, por populações vulneráveis às áreas ambientalmente 
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frágeis, mais especificamente, pelo modelo perverso de urbanização em que se 

discute e espera soluções do governo para resolver a situação dos moradores. 

Ainda hoje se verifica que as inundações são atribuídas a uma falta de obras de 

drenagem e pouco se discute quanto à forma errônea de ocupação do território 

às margens de rios e planícies de inundação, como na região banhada pelos rios 

Marinho e Jucu (fig. 1).

Sobre os impactos das chuvas nos bairros, a prefeitura trata a política de gestão 

municipal das áreas mais afetadas para prevenção e riscos de inundações no Plano 

Municipal de Contingência de Vila Velha (de 2013, atualizado em 2016/17). 

Esse documento contempla não apenas a gestão da rede de drenagem pluvial, 

mas, de modo geral, cria medidas para tentar diminuir o grau de vulnerabilidade 

a que a população está sujeita além de reduzir o risco de inundação urbana na 

cidade (PMVV, 2018). Em se tratando dos diversos desastres tipificados pela 

Cobrade e, do ponto de vista de Pedrosa, Nardin e Danelon (2016), a classificação 

das inundações é vista como sendo (1) fluviais quando tem impacto acrescido 

sobre as populações que habitam as planícies de inundação dos rios; ou (2) 

urbanas quando resulta do avanço da urbanização em um resultado da ocupação 

do território e da sua consequente impermeabilização. No entanto, ambas as 

classificações se superpõem quando tratadas em ambientes complexos como é o 

caso dos ambientes urbanos com a situação de Vila Velha. 

Assim, as inundações decorrentes do processo natural em área de planície 

de inundação são agravadas pela atividade humana através, especialmente, pelo 

processo de ocupação de territórios. Estas ocupações são irregulares por conta de 

ocorrerem em Áreas de Preservação Permanente (APPs) que, de acordo com o 

Código Florestal (Brasil, 2012) devem ser respeitadas. Alguns dos problemas que 

contribuem para as situações de risco em ambientes urbanos podem ser citados 

entre eles se destacam em Vila Velha a ocupação de margens de canais, a canalização 

e retilinização dos rios como estratégia de “higienização”, o lançamento de resíduos 

sólidos e de esgoto sanitário nos corpos hídricos devido à falta de saneamento 

adequado, o desmatamento de suas vertentes sem falar no processo de assoreamento 

bem como no desconhecimento e desrespeito da lógica ecológica do território e das 

suas características biogeofísicas (Da-Silva-Rosa et al., 2018).
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Vila Velha possui diversos canais abertos, que, na realidade, são rios 

canalizados, dentre os quais se destacam o Canal da Costa, Canal Bigossi, 

Canal Garanhuns e o Rio Congo localizado na Grande Terra Vermelha 

(fig.1). Geomorfologicamente falando, a área é de uma planície inundável 

devido à presença de bacias hidrográficas diversas compondo uma rede fluvial 

importante, situada entre o litoral de restinga, dunas e o interior, tendo 

ocorrências de maciços rochosos. Nascendo na Região Serrana (Domingos 

Martins) e desaguando no Oceano Atlântico, o rio Jucu é o principal rio que 

banha o território vila-velhense, o qual foi objeto de obras de drenagem e 

infraestrutura ainda nas décadas 1960/70 a fim de viabilizar a ocupação da 

maior parte de sua extensão territorial. No momento de cheia devido a episódios 

pluviométricos extremos conjugados à alta da maré, esta situação geográfica 

pode fazer com que aqueles transbordem dificultando a macrodrenagem 

urbana. Aliado aos problemas citados acima, a conjugação destes fatores 

biogeofísicos coloca, consequentemente, toda a população refém ao ponto dela 

evitar determinados bairros historicamente mais expostos. Afinal, a intervenção 

urbana modificou o cenário natural (D’ Alcântara, 2012), contribuindo para 

o processo de construção de riscos e vulnerabilidades territoriais relacionados

aos empreendimentos imobiliários e aos grandes projetos desenvolvimentistas. 

As inundações ocorridas nas últimas décadas em função das fortes chuvas de 

verão resultaram em desastres, muitas vezes, drásticos para a população, evento este 

recorrente desde a conhecida “grande enchente” de 1960 (fot. 1). Com a expansão 

urbana desde os anos 1960, Vila Velha ficou suscetível a eventos de chuvas extremas. 

Isso pode ser visto pela vista panorâmica da cidade, que mostra o bairro de Itapoã 

(fig.1) tomado pela água até a faixa litorânea (fot. 1). Esse impacto acrescido sobre 

as populações que habitam as planícies de inundação dos rios resultam do avanço 

da urbanização em um resultado da ocupação do território e da sua consequente 

impermeabilização e, ainda, da canalização da drenagem em condutores artificiais 

como citam Pedrosa, Nardin e Danelon (2016).

Vale lembrar que muitas áreas de Vila Velha foram ocupadas pelas populações 

no decorrer do processo de crescimento econômico de caráter periférico e tardio 

concomitante ao processo de urbanização iniciados nos anos 1960/1970 (Siqueira, 2009). 
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Este processo de ocupação acontece com esse pano de fundo, no qual a trajetória 

privilegiada pelos governos federal e estadual durante todo esse período até a 

contemporaneidade se situa em favor da inserção econômica em nível nacional 

e internacional. A implantação de grandes projetos de desenvolvimento à partir 

das décadas de 1960/1970 (tais como a Companhia Siderúrgica de Tubarão, hoje, 

Arcelor-Mittal; a VALE; a Aracruz Celulose, hoje FIBRIA; o complexo portuário 

de Vitória; e, mais recentemente, a exploração offshore de reservas petrolíferas pela 

Petrobras) acaba incitando  a expansão do mercado imobiliário que se instala na 

RMGV como um todo. Aproximadamente nos anos 1970, teve início à operação 

dos projetos industriais e da migração de milhares de pessoas, atraídas pelo novo 

cenário econômico, acarretando a construção de moradias em áreas inapropriadas 

inclusive em Vila Velha. No final desta década, as primeiras ocupações irregulares 

fot. 1 ‑ Foto panorâmica da enchente de 1960 no bairro Itapuã – Vila Velha 
(Fonte: Rabelo; Valle, 2012).

Photo 1 - Panoramic photo of the 1960 flood in the Itapuã neighbourhood – Vila Velha 
(Source: Rabelo; Valle, 2012).
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na atual Grande Terra Vermelha (fig. 1) impulsionam o crescimento desordenado 

em direção ao sul do Rio Jucu, cuja ocupação em locais de baixa cota altimétrica em 

relação ao mar resultou grandes áreas de vulnerabilidade socioambiental tal como a 

área de Itapoã ou de Grande Terra Vermelha (fig.1). 

Hoje parte da região administrativa cinco, esta última área pertencia à adutora 

do rio Marinho, do governo do estado e do loteamento Brunella, onde, em 1988, 

famílias ocuparam suas terras (Mattos, 2013). Acionado e atendendo ao pedido de 

oito movimentos pela moradia do município, o poder público da época desapropriou 

a área e começou a construção das casas (Vila Capixaba, 2019). Em maio de 1988, 

teve início a construção das primeiras 235 residências (de um total de 575) e 

em 1989, as residências prontas foram entregues aos primeiros moradores. Uma 

segunda etapa com mais 235 casas foi inaugurada a 20 de maio de 1990. A terceira 

etapa ocorreu, em novembro do mesmo ano, sendo a última etapa, em março de 

1991. Este recorte ilustra o processo de expansão urbana para áreas até então não 

ocupadas pela cidade, contudo, desconhecendo as características ecossistêmicas de 

restingas e áreas inundáveis locais faz com que esta população de baixa renda tenha 

que enfrentar problemas como inundações, desvelando, portanto, a segregação 

socioespacial que se torna típica deste processo de urbanização (Mattos, 2013).

Com o desenvolvimento das regiões administrativas, num processo crescente a 

partir da década de 80 (fot. 2b), a cidade vilavelhense recebeu projetos urbanos para 

os bairros como a construção do Parque da Prainha no centro de Vila Velha; e a 

construção da Terceira Ponte, obra que permitiu o acesso mais direto à capital Vitória 

a partir da Praia da Costa, bairro nobre do município. Esse último investimento 

provocou aumento expressivo da especulação imobiliária com um crescimento urbano 

que diminuiu o espaço natural do leito do rio da Costa de 15 metros para 2 metros. 

A segregação socioespacial começada em meados da década de 1970 aumentou ainda 

mais neste processo de ocupação desordenada da área urbana decorrente da falta de 

planejamento adequado e do conhecimento da geografia local.

Esta trajetória de desenvolvimento urbano acaba por alinhar os interesses 

políticos locais aos interesses do mercado, em especial, do mercado imobiliário 

na exploração do solo urbano sem consideração das características da sua base 

biogeofísica se revelando em projeto societal de alguns (Da-Silva-Rosa et al., 2018). 
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Dessa feita, o que se observa é que os estudos de narrativas dos atores sociais e 

de imagens desvelam o modo pelo qual o território vem sendo apropriado por 

alguns atores atuando no cenário da governança ambiental local, principalmente, 

aqueles de caráter econômico como é o caso daqueles ligados aos empreendimentos 

imobiliários. Estes bem como as diversas atividades executadas pelo ser humano 

se revelam como contribuintes na construção ou potencialização de ameaças ou 

A

B

fot. 2 ‑ Ao Convento da Penha, Vila Velha, 
décadas de 70 (a) e 80 (b) vista panorâmica 
da construção do Parque da Prainha, Vila 

Velha (Fonte: Rabelo e Valle, 2012).
Photo 2 - The Penha Convent, Vila Velha, 
1970s (a) and 1980s (b) panoramic view of 
the construction of Prainha Park, Vila Velha 

(Sources: Rabelo e Valle, 2012).



124

perigos alimentados pelo próprio desenvolvimento econômico, sustentando pelo 

progresso das ciências e de técnicas cada vez mais sofisticadas (Veyret, 2007). 

Para Haesbaert e Limonad (2007), o território é uma construção histórica 

e, portanto, social a partir de relações de poder, materializando-se, concreta e 

simbolicamente, na relação de uso pela sociedade da natureza. Em Vila Velha, 

isto pode ser observado no processo de uso dos pequenos córregos e dos rios, 

os quais foram sendo modificados por um planejamento urbano que, quando 

existente, se revelou inadequado em lidar com as suas dinâmicas ecossistêmicas. 

O crescimento rápido e desordenado ocorreu com a ocupação de suas margens 

bem como das encostas, dos mangues, das restingas, das dunas, se revelando em 

uma história ambiental que se resume às dominações e agressões ao ecossistema 

local. Vale lembrar que, para Drummond (1991), a história ambiental seria a 

maneira mais provocativa de considerar o tempo histórico na compreensão do 

modo pelo qual o território é apropriado ou dominado pelos atores sociais. Além 

disso, segundo esse mesmo autor “O tempo no qual se movem as sociedades humanas 

é uma construção cultural consciente […]” (Drummond, 1991, p.178). Em outras 

palavras, ele se remete a dimensão cultural como elemento desse processo de 

construção do urbano.

Ainda hoje, Vila Velha se contrapõe a reformulação ou atualização de políticas 

públicas ambientais no sentido de melhorar o escoamento da água em época 

de chuva, agravado ainda por conta da infraestrutura precária de valas e canais 

por conta de diversos entupimentos em período de fortes chuvas. Esse processo 

histórico-ambiental pode contribuir para explicar a dificuldade de escoamento 

da água em períodos extremos, agravada ainda por conta dos detritos que se joga 

nas ruas e que vai parar nas valas e canais, causando entupimentos, contribuindo 

para as inundações, originalmente, fenômenos típicos da planície de várzea que 

passam a ser classificados como desastres por colocarem em risco a cidade como 

um todo. 

No entanto, diante do exposto, fica evidente que as inundações são fenômenos 

complexos tecidos pela interseção de diversos fatores, tendo como pano de fundo 

uma crise ambiental de outra ordem, a qual vai além do local (Da-Silva-Rosa et 

al., 2018). Neste sentido, Leff (2004) reflete criticamente sobre a crise ambiental 
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trazendo a esfera da cultura da modernidade dentro de um caráter globalizante, 

universalizante, que encontra no desenvolvimento/crescimento econômico 

capitalista a forma de se expandir mundialmente. 

Sendo assim, é nesta complexidade revelada através de eventos de inundação em 

Vila Velha que se tornam fundamentais estudos considerando a multifatorialidade 

de tais fenômenos, pois segundo Pedrosa, Nardin e Danelon (2016, p. 311):

“A susceptibilidade de um território ou sociedade, relativamente ao fenômeno 

das inundações urbanas é condicionada pela conjugação de um conjunto de 

fatores permanentes, que geram condições propícias à sua ocorrência num 

determinado local, com fatores desencadeantes, que influenciam a suscitar do 

fenômeno num dado momento”.

Fonte histórica do passado (Kossoy, 2012), as narrativas imagéticas de fenômenos 

passados de inundações em Vila Velha vêm constatar, ao lado da historicidade dos 

mesmos, o seu agravamento, principalmente, nas últimas décadas muito por conta da 

variabilidade de padrões de pluviosidade. Assim como Devos (2009) em suas pesquisas, 

o registro em imagens das problemáticas vivenciadas das populações, em particular, as 

mais pobres que ocupam áreas como matas, mangues, beiras de arroios evidenciam 

como esse uso do espaço pelo urbano levou a segregação socioespacial, onde, justamente 

essas áreas naturais, passam a ser o lugar da paisagem urbana pré-destinada às populações 

vulnerabilizadas pelo processo de crescimento urbano moderno.

Tendo em vista o cenário da governança ambiental local, onde atores de diversos 

horizontes se instalam o conjunto de fatores citados anteriormente pode desvelar 

o modo pelo qual o território é apropriado por atores sociais, tendo o caráter 

econômico como pano de fundo deste cenário. Tais apropriações acabam por 

modificar as paisagens dos territórios urbanos como é o caso da cidade estudada. 

Esse conjunto de fatores, no sentido do cenário da governança ambiental pode 

desvelar o modo pelo qual o território é apropriado por atores na política de caráter 

econômico. Com a implantação de grandes projetos de desenvolvimento citados 

anteriormente, observou-se um expansão de outras atividades afins levando a 

apropriações que acabam por modificar as paisagens dos territórios urbanos como 

é o caso de Vila Velha.



126

Resultados e Discussão

A relação dos atores com o espaço, as práticas de gestão de organização do 

território, está associada às operações de reconstrução de estradas, sendo no 

Estado o Departamento Nacional de Obras e Saneamento – DNOS encarregado 

das grandes obras nos municípios, mas desde o início dos anos 90, não se viam 

grandes obras nos canais de Vila Velha. O investimento começou em 2014 com 

recursos conjuntos do governo federal, estaduais e municipais, visando a ação 

para mitigar as inundações, melhorando o escoamento das águas pluviais nas 

cidades mais afetadas da Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV). De 

pequenas ações de drenagem, surgiu o plano de macrodrenagem com objetivo de 

lidar e conter as inundações nos municípios de Vila Velha, Cariacica e Viana, cujo 

valor foi estimado em R$ 350 milhões (SEDURB, 2015). Esse plano fez parte 

do programa Pró-Moradia do Ministério das Cidades, do governo do Estado e da 

prefeitura de Vila Velha.

Tal programa previa atuar no escoamento das águas das chuvas, na desobstrução 

de Canais, lidando com seis das doze bacias hidrográficas de Vila Velha, identificadas 

como pontos mais críticos de alagamentos: as bacias da Praia da Costa, do Rio Jucu, 

de São Torquato e de Aribiri I, II e III. Essa abordagem foi registrada no caderno “Vila 

Velha Notícias - Especial Macrodrenagem” (PMVV, 2016). Mesmo com as três Estações 

de Bombeamento de Águas Pluviais – EBAPs, sendo a primeira em Guaranhuns, que 

funciona no Canal de Guaranhuns; a segunda no Canal da Costa localizada sob a alça 

da Terceira Ponte, e a terceira no Sítio Batalha na Avenida Carioca, a prefeitura buscou 

investir nas duas últimas EBAPs - Canal da Costa e Sítio Batalha - com investimento 

de aproximadamente R$ 15,5 milhões de recursos próprios, beneficiando moradores de 

Itapoã, Itaparica, Cocal, Boa Vista I, Boa Vista II, Nova Itaparica, Divino Espírito Santo, 

Cristóvão Colombo, Soteco, parte da Praia da Costa e parte do Centro de Vila Velha (A 

Gazeta, 2018). Com os problemas apresentados pelos equipamentos na EBAPs 3 (fot. 3), 

a prefeitura admitiu fazer  novas intervenções para solucionar o problema e, talvez, 

construir uma nova estação (Barros, 2018).

Apesar da promessa do órgão público de acabar com as tradicionais enchentes 

na cidade, a estação do Sítio Batalha (fot. 3), não funcionou com a forte chuva de 
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abril de 2018. Vila Velha recebeu 130 milímetros cúbicos de volume de chuva e a 

situação piorou com o transbordamento do Canal Bigossi devido à falha no painel 

elétrico da estação (A Gazeta, 2018). Com isso, a população ficou prejudicada 

em meio a ruas alagadas, bueiros entupidos, que impedia a água chegar até a 

estação, além do fluxo intenso de água poluída adentrando as casas, em especial, 

da população mais vulnerabilizada. Já em novembro do mesmo ano, a chuva que 

atingiu o bairro Cobilândia causou diversos pontos de alagamentos. A maternidade 

municipal de pronto atendimento do bairro (fot. 4) permaneceu fechada por conta 

da inundação que deixou muita sujeira no local. Em decorrência desse risco, o 

município gerenciou o socorro às vítimas, tais como transporte e organização 

administrativa do serviço hospitalar no bairro.

A Grande Cobilândia tem como limites os bairros também afetados como: 

Alvorada, Jardim Marilândia, Cobilândia e Rio Marinho. O bairro Cobilândia 

surgiu no final da década de 50, após loteamento da Fazenda Rio Marinho 

fot. 3 ‑ Estação de Bombeamento de Águas Pluviais - EBAP3 Sítio Batalha 
(Fotografia de Marcelo Prest, CBN Vitória).

Photo 3 - Rainwater Pumping Station ‑ EBAP3 Sítio Batalha 
(Photography by  Marcelo Prest,CBN Vitória).
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pertencente à tradicional Família Laranja e a ocupação desordenada nas décadas 

de 60 e 70 influenciou o curso do rio Marinho, que hoje se encontra assoreado e 

poluído. Além de a topografia bairro ser plana e próxima ao nível do mar o que 

dificulta o escoamento das águas da chuva.

fot. 4 ‑ Alagamento em Cobilândia (a); Mães e bebês são retirados da maternidade de 
Cobilândia(b); (Fotografia de Rafael Gomes, Tribunaonline).

Photo 4 - Flooding in Cobilândia (a); Mothers and babies are removed from the Cobilândia 
maternity hospital (b); (Photography by Rafael Gomes, Tribunaonline).

A

B
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Pensando nas ações dos atores estatais nos processos decisórios em ambiente 

urbano, o risco representa maior prejuízo em territórios mais vulneráveis, 

sendo ameaça à saúde das pessoas, por exemplo, a situação das mães e bebês de 

maternidade pública de Cobilândia (fot. 4, B), situando também, o transporte, 

o comércio, a convivência dos moradores e o desenvolvimento de bairros mais 

pobres. Diante das incertezas de obras executadas a bacia do Rio Aribiri, que 

ainda depende de recursos para concluir o serviço em 2014, a Prefeitura de Vila 

Velha (PMVV, 2018a) propôs a repactuação do contrato com um acréscimo de 

valor da ordem de R$10 milhões de reais.

Em busca de mais investimentos foi divulgado no sítio eletrônico da PMVV, em 

31 de julho de 2018, a viagem do prefeito à Brasília para negociar com o Ministério 

das Cidades a liberação de R$ 24 milhões de reais para o Programa Pró-Moradia 

e terminar as obras em Vila Velha. “As obras vão interligar a drenagem existente nos 

bairros, permitindo recuperar o que já foi feito. Se não completar essas obras, o sistema 

perde sua funcionalidade, fica assoreado e corre risco de inutilização pela falta de uso e 

manutenção”, destacou o Secretário municipal de planejamento (PMVV, 2018a).

Em virtude da complexidade da gestão pública e a inadequação das políticas 

públicas, o plano da macrodrenagem ocorreu de forma superficial, desordenada, 

dificultando à melhoria da qualidade de vida dos moradores, notadamente, as ações 

nos bairros cortados pelas bacias hidrográficas e, principalmente nos lugares menos 

favorecidos. O que se observa é a reprodução, através destas obras estruturais, da 

desigualdade socioespacial, a qual se instalou desde o início do processo de ocupação 

do solo de Vila Velha nas décadas de 1960/70 (Siqueira, 2009). Esta desigualdade 

do território se traduz na injustiça socioambiental na medida em que as populações 

mais vulnerabilizadas não foram ainda privilegiadas pelos esforços dos atores estatais 

para o enfrentamento das inundações em Vila Velha na medida em que duas, das 

três estações de bombeamento em funcionamento em 2019 se situam na porção 

litorânea, à leste, onde estão os bairros mais nobres da cidade.

No entanto, os eventos de chuvas intensas no primeiro semestre de 2019 

(fevereiro e maio) mostraram que, até mesmo, estes bairros litorâneos sofreram com 

as inundações deste período. Talvez, o que esteja em jogo é a eficiência das escolhas 

feitas pelos atores estatais privilegiando as obras estruturais em detrimento de uma 
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ação envolvendo todos os outros atores sociais da governança ambiental local em 

busca de uma colaboração e de uma maior conscientização de que as atitudes nossas 

de cada dia são fundamentais na mitigação dos riscos pelo qual toda a população 

vilavelhense está exposta. Afinal, o que se viu no dia seguinte do evento extremo de 

pluviosidade entre os dias 17/18 de maio foi o que se segue:

“Cento e cinquenta toneladas de lixo foram retiradas dos canais de Vila 

Velha e das três estações de bombeamento, na manhã deste domingo (19). Dentre 

os resíduos estavam fogões, aparelhos de microondas, máquinas de lavar roupas, 

frigobar e até geladeiras. Os resíduos sólidos foram retirados pelas equipes de 

limpeza urbana da Prefeitura [...]” (PMVV,  2019). 

Desse modo, o lixo resultante da poluição na água e nos solos pode ser fonte 

de riscos e de fatores nocivos à saúde, na ocorrência de chuvas fortes, pois, parte 

excedente das águas poluídas é lançada nos cursos de água e parte deste risco 

ambiental invade residências e espaços públicos. Veyret (2007, p. 69) analisa o 

problema das redes únicas pelas quais passam tanto as águas usadas nos domicílios 

quanto as águas pluviais “Muitas estações de tratamento têm uma capacidade que 

não as permite tratar esse fluxo, que periodicamente se torna muito abundante” em 

razão disso representam risco para a população e para o meio ambiente. Embora 

o objetivo do Plano Diretor, da lei complementar n. 65 (PMVV, 2018b) seja 

de incentivar o desenvolvimento econômico territorial, socialmente justo e 

ambientalmente equilibrado, com promoção da saúde pública e a integridade do 

meio ambiente, isso ainda é imperceptível no município, devido os problemas 

de esgotamento sanitário e outros relacionados ao manejo e destinação final dos 

resíduos sólidos e das águas pluviais. Para Veyret (2007) o risco do lixo para a 

saúde é percebido como tendo efeitos negativos sobre o indivíduo ou sobre o 

grupo social, esses efeitos se traduzem seja pela perda de bens, seja morte, seja 

na doença e essas relações entre risco e saúde devem constituir uma reflexão das 

análises no passado, das poluições de natureza variadas que foram fontes de doenças.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) associa a qualidade do meio ambiente 

e saúde, ainda que a quantificação de elos entre esta e o meio ambiente físico, 

biológico e social seja difícil de ser efetuada, seja nos bairros nobres ou vulneráveis. 

http://alvaraonline.vilavelha.es.gov.br/noticias/2019/05/150-toneladas-de-lixo-foram-retiradas-dos-canais-e-estacoes-de-bombeamento-26119
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Uma maior compreensão do processo de segregação em Vila Velha pode ser 

obtida a partir da contextualização do processo de formação da área denominada 

Grande Terra Vermelha (Mattos, 2013), que parece com o processo de segregação 

de área vulnerável. Essa ampla expansão da periferia no município canela-verde 

gerou favelas e ampliou algumas existentes, contribuindo para evidenciar a falta de 

infraestrutura da cidade e escassez de serviços urbanos.

Outra variável importante na constituição e na regulação de áreas é o estímulo 

de políticas locais no processo de invasão e ocupação irregular. Por isso, grande 

parte da política de Educação Ambiental (EA) pode ser apreendida como uma 

estratégia de reflexão crítica da sociedade no intuito de buscar valores e/ou (re) criar 

uma nova identidade coletiva através da conscientização ambiental de modo a trazer 

o paradigma da sustentabilidade como motor das ações dos atores de um dado 

território. Esse pensamento vislumbra a atuação dos atores sociais, através de suas 

ações e projetos, não apenas como reprodutor ou cumpridor de ordens ou regras, 

mas como um motor capaz de contribuir para formação ecologicamente consciente 

de cidadãos. 

Sobretudo, essa abordagem pode facilitar a conscientização dos atores e cidadãos 

para se sentirem parte da problemática ambiental, por outro lado, a possibilidade 

de se enxergarem como uma das chaves para a proposição de ações mitigadoras 

e transformadoras da insustentabilidade urbana (Da-Silva-Rosa et al., 2018). Os 

estudos dos fatores de ocorrência de inundação são, assim, fundamentais para a 

compreensão das dinâmicas socioambientais bem como contribuem para a gestão 

pública, podendo, consequentemente, vir a evitar consequências mais desastrosas 

a nível urbano através de políticas públicas socioambientais que integrem duas 

variáveis fundamentais - a Redução de Risco de Desastres - RRD e a sustentabilidade.

Conclusão

Partindo de uma discussão de cunho histórico ambiental sobre o processo 

de exploração da base biogeofísica de Vila Velha (ES-Brasil), buscou-se lançar 

luz sobre o papel do ator estatal, no caso, a atuação da prefeitura municipal, 
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no enfrentamento dos riscos de inundações trazendo, ainda, a perspectiva da 

governança ambiental local. Recorrendo a fontes imagéticas e documentais, 

procurou-se evidenciar esta atuação acionando uma matriz analítica de leitura 

que a compreende como sendo o modo pelo qual um ator se relaciona com 

a natureza. Neste sentido, ficou claro a inadequação histórica de atuações do 

poder público municipal com a problemática das inundações neste território 

em função da implantação de políticas públicas que não consideram princípios 

como a RRD ou a sustentabilidade.

Diante do exposto, o plano original de macrodrenagem urbana para Vila 

Velha não se mostrou suficiente para o escoamento superficial da água das 

chuvas intensas e a construção de rede de drenagem pelo ator estatal. Pelos 

estudos da problemática ambiental urbana, a compreensão é necessária para 

analisar os fatos. Segundo autores como Pedrosa, Nardin, Danelon (2016) e 

Da-Silva-Rosa et al. (2018), é importante entender as características geográficas 

na perspectiva na parte da morfologia, tais como: declive, litologia, tipo 

de cobertura vegetal, usos da terra, taxa de impermeabilização, processos e 

condicionantes da drenagem natural, características da rede hidrográfica e 

modificações topográficas de origem antrópica, além das características da 

rede de drenagem de águas pluviais, tais como: manutenção da rede – limpeza 

e conservação, dimensionamento dos bueiros e condutores, existência de 

afunilamento na rede.

A compreensão das políticas públicas é uma forma indiscutível para a 

inter-relação e interconexões de pessoas no processo mútuo de enfrentamento 

dos desastres naturais, e por meio de representantes sociais, dos sujeitos, da 

memória local, dos recordadores, a mudança pode acontecer no quadro das 

relações natureza/sociedade fundamentada em uma abordagem ambiental. Os 

riscos ambientais impõem a percepção da análise que certos atores têm sobre os 

mesmos, que, em alguns casos, atribui ao meio ambiente uma responsabilidade 

que não é dele. Afinal, cabe aos atores evitar os desastres pelas diversas formas 

e ações possíveis a serem empreendidas que, nem sempre, passam por medidas 

estruturais, mas, também, pelo processo de conscientização dos cidadãos graças 

à educação para a RRD nas suas diferentes modalidades.
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complementares, com isso, registrou-se pontos de GNSS das localidades. 

Os resultados mostram que as comunidades reconhecem as áreas de 

risco e enumeram quais são e suas consequências, sendo que, esse 

reconhecimento pode-se dar de formas diferentes. Foi possível perceber 

que o acesso a informação constitui um fator importante na sensação 

de vulnerabilidade. Dessa forma, concluiu-se que esses conhecimentos 

auxiliam na construção de planos de gestão de riscos mais completos, 

com arcabouço maior de informações, e efectivos no objectivo de prevenir 

a evolução dos riscos para uma crise/catástrofe.

Palavras ‑chave: Petrobras, Baía de Todos os Santos, etnomapeamento, pesca, 

riscos percebidos.

Abstract: Participatory mapping is taken as a methodological tool that assists in 

the understanding of the territory through a community, because it 

expresses its perceptions about the space. This work aimed to carry out 

a participatory mapping of the risks perceived by fishing communities 

in Madre de Deus. For this, ethnomapping and transversal walking 

workshops were carried out together with the community. In the 

ethnomapping workshop, 5 ethnomaps were produced in groups. The 

transverse walk showed areas in the municipality described during 

the ethno mapping, as well as other information; GNSS points of the 

localities were thus recorded. The results show that the communities 

recognize the risk areas and can list them and their consequences, 

and this recognition can take different forms. It was possible to see 

that access to information is an important factor in the feeling of 

vulnerability. Thus, it was concluded that this knowledge helps in the 

construction of more complete risk management plans, with a larger 

information framework, and these would be effective in preventing 

the evolution of risks for a crisis/catastrofe.

Keywords: Petrobras, Todos os Santos Bay, ethno mapping, fishing, perceived risks..
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Introdução

Há uma multiplicidade de pontos de vista pelos quais o território pode 

ser compreendido.  Haesbaert (2004) agrupa essas diferentes interpretações 

em 04 principais dimensões, sendo estas: política, econômica, cultural e 

natural. Assim, estas concepções diferem de acordo com os objetivos centrais 

da área de estudo, entendendo-o, por exemplo, a partir das relações de poder 

(política) ou subjetivas (cultural).  Surge também uma visão integradora, onde 

a compreensão extrapolaria os limites de uma única dimensão, sendo então o 

território resultante deste âmbito multidimensional, dentro de uma perspectiva 

integradora (Haesbaert, 2004) pela qual pretendemo-nos debruçar. 

O mapeamento participativo é definido pelo IFAD - International Fund for 

Agricultural Development (2009) como uma produção de mapas que visibiliza a 

associação entre terra/comunidade local por meio da linguagem cartográfica. 

Processo pelo qual, através da construção de mapas, uma determinada comunidade 

pode exprimir suas percepções acerca do espaço geográfico. Ainda podemos dizer 

que, sob a luz dessa última característica, esta representação não é unicamente 

geográfica, pois, revela e torna imagética a percepção, ou seja, como afirma Malanski 

(2014) sobre mapas mentais, esses são capazes de materializar processos mentais/

subjetivos. Dessa forma, a ferramenta possibilita a compreensão do território e das 

relações nele contidas sejam históricas, temporais ou entre sujeitos.  

Seguindo essa lógica, o produto cartográfico (mapa) proveniente de um 

mapeamento participativo é resultante da intersecção de um espaço subjetivo 

e outro físico.  Assim, pode-se apresentar como importante aliada à gestão de 

riscos socioambientais. De que forma?  Partiremos do conceito de comunidades 

tradicionais, após discussão entre antropólogos aparece em Santilli (2002, p. 2) como: 

“[…] populações que vivem em estreita relação com o ambiente natural, dependendo 

de seus recursos naturais para a sua reprodução sociocultural”, aqui temos uma 

característica importante: a natureza é caráter indissociável para a identidade dessas 

comunidades. Exemplificando a partir do grupo de estudo deste artigo – pescadores 

(as) – tal como comunidade tradicional, depende da pesca para sua subsistência, 

seja econômica, cultural ou biológica.
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Acontece que, essas relações das comunidades são fortemente afetadas pelas 

transformações que ocorrem na paisagem ao longo do tempo. Diegues (2001) 

explica que, esses sistemas de acesso a espaço e recursos de uso comum – como 

o sistema de pesca artesanal – passaram a ser ameaçados pela expansão urbano-

industrial e ainda exemplifica que, a implantação de grandes pólos industriais 

petroquímicos e metalúrgicos no litoral do Nordeste (local de estudo) durante 

o regime militar fez com que essa pressão se tornasse ainda mais aguda. Diante

disso, conflitos entre sistemas tradicionais e industriais passam a surgir, pois, 

as atividades desse último produzem mudanças na organização do espaço e 

produzem riscos (seja com derramamentos de óleo, utilização de áreas pesqueiras, 

dentre outros).

Esses riscos socioambientais quando analisados não envolvem a percepção 

das comunidades que estão submetidas a esses e os estudos com esse viés 

apresentam-se escassos, principalmente quando se incluem atividades de 

mapeamento. Por isso, o mapeamento participativo pode subsidiar estratégias 

de gestão, pois, evidencia como os riscos são entendidos, quais são eles e onde 

estão localizados. Pontos que serão elucidados ao longo do trabalho cujo 

objetivo foi realizar o mapeamento participativo dos riscos socioambientais 

percebidos por comunidades pesqueiras residentes de Madre de Deus, estado 

da Bahia, Brasil. 

A depender das diversas áreas de conhecimento, existem muitos conceitos 

para o risco. A Sociedade de Risco inaugurada pela sociologia, em meados da 

década de 80, representou um grande marco para as discussões da temática. 

Contudo, as discussões eram voltadas para as questões sociais e humanísticas e 

só posteriormente o tema do risco foi incorporado ao debate ambiental pelos 

geógrafos (Marandola & Hogan, 2005) e atualmente é um tema bastante 

transdisciplinar, sendo então discutido pelas diversas áreas do conhecimento.

Para Marandola e Hogan (2004a, 2004b, 2006, 2008), o risco é visto 

como uma situação/condição (que está no futuro) ao qual se está exposto, 

caracterizado dentro de possibilidades e preocupações - sejam ambientais, 

sociais, econômicas, dentre outras. Nesse contexto cabe esclarecer que, apesar 

dos autores reconhecerem que não há uma tradução correspondente na 
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língua portuguesa para exprimir o significado de “hazard”, adotam a palavra 

perigo como a semanticamente mais próxima das características qualitativas 

e danosas atribuídas ao termo e assim definem perigo como o evento que 

pode causar dano, e, partindo da referência argentina de Aneas de Castro 

(2000) é tanto algo potencial quanto o evento em si. Estabelecido isso, para 

os autores o risco seria resultante da relação entre perigo e vulnerabilidade, 

pois, ao passo que, a depender da magnitude do perigo e da capacidade (dos 

sistemas, comunidades, indivíduos) de resistir diante deste, o risco pode ser 

maior ou menor. Tais visões apresentam similaridades e dessemelhanças do 

modelo conceitual proposto por Lourenço e Almeida (2018), aproximando-

se no que se concerne a noção de risco como algo latente, ou seja, passível 

de ser manifestado ou não e que depende da severidade e vulnerabilidade 

para determinar o grau do risco - e aqui o conceito de severidade parece se 

aproximar com a noção de “magnitude do perigo” para Marandola e Hogan. 

Já o perigo na Teoria do Risco (Lourenço & Almeida, 2018) aparece em uma 

perspectiva diferente e intermediária entre risco e crise, sendo este os sinais 

de alerta que indicam a proximidade de uma efetivação real e assim uma zona 

de transição entre o risco para sua manifestação plena (reconhecida como 

crise). Já neste ponto, Marandola (2008) apresenta que a noção de desastre 

(crise e magnitude dos danos) é considerada quando o perigo (a partir de sua 

concepção) é maior que a habilidade de resposta.  

Já  Freire (2011) foca o entendimento de risco como sendo uma construção 

social, onde a percepção que se tem dele só existe no contexto no qual ele foi 

produzido. Assim, a interpretação do risco acaba contendo uma grande carga 

de subjectividade que manifesta diferentes níveis de aceitabilidade nas diversas 

sociedades. Podemos ainda, convergindo com este, trazer o entendimento de 

Rebelo (1999 apud Lourenço & Almeida, 2018) que diz não existir o risco sem o 

ser humano. Por isso, se faz necessário nos planos de gestão de risco, bem como 

nos estudos, considerar a percepção dos sujeitos como forma de complementar 

esses trabalhos e deixá-los mais efectivos no objetivo de mitigação e/ou prevenção 

dos riscos. Sendo que, este presente estudo debruça-se sobre as visões de Freire e 

Marandola & Hogan.
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Materiais e métodos

 O presente trabalho faz parte do projeto guarda-chuva intitulado “Estudo 

etnoecológico sobre a percepção das populações ribeirinhas dos riscos e impactos 

ambientais na Baía de Todos os Santos” aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da Universidade Estadual de Feira de Santana (protocolo n.º 065/2008) (CAE 

0064.059.000-08) e desde o ano de 2009 tem desenvolvido diversos estudos em 

várias localidades da Baía de Todos os Santos.

A localidade escolhida para o estudo foi o município de Madre de Deus, 

Bahia, Brasil, que é considerado o menor município do estado, porém se destaca 

economicamente por causa da presença de complexos industriais do setor 

petroquímico que conta com áreas de armazenamento e estocagem derivados do 

petróleo (Pimentel, 2006 apud Boaventura, 2011). O município está inserido 

ao norte da Baía de Todos os Santos, fazendo parte da Região Metropolitana de 

Salvador e da Área de Proteção Ambiental Baía de todos os Santos (APABTS). O 

município conta com centenas de famílias que sobrevivem economicamente das 

atividades de pesca. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE (2010) o município conta com pouco mais de 17.376 habitantes 

e segundo informações cedidas pela prefeitura (Comunicação pessoal) mais ou 

menos 3.000 são registrados como pescadores (as).

O trabalho foi realizado em três etapas: etnomapeamento, caminhada transversal 

(visita guiada) e consolidação dos resultados. A princípio foi realizada uma primeira 

visita para reconhecimento da área de estudo, bem como a busca de associações e/

ou colônia de pescadores que se interessassem em participar da pesquisa. Assim, a 

associação Central da Pesca demonstrou interesse e disponibilidade em participar 

do desenvolvimento do trabalho.

Etnomapeamento 

O etnomapeamento ou etnocartografia para Chapin e Threlkeld (2001) é uma 

disciplina etnocientífica que estuda a forma de representação que as comunidades 
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tradicionais têm a respeito do seu próprio território/espaço, de modo que a 

confecção dos mapas serve para animar a cooperação e organização na comunidade, 

a sistematização do seu conhecimento sobre o território e seus respectivos riscos, 

além de que fornecem informações de como é realizada a gestão dessas áreas. O 

etnomapeamento seria a inserção das geotecnologias na pesquisa participativa. Para 

Santos (2013) a o etnomapeamento vem sendo muito utilizado nos instrumentos 

de organização e gestão de territórios o que permite a sintetização e organização 

do conhecimento que as comunidades detêm a respeito do seu território nos mais 

diversos aspectos, desde as relações sociais até as econômicas e assim, os retratar. Por 

isso, a técnica etnocartográfica é um meio importante para se pensar e planejar o 

desenvolvimento sustentável, que dentro desse contexto seria o manejo de recursos 

naturais que resulte no menor impacto possível ao ambiente através do diálogo do 

conhecimento científico com os conhecimentos das comunidades tradicionais/étnicas.

Para o etnomapeamento, seguiu-se o manual prático de Bandeira et al. (2018) 

onde primeiramente contou-se com uma ação de mobilização, auxiliada pelo 

presidente da associação, a fim de convidar as pessoas a participarem das atividades. 

Assim, foi organizado uma oficina onde foram separados grupos de trabalhos. A 

divisão dos grupos seguiu o critério dos próprios participantes que preferiram se 

dividir nos seus respectivos grupos de pesca, com isso os grupos não possuíam o 

mesmo número de componentes. Foram formados cinco grupos onde cada grupo 

recebeu uma imagem de satélite recente do município impressa em papel tamanho 

A0, juntamente com uma folha de papel manteiga no mesmo tamanho. Cada grupo 

também recebeu lápis de cores, hidrocores e giz de cera para produzir seu etnomapa. 

Foi instruído que cada grupo fizesse a sobreposição da folha de papel manteiga na 

imagem de satélite e com o material dado indicasse as áreas de pesca, áreas de risco, 

áreas de acesso restrito e recursos pesqueiros (fot. 1).

Caminhada transversal (Visita guiada)

A caminhada transversal é como se denomina a atividade de percorrer uma 

determinada área na companhia de informantes locais e que conheçam bem a região. 
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Assim, juntamente com alguns membros da associação visitamos os locais de pesca e 

com o auxílio de um aparelho GNSS (Sistema de Navegação Global por Satélite) foram 

coletados pontos de referência para verificar a sobreposição com as áreas indicadas como 

sendo de risco na oficina de etnomapeamento. Também foram recolhidos durante a 

caminhada relatos que possibilitaram complementar o mapa final.

Consolidação dos resultados

Os etnomapas produzidos nas oficinas foram escaneados e analisados 

separadamente. Posteriormente, por meio de um software de cartografia digital, 

fot. 1 ‑ Confecção dos etnomapas durante oficina com os pescadores (as) da Associação 
Central da Pesca em Madre de Deus, Bahia. 2018 (Fotografia de Raiza Rabelo, 2018).

Photo 1 - Preparation of the ethno maps during a workshop with the fishermen/women of the 
Associação Central da Pesca [Central Fishery Association] in Madre de Deus, Bahia. 2018 

(Photography by Raiza Rabelo, 2018).
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os mapas foram sobrepostos em camadas de maneira que resultasse em um único 

mapa em versão digital. Algumas intervenções, para resultado do mapa final, se 

fizeram necessárias, ainda que não seja o mais apropriado, pois em trabalhos com 

essa mesma abordagem é importante que todos os elementos contidos no mapa 

sejam de autoria dos participantes (desenhos e legendas) a fim de expressar com 

melhor veracidade a percepção da comunidade, além de trazer o empoderamento e 

protagonismo dos mesmos. Ressalta-se que, também foi considerado o discurso da 

comunidade durante a visita guiada para complementar as informações. Conforme 

representação gráfica elaborada pelos pescadores e pescadoras foi produzida a legenda 

dos mapas. Os depoimentos auxiliaram na criação dos símbolos cartográficos 

necessários à representação dos riscos que não estavam incluídos nas legendas 

analógicas. Buscou-se utilizar representações simbólicas mais próximas possíveis da 

realidade observada pelo grupo. Salienta-se que essas representações foram aceitas 

pela comunidade no momento de avaliação do trabalho junto à associação. Foram 

transcritos os áudios e sistematizados os relatos obtidos na oficina e na caminhada 

transversal. Por fim, foi apresentado o mapa final, produzido a partir dos diferentes 

etnomapas, aos participantes das oficinas para que fossem validadas as informações 

contidas nele.

Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) concordando em participar da pesquisa e dando permissão em utilizar 

imagens capturadas durante os encontros no presente trabalho como também 

contamos com o consentimento gravado em áudio.

Resultados e discussões

Para a oficina de etnomapeamento contamos com a participação de 26 pessoas, 

a maioria pescadoras.  A atividade realizada pelos grupos foi facilmente entendida, 

no geral, pelos participantes, sendo que foi possível notar algumas pessoas mais 

ativas liderando o mapeamento em cada grupo, mesmo que todos (as) tenham 

participado. É importante destacar que a percepção de cada grupo sobre o território 

estudado foi diferenciada e, embora tenham identificado a maioria dos elementos e 
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localidades, os etnomapas (fig. 1) se complementaram, pois, o que não foi lembrado 

ou julgado desnecessário por algum grupo foi indicado no etnomapa de outro 

(Quadro I).

Notou-se que o nível de detalhamento apresentados por cada grupo foi variado, 

sendo o grupo 5 o mais minucioso, além de apresentarem áreas em comum 

relacionadas à pesca e às instalações da Petrobras nos etnomapas. Este último 

fato evidenciou como a percepção do espaço e do ambiente depende da vivência 

individual, o que pode ser ampliado para análise dos grupos já que os etnomapas 

foram trabalhados na dinâmica dos grupos. O único grupo que apresentou diferenças 

significativas em seu etnomapa foi o grupo 01, que identificou áreas de vegetação 

em locais de maré, o que pode ter ocorrido devido à resolução e/ou coloração da 

imagem influenciando-os a interpretar essas áreas como de vegetação. Os grupos 

identificaram áreas semelhantes de risco, sendo que todas estavam relacionadas com 

ações petroquímicas na localidade.

Grupos elementos identificados nos etnomapas

01

Área urbana, as áreas de manguezal, áreas de acesso restrito, o mar, área de 
pesca do camarão pistola, o terminal marítimo, o píer e instalações da Petrobras 
(tanques e esferas) (fig. 1).

02

Áreas da Petrobras, áreas de manguezal, áreas de pesca do camarão, áreas com 
incidência de esgoto, áreas com risco de incêndio (Maria Quitéria), terminal 
marítimo, porto dos navios e áreas onde era encontrado o sambá, espécie de 
molusco localmente extinta na região.

03

Áreas de pesca do camarão, especificando onde ocorre cada espécie encontrada 
na região (rajado, cinza e branco), áreas de acesso restrito, área urbana, áreas de 
risco e instalações da Petrobras.

04
A área urbana, as áreas de vegetação, as áreas de pesca do camarão e as instalações 
da Petrobras.

05

As áreas de risco, as áreas de acesso restrito, as áreas de vegetação, as áreas de 
pesca do camarão, especificando a espécie encontrada na área, o pesqueiro, o 
rio, as instalações da Petrobras, os parques em que estão divididos o município 
e o terminal marítimo.

QUAdRO I ‑ Elementos identificados nos etnomapas, por grupo, confeccionados durante oficina.
Table I - Elements identified in the ethno maps, by group, made during workshop.
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fig. 1 ‑ Etnomapas confeccionados durante a oficina realizada com os pescadores (as) da 
Associação Central da Pesca em Madre de Deus, Bahia. 2018 

(Elaboração: Membros da Associação Central da Pesca).
Fig. 1 - Ethno maps made during the workshop held with the fishermen/women of the 

Associação Central da Pesca [Central Fishery Association]  in Madre de Deus, Bahia. 2018 
(Elaboration: Members of Central da Pesca Association).

Na visita guiada (caminhada transversal) aos locais de pesca contamos com a 

participação de 16 pessoas. Os participantes nos mostraram as áreas de pesca, bem 

como as áreas restritas e/ou com escassez de recursos. Além disso, eles apontaram 

quais eram os recursos encontrados em cada parada. Andamos pela orla do 

município, começando pelo Parque do Mirim até perto da ponta do Suape. As 

informações coletadas (pontos de GNSS, relatos e fotos) foram utilizadas para 

complementar o mapa síntese derivado dos etnomapas (fig. 2). Os grupos em geral 

percebiam o território de um mesmo modo, se orientando por locais e elementos 

que se relacionavam com suas relações socioeconômicas e culturais, sem demonstrar 

dificuldades em eleger os locais e os elementos mais importantes dessas relações.
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fig. 2 ‑ Mapa da percepção de riscos socioambientais dos pescadores (as) de Madre de 
Deus derivado da sobreposição dos etnomapas (Fonte: Base Cartográfica: IBGE, 2010. 

Elaboração: Associação Central da Pesca)
Fig. 2 - Map of the perception of socio‑environmental risks of the fishermen/women of Madre 
de Deus, derived from overlapping the ethno maps (Source: Cartographic base: IBGE, 2010. 

Elaboration: Central da Pesca Association).
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O impacto e a percepção dos riscos

Observou-se que existe a sobreposição das áreas de risco com as áreas de pesca e, em 

algumas áreas de pesca a comunidade já se queixa de não haver mais mariscos, como 

é o caso do local de pesca chamado por eles de Espalames que se encontra próximo 

ao PP4 (um dos pontos principais de atracamento do píer do Terminal) (fot. 2) Para 

a comunidade, a instalação do Terminal custou a degradação de um abundante local 

de pesca, pois segundo os mesmos, além de ter acesso limitado/restrito ainda existe a 

escassez de pescado devido ao constante descarte de produtos residuais das lavagens 

dos navios e tanques de estocagem de derivados do petróleo. De acordo com relatos 

dos moradores, ali (local de pesca denominado Espalames) era uma das áreas mais 

abundantes de pescado e que hoje em dia não encontram mais nada. Além disso é 

possível observar também por ali manilhas para liberação de esgoto não tratado. 

Sobre o PP4 (terminal), a comunidade ainda relata o problema resultante da 

lavagem dos cascos dos navios recém-chegados. Pois, toda água de lastro é descartada 

ali no local. Essa problemática pode ser evidenciada nas seguintes falas:

“Essa área aqui era uma das áreas que há 20/30 anos atrás que dava mais 

peixe nessa região, era aqui. Aí depois que eles fizeram isso ali (o terminal) 

acabou com essa área do pescador, aí não se acha mais nada […] ” – pescador 1.

“Antigamente com a mãe da gente a gente nessas pocinhas aí e pegava um 

bocado de marisco. Até nas poças a gente pegava... Hoje 40 você pode chegar 

aí e num vê um nada, nenhum peixe ali, tá vendo?! Tem nada, nada, nada” – 

pescadora 1.

“E aqui ó, tudo vai pra maré, essa água podre (...) Aí vai tudo pro mar... Aí 

os marisco... vai ter marisco nisso?! Esse produto aí? Camarão... some tudo, pai! 

Até folha morre!” – pescador 2.

A “Petrobras” foi a primeira palavra citada pelos participantes quando o assunto 

“risco” foi colocado em discussão, evidenciando que para eles grande parte dos 

riscos experenciado por eles estão diretamente ligados às atividades petroquímicas 

realizadas na região. Tanto os impactos ambientais nos ecossistemas locais que 

prejudicam os estoques pesqueiros, quanto as interferências diretas nas áreas de 
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pesca que prejudicam o trabalho dos pescadores, além do modo como se instalou, 

motivaram os grupos citarem a “Petrobras” primeiramente.  Pode-se dizer que 

diversas alterações de cunho espacial, político, econômico, cultural, ecológico e 

outros, derivados da instalação da indústria petrolífera na região, com ênfase no 

município de Madre de Deus, no decorrer dos anos, tem representado o aumento 

e/ou a origem de conflitos e vulnerabilidades no território (Freire, 2011). As falas 

seguintes evidenciam tais conflitos:

“[…] chegou aqui e tomou o lugar de todo mundo. Você não pode pescar mais 

ali. O lugar de pesqueiro que a gente aqui não pode pescar. A gente vai com o barco 

fot. 2 ‑ Local de pesca conhecido como Espalames. A) Local de liberação de esgoto; 
B) Placa indicando restrição de área; C) Vista para o terminal marítimo

(Fotografia de Erika Serbeto, 2018).
Photo. 2 - Fishing location known as Espalames. A) Sewage release site; B) Sign indicating area 

restriction; C) View towards the sea terminal (Photography by Erika Serbeto, 2018).

A B

C
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“Ei!”tá com vigia “aqui não pode que aqui agora é uma tubulação da Petrobras” e 

você não tem direito nenhum, perdeu aquele pesqueiro” ‑  pescador 1.

“[…] Quando tem reunião na Petrobras eu sempre digo que a Petrobras é a 

primeira inimiga da comunidade” – pescador 1.

As indicações dos locais de risco foram, de certa forma, guiadas por eventos 

passados no quais a Baía de Todos os Santos foi alvo de acidentes envolvendo a 

indústria petrolífera, onde várias famílias sofreram com as consequências dos 

vazamentos de óleo. As tubulações, que atravessam todo o município e, inclusive, 

estão submersas no fundo do mar danificando desse modo, frequentemente, 

instrumentos de pesca, foram citadas como um risco. Algumas ainda causam 

restrição à circulação de pessoas nos locais onde são implantadas. Existem também 

as tubulações em terra, que provocam receio de catástrofe nos moradores, por 

transportar gás e por, esporadicamente, apresentar algum vazamento. 

A comunidade, de forma unânime, se sente sob a ameaça de uma “bomba” 

pronta para explodir, fato este compreendido através de relatos, como também foi 

descrito por Freire (2011). Para a autora, há carência de informação em relação a essa 

ideia. Em seu trabalho desenvolvido em Madre de Deus sobre riscos tecnológicos, a 

comunidade pesqueira, os líderes e os gestores não detinham informações a respeito 

do grau e da natureza da ameaça que a população se encontrava exposta, para ela 

essa carência de informação faz surgir os comentários e boatos sobre a situação. 

Contudo, existe um histórico de acidentes na região (como em 1992 e em 2009) 

que se perpetuam até os dias atuais, em que há consequências para a população, 

demonstrando que a reflexão da autora pode estar equivocada. Tais comentários 

então, em relação à “bomba” eminente, são uma percepção estruturada com base 

em experiências no espaço e danos causados pelas atividades industriais. 

A negligência das empresas e do poder público em não prover informação precisa 

para os cidadãos tende a aumentar a sensação de vulnerabilidade que poderia ser 

evitada ou, ao menos, amenizada. No mapa síntese só dos riscos evidenciados pela 

comunidade (fig. 2) é possível observar ao longo da rodovia, desde a entrada do 

município até o Parque do Mirim, o risco de incêndio, bem como no parque Maria 

Quitéria. O que mostra que além da comunidade basear a sua percepção em eventos 

passados, a comunidade sabe apontar exatamente onde se encontram esses riscos.
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O impacto e percepção dos riscos

Apesar da escassez de trabalhos que abordem a percepção de risco com 

comunidades tradicionais/étinicas, podemos observar que vem crescendo o 

interesse de se trabalhar com essas comunidades para pesquisas em saúde ambiental, 

principalmente sendo abordado a percepção de risco ambiental. Os trabalhos 

existentes nessa linha sugerem que nem todas as comunidades tradicionais 

experimentam, percebem e/ou respondem a riscos de maneira similar (Curtis 

1992; Vaughan e Nordenstam 1991; Turner e Kiecolt 1984 apud Beehler 2003). 

Isso porque quando se fala em “percepção de risco” se entende como sendo o modo 

como os não especialistas (os ditos leigos) pensam a respeito do risco, e inclui um 

conjunto de valores e crenças que dão significado a um acontecimento ameaçador 

(Pidgeon et al., 1992), ou seja, é a perspectiva dos leigos sobre o mesmo risco que 

é estudado de maneira mais objectiva, com estudos onde são mensurados perdas e 

danos pelas ciências naturais (Lima, 1998).

De acordo com Guilam (1996 apud Freire 2011) e Lavell (2003) existem duas 

perspectivas para a análise do risco: (1) objectiva, que é uma abordagem mais 

tecnicista, e mais utilizada, com valores e levantamento de perdas e danos e (2) 

subjectiva, que é uma abordagem onde se é analisado as percepções e representações 

socioculturais, e a avaliação é realizada por meio de processos cognitivos que 

estão associados às formas da cultura, de existência e das histórias de vida de cada 

população. O presente trabalho se enquadra nessa segunda perspectiva.

Existe uma tendência de as minorias (comunidades tradicionais/étnicas) estarem 

em maior risco de exposições ambientais adversas, o que é denominado de racismo 

ambiental (Mott, 1995; Sexton e Adgate, 1992). De acordo com Marandola 

e Hogan (2006), a capacidade de resposta ao risco e o nível de vulnerabilidade 

está diretamente ligada a questão da renda, assim essas comunidades podem ser 

caracterizadas como mais vulneráveis. Outros fatores além da questão da renda, 

as relações de gênero e formação acadêmica podem interferir diretamente na 

capacidade de resposta e aumento (ou diminuição) da vulnerabilidade do indivíduo 

e/ou comunidade, assim como sua percepção do risco (Martins et al., 2019; Fuchs 

et al., 2017). Contudo, tais questões não serão aprofundadas nesse estudo uma vez 
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que a coleta de dados se deu em um grupo focal visando apenas o mapeamento 

dos riscos, e, portanto, não foi realizada uma caracterização do perfil (sexo/gênero, 

idade, formação acadêmica e renda) dos participantes.

Em Madre de Deus a comunidade consegue reconhecer bem, pelo menos a 

maioria, os riscos aos quais está sujeita. Nos estudos de Beehler (2003) e Burguer 

(1991 e 1993) mostraram que nas comunidades pesqueiras estudadas, a maioria dos 

participantes da pesquisa percebiam o risco de maneira empírica. Eles asseguravam 

a qualidade da água de acordo com a visão macroscópica da mesma, ou seja, se esta 

apresentava limpidez (ausência de resíduos sólidos/lixo).  Se a água apresentava 

limpidez (se mostra cristalina) eles consideravam seguro e contaminada uma vez 

que eles vissem lixos ou detritos na água ou em suas margens. Já a comunidade de 

Madre reconhece a contaminação ainda que as águas se mostrem límpidas. Assim, a 

espacialização dos riscos se mostra importante na identificação dos focos de cada um 

dos riscos.  Como no estudo de Beehler (2003) um dos grupos focais trabalhados 

dos demais grupos por serem mais jovens, igualmente na comunidade de Madre de 

Deus reconhecem/identificam a contaminação da água baseada nos tipos de produtos 

químicos que eles sabem (ou imaginam) que são descartados pelas indústrias inseridas 

nesses locais e atribuindo a elas toda responsabilidade pelas consequências que esse 

tipo de poluição acarreta ou pode vir acarretar. As duas comunidades estudadas 

salientaram a necessidade de maior controle do governo sobre os proprietários das 

indústrias responsáveis pelo descarte de resíduos químicos na água.

De acordo com Burguer (1991) os estudos de percepção de risco mostram 

que os indivíduos apresentam a tendência de subestimar os riscos significativos, 

superestimar os insignificantes e desconfiar das autoridades. Contudo nessa afirmação 

devemos questionar para quem esses riscos são significativos e/ou insignificantes. 

No que diz respeito aos pescados tanto os pescadores (as) de Madre de Deus, quanto 

os dos estudos de Beehler (2003) e Burguer (1991 e 1993) não veem riscos na 

ingestão dos pescados. Isso pode ser explicado pela ausência de informações sobre 

o risco de contaminação dos peixes e mariscos ou por desconhecer a capacidade de 

bioacumulação de resíduos químicos por esses animais ou ainda por acharem que 

visualmente, ou pelo cheiro ou gosto conseguem identificar se o peixe ou marisco 

está apropriado para consumo.
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Os estudos de Hatje e Andrade (2009) já evidenciaram na Baía de Todos 

os Santos a contaminação química de mariscos em decorrência das atividades 

industriais, principalmente do setor petrolífero, em toda a região. Todavia, esse tipo 

de informação costuma não chegar nas comunidades. Em alguns casos como o 

trabalho de Burger (1993) apenas 19% de 154 grupos entrevistados acreditavam na 

contaminação dos peixes, sendo que era assumido receberem advertências estatais. 

Assim, percebeu-se que a maioria ignorava os alertas de saúde que informavam 

sobre o consumo desses pescados. No caso de Madre de Deus a comunidade 

reconhece que eles são carentes de informações certas e de fácil acesso uma vez que 

a comunidade diz não ter conhecimentos nem sobre o plano de contingenciamento 

de riscos do município e das empresas que atuam na região. Com isso podemos 

perceber que a falta de informação, o comportamento do governo frente aos 

“acidentes” e o histórico de poluição dessas indústrias que são deixadas impunes, 

tais coisas são incentivos para que os indivíduos desconfiem das autoridades e 

superestimem alguns riscos.

Em um estudo de avaliação de riscos realizado a partir de uma perspectiva 

objectiva dificilmente irá abordar essas questões, e é justamente por essa razão 

que, em muito dos casos, os resultados das avaliações de risco são bem diferentes 

da percepção de risco (Lima, 1998). Por meio do diálogo interdisciplinar, os 

dois estudos podem se complementar de modo a resultar planos de gestão de 

riscos mais completos e atender às necessidades das comunidades sujeitas, bem 

como das próprias indústrias envolvidas. O etnomapeamento nesse contexto se 

mostra como uma ferramenta bastante valiosa, pois ela espacializa a visão da 

comunidade deixando o trabalho ou relatório técnico muito mais completo, 

podendo ser uma boa ferramenta para o uso do poder público na tomada 

de decisões e na elaboração de possíveis políticas públicas que atendam às 

comunidades mais vulneráveis a fim de diminuir/amenizar essa vulnerabilidade. 

Além disso, essa técnica também é uma boa ferramenta para as comunidades, 

para ser utilizada por elas como instrumento de luta junto ao poder público na 

garantia de direitos socioambientais bem como nas demandas por compensação 

de danos causados direta ou indiretamente pelas indústrias cujas atividades 

produzem risco.



153

Considerações finais

Diante do exposto, podemos observar o quão importante é o diálogo de saberes 

(visão transdisciplinar) na análise de riscos socioambientais. Podemos ver como 

a comunidade estudada reconhece as áreas de risco presentes no seu território 

(munícipio), bem como reflete sobre os riscos e as consequências dos mesmos. 

Assim o conhecimento tradicional e empírico das comunidades que estão sujeitas 

aos riscos garante, juntamente com os estudos de abordagem mais objectiva/técnica, 

trabalhos mais completos e planos de gestão de riscos mais efectivos, ou seja, que, 

de fato, atendam às necessidades das comunidades sujeitas, de modo a reduzir a 

vulnerabilidade das mesmas, dando melhores condições de capacidade de resposta 

na manifestação de uma crise ou ajudando na prevenção para que não se alcance 

esse estágio.

Podemos evidenciar com este trabalho que mesmo inseridos dentro de um 

mesmo grupo, o de comunidades pesqueiras artesanais, os indivíduos percebem o 

território de modo diferente, evidenciado nos diferentes níveis de detalhamento 

dos etnomapas, e tal fato tem relação com as suas vivências e acontecimentos 

marcantes para os mesmos, sendo estes associados em sua maioria com às 

atividades industriais na região. Apesar de distintos, os mapas produzidos pelos 

diferentes grupos no processo de etnomapeamento foram complementares, pois, 

o que não foi lembrado ou julgado desnecessário por algum grupo foi indicado no 

etnomapa de outro. Essa por sua vez é uma das características do conhecimento 

tradicional e da memória coletiva de uma comunidade: por uma lado, a variação 

individual devido a idade, gênero, renda, escolaridade, papel social, e por outro, 

a complementariedade entre diferentes experiências que conformam a memória 

coletiva do grupo.  

No processo de mapeamento, apesar de se ter constatado uma variação na 

percepção do território, há um padrão observado no qual os participantes da 

pesquisa basearam, invariavelmente, suas indicações dos locais de risco em pelo 

menos três elementos: 1. em eventos passados envolvendo a indústria petrolífera, 

tais como os vazamentos de óleo; 2. na presença das tubulações, que atravessam 

todo o município e que danificam seus instrumentos de pesca ou que restringem a 
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circulação de pessoas nos locais onde são implantadas, e por fim. 3. nas tubulações 

em terra, que provocam receio de catástrofe nos moradores, por transportar gás e 

por, esporadicamente, apresentar algum vazamento. 

A comunidade participante do estudo tem uma percepção estruturada com 

base em experiências no espaço e danos causados pelas atividades industriais locais, 

e reconhecem que o lugar onde vivem está sujeito a uma “bomba” eminente. 

Essa constatação contraria estudos anteriores realizados na região sobre riscos 

tecnológicos, o que evidencia a necessidade de se realizar estudos sobre risco com 

abordagens complementares. 

Esse estudo reforça resultados já descritos amplamente literatura sobre riscos: 

que o acesso público e a ampla difusão da informação também se mostra de suma 

importância uma vez que uma comunidade bem informada a respeitos dos riscos 

que estão sujeitos, bem como a respectiva gravidade de cada um, resulta na redução 

da sensação de vulnerabilidade. Mas para que isso seja efectivo, o poder público e as 

empresas que atuam na região devem assumir sua responsabilidade socioambiental 

e construírem uma estratégia de comunicação de riscos que considere os resultados 

das pesquisas já realizadas no município sobre essa questão. 

Por fim, os resultados apresentam dados que dão subsídios para o desenvolvimento 

de um plano de monitoramento de riscos junto à comunidade, como também 

servem como fonte de informação para os órgãos públicos do município e planos 

de gestão de riscos mais efectivos. Posteriormente, com os resultados do presente 

trabalho, serão devolvidos a comunidade na forma de uma cartografia social para 

que, se esta tiver interesse, possa ser utilizada como instrumento de luta na garantia 

de direitos e compensação de danos por parte da indústria responsável pelas 

atividades petrolíferas no município e seu entorno. 
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Resumo: Neste artigo são tecidas algumas considerações sobre o processo de 

cogeração de energia elétrica a partir do bagaço da cana-de-açúcar no 

setor sucroenergético. Este estudo justifica-se pela procura de energia na 

sociedade atual, pelos impactes decorrentes da utilização dos recursos 

energéticos e, também como resultado da perspectiva de expansão da 

produção de biocombustíveis e bioenergia, especialmente no setor 

sucroenergético, graças à evolução tecnológica, dos instrumentos 

legais e do reconhecimento dos benefícios da utilização destas fontes 

alternativas de energia. No Brasil, a cogeração de energia pode assegurar 

diversificação da matriz energética e a disponibilidade de energia, 

sobretudo no período mais seco do ano, quando o nível das águas nos 

reservatórios das hidroelétricas reduz consideravelmente. Assim sendo, 
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neste estudo analisa-se cogeração de energia a partir do caso de duas 

usinas (Frutal e Cerradão). Portanto, como metodologia recorreu-

se às observações in loco bem como a leitura de textos científicos e 

normas legais referentes à temática abordada. Ratifica-se que, apesar 

dos benefícios da cogeração de energia há impactes ambientais, pois 

estes são inerentes a qualquer atividade humana.

Palavras ‑chave: Cogeração, bioenergia, setor sucroenergético, Brasil.

Abstract: In this paper some considerations are presented about the process of 

cogeneration of electric energy from sugarcane bagasse in the Sugar-

Energy sector. This paper is justified given the demand for energy in 

today’s society and the impacts arising from the use of energy resources 

and, in contrast, the perspective of the expansion of the production of 

biofuels and bioenergy. This is especially relevant in the sugar-energy 

industry, made possible by technological evolution, legal instruments, 

and the recognition of the benefits of using these alternative energy 

sources. In Brazil, cogeneration can ensure diversification of the energy 

matrix and the availability of energy, especially during the driest period 

of the year when the level of the water in the hydroelectric reservoirs 

is relatively low. Therefore, this study analyses cogeneration based 

on the case of two plants (Frutal and Cerradão). The methodology 

involved observations in loco as well as the reading of scientific texts 

and legal norms related to the topic. It is confirmed that despite the 

benefits of cogeneration there are environmental impacts, as these are 

inherent to any human activity.

Keywords: Cogeneration, bioenergy, sugarcane industry, Brazil.
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Introdução

Os recursos energéticos tradicionais, como os derivados em geral de petróleo, 

têm sido amplamente utilizados nas atividades industriais, na agropecuária, nos 

transportes e nas comunicações, assim como apresentam um papel fundamental para 

o desenvolvimento das sociedades atuais, sendo utilizados desde a revolução industrial. 

Porém, tais recursos energéticos, além de não serem renováveis, são poluentes, cuja 

utilização causa vários impactes ambientais, ou seja, conduzem a modificações da 

qualidade ambiental, a partir de alteração de processos naturais ou sociais, tais como o 

aquecimento global, um risco potencialmente grave para toda a Terra.  

Frente a tal conjuntura, emergem questões como a crise energética, a qual 

implica na necessidade de busca por práticas de eficiência energética, que tenham 

como objetivo conservar os recursos energéticos disponíveis, bem como assegurar 

a qualidade ambiental. Neste sentido, para garantir a disponibilidade e qualidade 

de energia, destaca-se a expansão da geração de energia a partir de fontes limpas e 

renováveis, como os biocombustíveis e as bioenergias, destacando como exemplos o 

etanol, a biomassa, a energia eólica e a energia solar. 

Como resultado das suas características geográficas, o Brasil destaca-se pelo 

seu potencial energético, sendo que em relação às fontes alternativas, apresenta 

condições climáticas, com abundância de irradiação solar em todo o território 

nacional na maior parte do ano, presença de ventos, além de grande potencial para 

aproveitamento de biomassa e biogás. Assim, conforme destaca Maluf (2014) o 

Brasil apresenta uma possibilidade de solução para um dos principais problemas 

mundiais, ou seja, o fornecimento de energia a baixo custo e limpa, além de 

contribuir com a mitigação da poluição e degradação ambiental. 

Nos últimos anos, sobretudo após a crise energética de 2001, tem-se dispensado 

uma maior atenção às fontes de energia renováveis, com destaque para a solar e a 

biomassa, esta última gerada, sobretudo a partir do bagaço da cana-de-açúcar nas 

fábricas sucroenergéticas. Considerando esta bioenergia, objeto deste estudo, de 

acordo com a União da Indústria de Cana-de-Açúcar - UNICA (2019), mesmo 

o Brasil aproveitando atualmente, apenas 15% do potencial da bioeletricidade 

sucroenergética, esta já ocupa a 4ª posição entre as fontes de geração de energia 
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da matriz energética brasileira, menor apenas que a fonte hídrica, a termelétrica 

a gás natural e a eólica. Ressalta ainda que se houvesse o aproveitamento pleno da 

biomassa presente nos canaviais, a bioeletricidade teria um potencial técnico para 

chegar a 146 mil GWh, o que representaria atender mais de 30% do consumo de 

energia do mercado brasileiro (UNICA, 2019).

Para o futuro, os atores do setor sucroenergético apostam no crescimento da 

geração de energia a partir da biomassa e do biogás e destacam os ganhos económicos, 

mas também ambientais, uma vez que ao cogerarem a energia elétrica, a partir 

do bagaço, um subproduto da produção-de-açúcar e etanol, evita a necessidade 

de descarte desse material, além de contribuírem para a redução das emissões de 

gases de efeito estufa (GEE) e para o cumprimento das metas do Brasil na COP21, 

reduzindo assim os impactes ambientais que causam.

O objetivo deste artigo é tecer algumas considerações sobre o processo de 

cogeração de energia elétrica a partir do bagaço da cana-de-açúcar no setor 

sucroenergético. A elaboração deste estudo justifica-se em razão da evolução 

tecnológica, dos instrumentos legais e do reconhecimento dos benefícios da 

utilização das fontes alternativas de energia, que vem contribuindo para a expansão da 

produção de biocombustíveis e bioenergia, especialmente no setor sucroenergético, 

que tem aumentado o fornecimento de energia elétrica cogerada a partir do bagaço 

da cana-de-açúcar à rede do Sistema Integrado Nacional (SIN). Uma prática viável, 

sobretudo no período mais seco do ano, quando o nível das águas nos reservatórios 

das hidroelétricas reduz consideravelmente, e também considerando os benefícios 

decorrentes da diversificação da matriz energética. 

Para o alcance do objetivo proposto, os procedimentos metodológicos utilizados 

consistiram na realização de revisão bibliográfica da temática com o fim de obter o 

suporte teórico, na coleta de dados secundários publicados por órgãos públicos e 

instituições privadas e públicas. Para se compreender melhor o processo de cogeração 

de energia, considerou-se o caso das unidades agroindustriais (Usina Frutal Bunge 

e Usina Cerradão), localizadas em Frutal-MG e que utilizam os resíduos industriais 

no setor sucroenergético. Para o cumprimento dos princípios de privacidade, de 

confidencialidade e de anonimato, e ainda em função de questões burocráticas 

e de outros entraves recorreu-se apenas a informações publicadas em trabalhos 
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académicos em sitos eletrônicos das empresas e organizações do setor, tendo sido 

realizada uma análise crítica dos mesmos. 

A partir deste texto, ratifica-se que qualquer atividade humana tem impactes 

ambientais, os quais podem ser intensificados em decorrência do crescimento 

económico, da expansão das fronteiras de exploração dos recursos naturais e da visão que 

a sociedade tem em relação à natureza. Portanto, considerando ainda as características 

da sociedade brasileira atual, especificamente o caso do setor sucroenergético, destaca-

se que para a mitigação dos impactes negativos e/ou compensação das alterações 

ambientais, deve-se realizar adequadamente os estudos de impacte ambiental e/ou de 

risco ambiental, de modo a tomar os devidos cuidados que devem estar expressos nos 

planos de gestão e monitoramento destes empreendimentos, em conformidade com 

o quadro legal do país, que em relação à proteção ambiental destaca-se como um dos 

mais completos do mundo, mas falhando na sua aplicação. 

O texto do artigo estrutura-se em três partes, além da introdução e das considerações 

finais, seguidas pela lista de referências. Sequencialmente, após esta introdução 

apresenta-se uma análise do setor sucroenergético no Brasil, a seguir tem-se uma breve 

discussão sobre a necessidade de energia e fontes energéticas para o desenvolvimento 

das atividades socioeconômicas; posteriormente destaca-se os impactes relacionados 

ao setor sucroenergético, por fim, apresentam-se as considerações.

O setor sucroenergético no Brasil

A crise mundial do petróleo, ocorrida entre os anos de 1973 e 1974, ocasião em 

que o preço do petróleo passou de U$$ 3 para U$$12, teve implicações de várias 

dimensões em diferentes locais do mundo. No Brasil, o incremento dos gastos com as 

importações de petróleo em quatro vezes, passando de U$$ 600 milhões para U$$ 2,5 

bilhões (Campos, 2019), serviu para incentivar a implantação do Programa Nacional 

do Álcool - Proálcool, criado em meados dos anos de 1970, por meio do Decreto nº 

76.593/75. Com o Proálcool, que dentre outros objetivos buscava reduzir a buscava 

reduzir a dependência do país do em relação ao petróleo importado, o governo 

brasileiro passou a incentivar as fábricas de álcool existentes a realizarem a implantação 
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de novos empreendimentos. Neste contexto, cabe destacar ainda que também foram 

beneficiadas as montadoras de veículos, que aderiram ao programa e aumentaram a 

fabricação de automóveis movidos a álcool ou flex (veículo de combustível duplo). 

Portanto, o Programa beneficiava de um lado as fábricas e do outro a indústria 

automobilística nacional. Conforme explica Campos (2019, p. 19-20):

“A busca por novas fontes de energia impulsionou o setor canavieiro nas 

últimas duas décadas, sempre com o aparato do Estado que passou a incentivar 

a produção do etanol como combustível alternativo devido ao alto preço do 

petróleo, ampliado pela criação do Programa Nacional do Álcool – Proálcool, 

em 1974, [...]. A aposta brasileira do etanol como solução para a crise energética 

alavancou a expansão do agronegócio canavieiro em diversas regiões do país, 

[...], principalmente no estado de São Paulo. Este processo expansionista 

adentrou territórios do estado de Minas Gerais, que registrou um aumento na 

implantação de usinas durante a década de 1980, tendo esse número se elevado 

nas décadas de 1990 e 2000. Em 2018, o número de usinas instaladas em 

operação no estado era aproximadamente 35 unidades”.

Além da fabricação do etanol, o Brasil se destaca por ser o maior produtor de cana-

de-açúcar, sendo que de acordo com a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento de Minas Gerais (SEAPA/MG, 2016), dentre os estados brasileiros, 

os maiores produtores da cana-de-açúcar (em mil toneladas) são os seguintes: São 

Paulo (400.790,8), Goiás (70.150,5), Minas Gerais (69.818,8), Mato Grosso do 

Sul (52.220,1), Paraná (49.860,0), Alagoas (21.628,3), Mato Grosso (19.203,5), 

Pernambuco (14.785,7), Paraíba (6.929,0) e demais estados (28.125,5). Conforme 

alerta Campos (2019) cabe destacar que, a partir da década de 1970, teve início uma 

mudança do eixo produtivo da cana-de-açúcar do Nordeste para o Centro-Sul do 

país, com a instalação de novas fábricas. Muitas delas foram criadas por produtores 

nordestinos, que investiram o seu capital e know‑how, ampliando a sua rede produtiva. 

As plantações de cana-de-açúcar no país, concentram-se no litoral nordestino 

(fig. 1), área tradicionalmente produtora desde o período colonial, no século XVI, e 

no Centro-Sul, área de expansão recente na produção de cana-de-açúcar. Associada 

à mudança espacial, segundo Campos (2019) no setor sucroenergético, a partir de 
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décadas de 1990/2000, especialmente em 2008, devido aos reflexos da crise mundial 

e de outros fatores de ordem natural como as condições climáticas e a ausência de 

uma política setorial direcionada, nota-se ainda a tendência de internacionalização 

e a inserção do capital externo, bem como a fusão entre empresas. Além disso, 

a partir de 2010, observa-se ainda o aumento de investimento em subprodutos 

desenvolvidos a partir do bagaço da cana, como por exemplo, o etanol de segunda 

geração e a cogeração de energia.

Fig. 1 ‑ Brasil: Espacialização das plantações de cana‑de‑açúcar (Fonte: UNICA, 2018)
Fig.1 - Brazil: Spatialization of sugarcane of plantations (Source: UNICA, 2018)

Atualmente o Brasil destaca-se enquanto produtor e exportador dos derivados da 

cana-de-açúcar, principalmente para os Estados Unidos, a Coreia do Sul, o Japão, os 

Países Baixos/Holanda, China (álcool) e Bangladesh, China, Índia, Indonésia, Malásia. 



164

De acordo com Campos (2019, p. 88) com base em informação da SIAMIG (2017), 

o Brasil é o maior produtor e exportador mundial de açúcar (cerca de 23% produção 

global e 49% da exportação mundial – 2016) e o segundo maior produtor de etanol. Ao 

considerar os fatores que explicam a presença da atividade canavieira, na região Centro-

Sul, com base em Camelini; Castillo (2012), segundo Campos (2019, p.150):

“[...] temos os aspectos físico‑ambientais ‑ que correspondem a disponibilidade 

de terras agricultáveis, a adequação dos solos às necessidades das plantas, existência 

de condições clinográficas adequadas e o clima e disponibilidade hídrica; dentre os 

critérios econômicos e sociais podemos citar a disponibilidade e o custo das terras que 

sofreu uma valorização devido a prática do agronegócio na região, a estrutura para o 

fornecimento de insumos e serviços e a disponibilidade de força de trabalho; e por fim, 

as condições infraestruturais políticas amparadas pela boa condição logística – uma 

localização estratégica que permite o escoamento da produção, a disponibilidade de 

variedades adaptadas, uma legislação ambiental com poucas restrições, proximidade 

das áreas de plantio e vantagens decorrentes de benefícios fiscais”.

Neste contexto, com o grande potencial tecnológico e com a ajuda da gestão 

de vanguarda o país apresenta um baixo custo na produtividade (Vieira, 2007). 

Ademais acrescenta-se a capacidade de adequação das fábricas de acordo com a 

procura dos produtos. Tal flexibilidade no processo produtivo pode ser vista na safra 

de 2018/2019, quando em decorrência da queda nos preços do açúcar no mercado 

mundial a sua produção foi reduzida, enquanto se aumentou-a produção de etanol, 

cujos preços estavam mais altos, em função das políticas de preço do petróleo, nas 

palavras de João Paulo Botelho, especialista de mercado da INTL FCStone:

“[...] a safra foi marcada, pela primeira vez, pelos preços em paridade com o 

mercado internacional com mais frequência, depois que no final do ano passado 

foram instituídos os ajustes diários com base no preço internacional da gasolina. 

Ao mesmo tempo, [...] foi um ano com preços altos no mercado internacional de 

petróleo ‑ na média do ano ‑ assim como um ano de dólar valorizado em relação 

ao real por conta do clima político, o que proporcionou um ano de preços muito 

favoráveis ao etanol (Cherubin, 2018, s/p)”.
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O estado de Minas Gerais, localizado na região sudeste do Brasil, destaca-se no país 

em relação à produção de álcool e açúcar, sendo que a maior concentração da produção 

de cana-de-açúcar de Minas Gerais está localizada nas mesorregiões do Triângulo Mineiro/

Alto Paranaíba da referida unidade da federação brasileira. Segundo Campos (2019) 

das 35 fábricas em operação no estado, 21 estão localizadas no Triângulo Mineiro/Alto 

Paranaíba (fig. 2). Nesta mesorregião do estado destaca-se o município de Frutal-MG, 

sendo que considerando o estado, Frutal é segundo o maior produtor de cana-de-açúcar 

numa área de 61.972ha, com 5.001.040 toneladas e 80.698 kg/ha, segundo a Secretaria 

do Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais (2016). Destaca-

se que tal colocação foi alcançada após a instalação da Usina Frutal (Bunge) e da Usina 

Cerradão (Copersucar) no município.

A Usina Frutal, controlada pelo grupo estrangeiro (Bunge - Estados Unidos/Holanda), 

surgiu da fase remanescente do Proálcool e fazia parte do grupo paulista Moema associado 

ao grupo Vale do Rosário, que descapitalizado pela crise de 2008, vendeu as suas unidades 

à multinacional. As atividades industriais desta fábrica tiveram início no ano de 2007, à 

margem da BR 364 na fazenda São Bento da Ressaca. Cabe destacar que de acordo com a 

UNICA (2018), a Bunge Açúcar e Bioenergia possui fábricas estrategicamente localizadas 

nas regiões Sudeste, Norte e Centro-Oeste do país e sobressaem na produção de etanol, 

açúcar e bioenergia, com capacidade de moagem de 22 milhões de toneladas por ano 

e capacidade de exportar 640 GWh para a rede nacional- Sistema Interligado Nacional 

(SIN). Na mesorregião do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba são 3 fábricas instaladas.

A Usina Cerradão iniciou as suas atividades no ano de 2009 a partir da união de dois 

grandes nomes (Grupo Queiroz e Queiroz e o Grupo Pitangueiras), controlados pela JP 

Andrade Agropecuária Ltda da Copersucar. Estas fábricas estão localizadas, respetivamente 

à margem da BR 364 na fazenda São Bento da Ressaca e à margem da MG 255, próximo 

do entroncamento das rodovias BRs 364 e 153 (fig. 2).

Diante das vantagens, especialmente em relação aos custos, em tais fábricas além da 

produção mista (açúcar e etanol) ocorre o processo de cogeração de energia elétrica, por 

meio da utilização da biomassa do bagaço da cana-de-açúcar e outros resíduos como a 

palha e as pontas, que são aproveitados. Diante das mudanças ocorridas no setor, observa-

se que houve alteração de sucroalcooleiro para sucroenergético, uma vez que a produção, 

muito além de açúcar e de combustível, também atinge a eletricidade. 
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fig. 2 - Localização da Usina Frutal (Bunge)- 8, e da Usina Cerradão -13 
(Fonte: Campos, 2019)

Fig. 2  - Location of the Frutal Plant (Bunge) ‑8, and the Cerradão Plant‑ 13 
(Source: Campos, 2019)

No estado de Minas Gerais, especificamente no caso da Usina Frutal (Bunge) 

e da Usina Cerradão, a energia gerada é comercializada com a Companhia 

Energética de Minas Gerais (CEMIG) por meio de licitação e, por conseguinte 

leilão, no qual a CEMIG compra a energia de menor preço. Além disso, cabe 

destacar que em relação às percpectivas futuras, a tendência é de expansão, pois 

as fábricas sempre buscam estabelecer acordos e parcerias direcionadas para a 

ampliação da produtividade dos canaviais.
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Para a manutenção das atividades e para a obtenção de lucros, o investimento em 

inovações tecnológicas, maquinário, equipamentos, etc., é igualmente uma realidade 

no setor sucroenergético, que sempre está se adaptando às transformações técnicas, 

legais e sociais e, sobretudo às necessidades do mercado (nacional e internacional).

Apesar de avanços nas técnicas de produção nas últimas décadas, devido, por 

exemplo, ao aumento da procura de álcool à escala mundial e, especialmente no 

Brasil, os resíduos multiplicaram-se, sendo acumulados e trazendo uma série de 

desvantagens tanto para as fábricas, como para toda a sociedade. De acordo com 

dados da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia (ABRACEEL), 

do Centro Nacional das Indústrias do Setor Sucroenergético e Biocombustíveis 

(CEISE-Br), da Associação da Indústria de Cogeração de Energia (COGEN), e da 

União da Indústria de Cana-de-Açúcar (UNICA) (2019) cada tonelada de cana-

de-açúcar processada na fabricação de açúcar e etanol gera, em média, 250 kg de 

bagaço e 280 kg de palha e pontas.

De maneira que, considerando os resíduos gerados e a crescente procura de 

energia, tradicionalmente as fábricas têm desenvolvido e utilizado tecnologias 

para aproveitar tais resíduos (subprodutos da fabricação) na produção de energia 

elétrica. Esta prática contribui para os lucros de tais empresas, além de reduzir os 

riscos associados à presença destes resíduos no ambiente, conduzindo a ganhos 

ambientais, sociais e económicos, associados à melhoria da imagem institucional 

destes empreendimentos, que passam a ter mais certificados em termos ambientais. 

Neste sentido, em tais empreendimentos é comum o processo de cogeração, 

que por definição da Resolução ANEEL 235/2006, no seu Artigo 3º, trata-se de 

“um processo operado numa instalação específica para fins da produção combinada 

das utilidades de calor e de energia mecânica, esta geralmente convertida total ou 

parcialmente em energia elétrica, a partir da energia disponibilizada por uma fonte 

primária [...]” (ANEEL, 2006). Para a Cogen (2019) a cogeração é a produção 

simultânea e de forma sequenciada, de duas ou mais formas de energia a partir 

de um único combustível. O processo mais comum é a produção de eletricidade 

e energia térmica (calor ou frio) a partir do uso de gás natural e/ou de biomassa. 

O processo da cogeração de energia nas usinas a partir do bagaço ocorre de acordo 

com o fluxograma (fig. 3).
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Observa-se na fig. 3 que a queima da biomassa resulta em altas temperaturas, 

ocorrendo a formação de gases que irão evaporar a água de dentro das caldeiras, 

formando o vapor que atinge as turbinas que acionam os geradores que irão resultar, 

no final, em energia elétrica. Conforme destacado pela Cogen (2019) este não é 

um processo novo, pois os primeiros sistemas de cogeração instalados ao redor do 

mundo datam da primeira década do século XX até à década de 40, quando era 

rara a produção centralizada de energia elétrica, posto que não existiam as grandes 

centrais geradoras, pela falta de uma tecnologia eficiente, de maneira que era 

comum a geração de energia pelo próprio consumidor.

No Brasil, de acordo com a União da Indústria de Cana-de-Açúcar - UNICA 

(2018), o sistema de cogeração de energia elétrica em fábricas e venda do excedente, 

remonta à década de 1980, sendo que a Usina São Francisco, localizada em 

Sertãozinho (SP), foi pioneira em assinar contrato com a Companhia Paulista de 

Força e Luz (CPFL). O primeiro leilão de energia vinda da cana foi realizado em 

2005 no Rio de Janeiro. A partir de então tem sido crescente a oferta de energia 

produzida a partir da biomassa, nomeadamente da cana-de-açúcar.

Em relação aos equipamentos que fazem parte do processo de cogeração nas 

fábricas, Cardoso (2011) enfatiza que a maioria foi construída com o intuito de 

serem autossuficientes para a produção de energia e não para gerar excedentes para 

serem comercializados. Com isso, os equipamentos com mais tempo de fabricação 

e uso não se mostram eficientes para processar a energia. Nesse caso, os mesmos 

fig. 3 - Fluxo da cogeração de energia nas usinas (Fonte: Moraes, 2015).
Fig. 3 - Flow of cogenerated electricity/power in plants (Source: Moraes, 2015).
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devem passar por um processo de retrofit, ou seja, pelo processo de modernização 

dos equipamentos já considerado ultrapassado, enquanto os equipamentos novos já 

são preparados para o processo de cogeração.

As regulamentações para a cogeração no Brasi têm ocorrido de forma lenta devido 

à persistência de algumas barreiras de cunho técnico, económico, institucional e 

principalmente regulatório, que historicamente tem priorizado as fábricas hidráulicas. 

Segundo Romão Junior (2009) a cogeração começou a ser priorizada apenas na década 

de 80 visando a minimização dos impactes ambientais provocados por outras fontes. 

Entretanto as mudanças mais significativas ocorreram na década de 1990, a partir 

de reforma do setor elétrico brasileiro, quando foram criadas pela Agência Nacional 

de Energia Elétrica (ANEEL) em 1996, o Operador Nacional do Sistema Elétrico 

(ONS) e o Mercado Atacadista de Energia (MAE) em 1998 e em 2001 devido à crise 

energética, momento em que se vislumbraram possibilidades de uso mais intensivo 

de fontes energéticas renováveis; auto-produção energética e a geração distribuída, 

contexto dentro do qual se destaca a cogeração no setor sucroalcooleiro. 

Na década de 2000, destaca-se a criação em 2001 da Câmara de Gestão da Crise 

Energética (CGCE), dentre outras agências e órgãos, que passou a regular o sistema 

elétrico dentro de um novo contexto. Conforme a Medida Provisória n. 2.152-2, 

de 1/06/2001 que criou a CGCE seu objetivo era propor e implementar medidas 

de natureza emergencial decorrentes da atual situação hidrológica crítica para 

compatibilizar a demanda e a oferta de energia elétrica, de forma a evitar interrupções 

intempestivas ou imprevistas do suprimento de energia elétrica. Merece destaque 

também como instrumento para a diversificação da matriz energética nacional o 

Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (PROINFA), 

criado em abril de 2002, pela Lei nº 10.438, e revisado pela Lei nº 10.762, de 11 

de novembro de 2003 (Romão Júnior, 2009). 

Cabe sobressair ainda a relevância para o setor, da criação do Centro de Tecnologia 

Copersucar, em 1969, e redenominado de Centro de Tecnologia Canaveira (CTC) 

em 2004 e da União das Indústrias de Cana-de-Açúcar, criada em 1997 reunindo 

organizações do setor, bem como as vantagens do processo de cogeração de energia 

a partir do bagaço e da palha da cana-de-açúcar, posto que substitui a queima de 

combustíveis fósseis pela queima de um combustível renovável (bagaço), o que 
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reduz os impactes causados no meio ambiente pelas emissões de gases com efeito de 

estufa provenientes de combustíveis fósseis. 

Portanto, observa-se que desde a chegada da cana-de-açúcar ao país, o 

setor sucroalcooleiro brasileiro tem passado por importantes transformações 

impulsionadas pela necessidade de recursos energéticos. Além disso, a grande 

capacidade das fábricas de acesso aos recursos tecnológicos lhes possibilita elevar 

o nível tecnológico e organizacional, assim como a cogeração de energia. Esta

traz dentre outras vantagens, as relacionadas à redução dos custos de produção 

e dos impactos ambientais associados ao acúmulo de resíduos. Neste sentido, o 

investimento na cogeração de energia elétrica, tende a ser para os próximos anos, 

uma das principais metas do setor sucro energético brasileiro, para o aumento da 

sua competitividade.

Necessidade de energia e as fontes energéticas 

A Terra, enquanto sistema vivo com uma dinâmica evolutiva própria 

fornece à humanidade todos os recursos, matérias-primas, tanto minerais como 

energéticas, necessários à reprodução da sociedade. Contudo ao longo dos anos, 

como consequência do crescimento populacional e expansão do sistema capitalista 

de produção na sociedade urbano-industrial, a necessidade de recursos naturais, 

especialmente de energia, tem sido crescente, sobretudo nos países mais ricos, 

colocando em risco o equilíbrio dinâmico da natureza. 

Neste sentido, conforme destaca Maluf (2014) se a sociedade consome os 

recursos energéticos de forma mais rápida do que a sua renovação, o processo não 

será sustentável. Com base em Wall e Gong (2001), a energia pode trazer uma 

contribuição substancial para a avaliação dos problemas ambientais, pois a energia 

trata-se de um elo entre o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável. Neste 

sentido, Escobar et al., 2009, apud Maluf, 2014, destacam que os combustíveis 

fósseis representam 80,3% da energia primária consumida no mundo e 57,7% desse 

total é usada no transporte. Um tão elevado consumo de combustíveis é responsável 

pela emissão significativa de poluentes na atmosfera, incluindo os Gases Efeito 
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Estufa – GEE, de tal modo que o uso de combustíveis fósseis tem-se mostrado 

insustentável, posto que o aumento na concentração de CO2 na atmosfera tem sido 

acompanhado pelo aumento da temperatura global do planeta.

Neste contexto, destaca-se a emergência da preocupação com a gestão dos recursos 

naturais, bem como a busca por alternativas energéticas com o objetivo de procurar 

uma maior sustentabilidade. Conforme destacam Texeira et al. (2003) dentre as fontes 

de energia mais viáveis destacam-se a eólica, a solar e a biomassa, cujo aproveitamento 

deve ser definido pelos países de acordo com as suas características geográficas.

O Balanço Energético Nacional (BEN, 2018) elaborado pela Empresa de 

Pesquisa Energética (EPE) mostra que na base energética brasileira ainda prevalecem 

as fontes de energia não renováveis, nomeadamente o petróleo e seus derivados. Em 

relação às fontes de energia renováveis, merece destaque a participação da biomassa 

da cana-de-açúcar, que vem apresentando um crescimento significativo, porém 

aquém do desejado, considerando a quantidade de biomassa residual do processo 

industrial nas fábricas sucroenergéticas.

A bioeletricidade gerada a partir da biomassa da cana-de-açúcar é a quarta 

fonte mais importante da matriz elétrica brasileira (Tabela I). Segundo a Cogen 

(2018), de janeiro a maio de 2018, o Brasil gerou uma média de 14,5% MW a mais 

de eletricidade por biomassa, em comparação com o mesmo período de 2017. A 

Associação destaca também a importância da utilização do biogás, outra fonte que 

se tem destacado no desenvolvimento da matriz energética nacional.

fONTe De eNerGIA (%) fONTe De eNerGIA (%)

Renováveis 43,2 Não renováveis 56,8

Biomassa de cana 17,4 Petróleo e derivados 36,2

Hidráulica 11,9 Gás natural 12,9

Lenha e carvão vegetal 8,0 Carvão Mineral 5,6

Lixivia e outras renováveis 5,8 Urânio 1,4

Outras não renováveis 0,6

TABELA I ‑ Repartição da oferta interna de energia-OIE no Brasil em 2017.
Table I ‑ Breakdown of OIE’s domestic power supply in Brazil in 2017.

Fonte/Source: EPE, 2018.
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Segundo a UNICA (2018), dentre os pontos positivos da bioeletricidade 

destacam-se os seguintes: a) Uma geração distribuída pelo território nacional, 

limpa e renovável, b) Complementariedade com hidroelétrica – pico de geração 

durante a época de poucas chuvas, aumentando a segurança energética do País; b) 

Reduz perdas de transporte da energia e economia de investimentos em transmissão 

por ser gerada próxima dos centros consumidores; c) Cadeia produtiva nacional 

consolidada; d) Geração de investimento e emprego de qualidade; d) Baixa emissão 

de gases de efeito estufa - GEE.  

Sobre a emissão de GEE, CO2, CH4 e NO2, segundo a UNICA (2019) em 

comparação com os combustíveis fósseis a energia proveniente da biomassa evita 

a emissão de 6,4 milhões de tCO2. Para evitar a emissão de tal volume seria 

necessário o cultivo de 45 milhões de árvores nativas ao longo de 20 anos. Já 

em relação à diversificação e segurança da matriz energética, o uso da bioenergia 

poupa, em aproximadamente 15% da energia armazenada total nos reservatórios 

das hidrelétricas do submercado da região Centro-Sul do Brasil, devido à maior 

previsibilidade e disponibilidade da bioeletricidade no período seco.

Portanto, a bioeletricidade é considerada estratégica para uma matriz energética 

limpa e renovável, pois esta fonte termelétrica possui baixa emissão em gramas de 

Carbono equivalente por kWh de energia gerada. Segundo a UNICA (2017) suas 

emissões são comparáveis às fontes renováveis solar e eólica, porque ao considerar o 

ciclo de vida da cana-de-açúcar, o balanço de carbono é quase nulo, uma vez que o 

dióxido de carbono emitido durante a queima nas caldeiras já havia sido previamente 

absorvido pelo crescimento da cana-de-açúcar que deu origem à biomassa. Neste 

sentido, conforme destacam os agentes do setor em relatório da Empresa de Pesquisa 

Energética (EPE) de 2018, a bioeletricidade pode contribuir para as metas brasileiras 

de redução de emissões de carbono, além de complementar e diversificar a matriz 

hidrelétrica do país, assegurando a regularidade do fornecimento no período seco 

e crítico do Sistema Interligado Nacional (SIN), que coincide com o pico de safra 

das fábricas.

Ainda com base no Balanço Energético Nacional (BEN, 2018) elaborado 

pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE), (fig. 4), os maiores consumidores de 

energia no Brasil são os setores industrial e de transportes, que ainda consumem 
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uma percentagem significativa de energia não renovável, ou seja, de petróleo 

e seus derivados. No âmbito dos transportes ressalta-se que apesar da existência 

dos veículos híbridos e elétricos, que ainda não se popularizaram no país e da 

ampliação da utilização do etanol nos veículos leves, ainda é significativa a utilização 

dos combustíveis fósseis nos modais de transporte de mercadorias e pessoas, 

nomeadamente os caminhões e os ônibus. 

BEN 2018 | Destaques| ano base 2017 28 

BEN 2018 

Fluxo Energético 

Nota: Os 
percentuais 
foram 
calculados com 
base na Oferta  
Interna Bruta. 

fig. 4 ‑ Fluxo energético no Brasil em 2017 (Fonte: EPE, 2018)
Fig. 4 - Power flow in Brazil in 2017 (Source: EPE, 2018).

As características da matriz energética do país têm consequências diretas no 

aspecto e, por conseguintes nos impactes ambientais. Neste sentido ao considerar as 

emissões de gás carbônico, de acordo com pesquisa de EPE (2019):

“Em 2017, o total de emissões antrópicas associadas à matriz energética brasileira 

atingiu 435,8 milhões de toneladas de dióxido de carbono equivalente (Mt CO2‑eq), 

sendo a maior parte (199,7 Mt CO2‑eq) gerada no setor de transportes. Em termos de 

emissões por habitante, cada brasileiro, produzindo e consumindo energia em 2017, 

emitiu em média 2,1 t CO2‑eq, ou seja, cerca de 7 vezes menos do que um americano 

e 3 vezes menos do que emite um europeu ou um chinês de acordo com os últimos dados 
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divulgados pela Agencia Internacional de Energia (IEA em inglês) para o ano de 2015.

[...]. O setor elétrico brasileiro emitiu, em média, apenas 104,4 kg CO2 para produzir 

1 MWh, um índice muito baixo quando se estabelece comparações com países da União, 

EUA e China (Empresa de Pesquisa Energética –EPE, 2018, s/p)”.

As perspectivas para o Brasil são de expansão da produção de biocombustíveis 

e de bioenergia, pois conforme previsto na Política Nacional de Biocombustíveis 

(RenovaBio), instituída com a promulgação da Lei nº 13.576, de 26 de dezembro 

de 2017, há uma série de metas compulsórias anuais de redução de emissões de 

gases causadores do efeito estufa para a comercialização de combustíveis, previstas 

em seu art. 6º, a serem adotadas, a saber: 

“Art. 6º ‑ As metas compulsórias anuais de redução de emissões de gases 

causadores do efeito estufa para a comercialização de combustíveis serão definidas em 

regulamento, considerada a melhoria da intensidade de carbono da matriz brasileira 

de combustíveis alongo do tempo para um período mínimo de dez anos, observados:

I ‑ a proteção dos interesses do consumidor quanto a preço, qualidade e oferta 

de combustíveis;

II ‑ a disponibilidade de oferta de biocombustíveis por produtores e por 

importadores detentores do Certificado da Produção Eficiente de 

Biocombustíveis;

III ‑ (VETADO);

IV ‑ a valorização dos recursos energéticos;

V ‑ a evolução do consumo nacional de combustíveis e das importações;

VI ‑ os compromissos internacionais de redução de emissões de gases causadores do 

efeito estufa assumidos pelo Brasil e ações setoriais no âmbito desses compromissos;

VII ‑ o impacto de preços de combustíveis em índices de inflação. (BRASIL, 2017, s/p)”.

Essa política que busca a sustentabilidade ambiental, económica e financeira, 

compatível com os compromissos assumidos pelo Brasil no Acordo de Paris para 

o clima, foi complementada pelo Decreto nº 9.308, de 15 de março de 2018, que

detalha a estrutura de governança para a instituição de parâmetros de redução 

da intensidade de carbono na matriz de combustíveis veiculares do país, além de 

estabelecer que cabe ao Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) definir 

as metas em questão. 
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Apesar de ser direcionada para os biocombustíveis, na visão da Associação da 

Indústria da Cogeração de Energia (Cogen, s/d) certamente a RenovaBio poderá 

impulsionar a cogeração de energia elétrica a partir de biomassa, nomeadamente da 

cogeração de energia a partir do bagaço da cana. Como consequência o aumento 

de moagem de cana, aumentaria a quantidade de bagaço e de vinhaça, que poderia 

ser usada para a geração a partir do biogás, em vez de fertilizante. Cade destacar 

que, por causa do alto teor de potássio que concentra é comum o uso da vinhaça 

no processo de fertilização do solo dos canaviais. Porém, já é realidade a utilização 

deste subproduto da moagem da cana, para a geração de energia, a partir da geração 

do biometano em biodigestores. Em relação ao biogás de acordo com a UNICA, até 

2030, a sua produção deve chegar a 32 milhões m3/dia, representando 96% menos 

emissões de gases de efeito estufa.

Além disso, o chamado mercado de créditos de carbono também torna atrativo 

o aumento da produção de bioenergia. Com isso, as possibilidades de expansão 

de unidades de cogeração são, tanto para as fábricas existentes, que tenderão 

a modernizarem eficiência no processo, como para as novas, considerando 

a tendência de expansão do setor. Na última década a microgeração instalada 

passou de 9,7 GW para 19,4 GW, com crescimento significativo entre 2010 e 

2016 (fig. 5).
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fig. 5 ‑ Evolução da Cogeração no Brasil (Fonte: Cogen, 2019).
Fig. 5 - Evolution of Cogeneration in Brazil (Source: Cogen, 2019).
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Ao ponderar sobre a eficiência da cogeração de energia elétrica, no contexto 

atual é praticamente consensual que as vantagens sobressaem-se em relação às 

desvantagens. Ao considerar as vantagens Fernandes e Miguel (2011) destacam que:

a) Garante a remuneração do capital investido;

b) Produz energia limpa e barata, a cana alastra rápido em grande quantidade a um 

custo baixo comparado com a cadeia petrolífera;

c) A cogeração de energia, por ser uma fonte de energia renovável, representando 

uma forma autossustentável;

d) A fábrica gera energia para consumo próprio e é possível vender o excedente, 

permitindo receber e vender créditos de carbono;

e) O bagaço da cana não é lançado no solo, podendo trazer doenças, pois são restos 

de lixos em processo de decomposição;

f ) Na cogeração, não há poluição de rios e lagos, pois o bagaço não chegará à água 

corrente e não deixará resíduos agrícolas e sólidos que afetem a qualidade do solo;

d) A economia de investimentos em transmissão e distribuição de energia, e a sua 

elevada eficiência energética, quando comparado com os sistemas tradicionais 

de geração de eletricidade através de termelétricas. (COGEN, 2019). 

Outras vantagens relacionadas a cogeração de energia elétrica são apontadas por 

diversos autores, a saber:

a) Possui grande capacidade de fixar e capturar CO2 (SOS MATA ATLÂNTICA 

apud Fernandes; Miguel, 2011);

b) Quando gerenciada com cuidados ambientais, tende a ser mais bem aceite por 

ser renovável, de caráter sustentável, com resíduos reaproveitáveis e de inserção 

adequada na questão de emissões de gases com efeito de estufa (Ferreira et al., 

2010 apud Fernandes; Miguel, 2011);

c) A geração de energia do bagaço da cana-de-açúcar possibilita a captura do 

dióxido de carbono (CO2) emitido no processo de geração de energia com 

o próprio cultivo da cana através da fotossíntese, pois ela é uma das plantas 

mais eficientes na realização deste processo (SOS MATA ATLÂNTICA apud 

Fernandes; Miguel, 2011).

Já em relação às desvantagens, segundo Fernandes e Miguel (2011), estas são 

poucas em comparação com outros métodos de produção de energia.
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Para a cogeração de energia, necessita-se que o bagaço da cana-de-açúcar seja 

queimado. Por consequência, durante esse processo, é libertado na atmosfera 

o dióxido de carbono, mesmo em pequenas proporções de poluição. Conforme 

destacam Lopes; Brito (2009) apud Fernandes; Miguel (2011) outra desvantagem 

é a dificuldade no transporte da energia térmica devido às perdas térmicas nas 

tubagens. Porém este fator tem pouco impacto nas centrais térmicas, que são 

relativamente pequenas se comparadas com as convencionais, posto que tem que 

estar o próximo ao centro produtor de calor as perdas são pequenas.

De acordo com o presidente da Associação Brasileira das Empresas Geradoras 

de Energia (ABRAGE), um dos entraves é que a energia da biomassa só é gerada 

após a safra da cana-de-açúcar, ou seja, entre os meses de maio e novembro. As 

fontes alternativas são importantes para o setor elétrico brasileiro, porque atendem 

ao consumo no período seco, mas em boa parte do ano não podem gerar (Furbino, 

2014). Cabe destacar, no entanto que, em função da viabilidade da bioenergia 

estudos apontam como alternativa para a geração de energia na entressafra o uso de 

bagaço e palha armazenados ou o uso de eucalipto e sorgo sacaríneo (Maluf, 2014). 

O processo para a produção de bioeletricidade, assim como qualquer outra 

atividade utilizadora de recursos naturais e/ou potencialmente poluidora deve adotar 

os procedimentos técnicos para Avaliação de Impacto Ambiental, assim como para 

a obtenção das respectivas licenças ambientais. Portanto, devem apresentar um 

projeto para solicitação da licença ambiental prévia da UTE e para obtenção da 

outorga de uso da água, apresentar os estudos requeridos para as licenças ambientais 

de instalação e de operação; além dos planos de gestão e manejo, outorgas para as 

linhas para conexão à rede, entre outros. Portanto em cumprimento da legislação 

ambiental do país, a realização de tais procedimentos é prática corrente entre os 

empreendedores brasileiros, e não deve ser diferente para as fábricas.

Os produtores de bioenergia a partir da biomassa apontam algumas barreiras 

regulatórias no setor elétrico brasileiro, como instabilidade do preço-teto nos 

leilões que afugenta investidores; inviabilidade económica na agregação de novos 

combustíveis ao bagaço, já que as regras dos leilões de comercialização não 

permitem um tratamento distinto entre os combustíveis; falta de planejamento de 

longo prazo para a geração da biomassa, e propõe formas para fomentar biomassa 
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como diferenciação dos biocombustíveis, um plano de longo prazo de contratação e 

mudança na contratação de Geração Distribuída pelas distribuidoras com a abertura 

para o mercado livre.

 Neste sentido propõe-se uma cota mínima compulsória de contratação de GD 

para a distribuidora, que poderia contratar fonte localizada em seu submercado, 

deixando de se limitar à sua área de concessão, enquanto que a ANEEL passaria a 

ser responsável pela organização e promoção das chamadas públicas, com produtos 

específicos. Em relação aos valores pagos aos geradores, propóe-se um Valor de 

Referência (VR) por fonte, com um VR próprio para a biomassa – VRBIO. Sendo 

que para projetos de até 30 MW, propõe maior abrangência do Valor de Referência 

Específico (VRES), incluindo a biomassa, com segmentação por combustível: 

palha, biogás, Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), etc. (úNICA, 2017).

Portanto, mesmo com certas dificuldades, conforme alegam os produtores de 

bioenergia, ao considerar as condições do RenovaBio, programa de Estado para estímulo à 

produção de biocombustíveis, e o ambiente favorável de negócios no setor elétrico, segundo 

a UNICA (2019) a bioeletricidade sucroenergética, tem potencial para crescer mais de 

50% até 2027, passando dos 21,5 mil GWh produzidos em 2018 para 33 mil GWh em 

2027. Tal condição mostraria a possibilidade de resposta positiva que a bioeletricidade 

pode dar à também esperada expansão do mercado livre (UNICA, 2019). 

Os impactes do setor sucroenergético 

Com utilização comum no cotidiano, o termo “impactes ambientais” refere-se 

aos resultados das ações humanas, podendo ser positivos ou negativos. No âmbito 

da legislação brasileira, especialmente a Resolução CONAMA nº 1, de 23 de janeiro 

de 1986, tem-se que

“Art. 1º ‑ Para efeito desta Resolução, considera‑se impacto ambiental 

qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio 

ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das 

atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam:



179

I ‑ a saúde, a segurança e o bem‑estar da população;

II ‑ as atividades sociais e econômicas;

III ‑ a biota;

IV ‑ as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;

V ‑ a qualidade dos recursos ambientais” (CONAMA n.º 1/1986).
Portanto, ao considerar a definição de impactes ambientais e as atividades do 

setor sucroenergético, não restam dúvidas de que são vários os impactes, tanto 
negativos como positivos, bem como os perigos, ou seja, uma situação ou condição 
capaz de acarretar condições indesejáveis e os riscos, isto é, a possibilidade de 
materialização de uma situação de perigo ou de um evento adverso indesejado 
ocorrer, considerando também a magnitude das suas consequências. Cabe destacar 
que pode-se calcular matematicamente os riscos, por exemplo, por meio da fórmula: 
R= P* C, onde R são os riscos, P são os perigos e C são as consequências.

O processamento da cana-de-açúcar gera impactes ambientais negativos devido 
às queimadas, ao desmatamento da vegetação para o aumento das áreas de plantação 
da cana, às contaminações do lençol freático por causa das irrigações de vinhaça, 
além do destino concedido ao bagaço.

A queima da cana-de-açúcar é uma atividade poluidora, por libertar gases 
poluentes. A Lei instituída vigora a prevenção dos danos ambientais. A Lei nº 
11.241/2002 do âmbito estadual trata da queima controlada da cana-de-açúcar para 
despalha e a sua gradual eliminação, prevendo o prazo para eliminação gradativa das 
queimadas, sendo: 20% de redução imediata da área cortada; 30% a partir de 2006; 
50% a partir de 2011; 80% a partir de 2016 e 100% até 2021.

Além desses problemas causados ao meio ambiente, pode-se evidenciar também: 
acumulação de detritos nos rios afetados pela erosão e ocupação agrícola nas áreas 
geográficas não apropriadas; adensamento do solo; destruição das florestas e matas 
nativas; aumento de dióxido de carbono (CO2); perda de micronutrientes e da 
mesofauna como consequência das queimadas causadas; contaminação das águas com 
resíduos, fertilizantes e outros; crescimento da produtividade de produtos agroindustriais 
como vinhaça, torta e o bagaço. Apesar dessa preocupação com a questão ambiental, 
não se obteve a mesma atenção com o aumento da produtividade. Por conseguinte, 
elementos importantes para o crescimento sustentável da agricultura canavieira não 

foram levados em conta, além de agregar valor ao negócio (Castro, 2009).
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Diante deste entendimento, Helene, Bicudo (1994) Rattner (1994 apud Napp, 

2008) corroboram a posição de que a natureza é fragilizada, ou seja, apresenta um 

equilíbrio sensível e complexo, sob riscos e ameaças, devido a questões, como o 

aumento: da poluição do ar, do efeito de estufa, da acidificação do meio ambiente, 

da destruição da camada de ozono, da produção e disposição de rejeitos tóxicos e 

radioativos, da erosão do solo e das florestas, entre outros impactes, que têm como 

consequência a destruição da biodiversidade.

Outros danos ambientais são apresentados por Napp (2008), como a emissão 

de gases poluentes, o extermínio de animais silvestres, além da destruição da 

vegetação nativa e da desertificação do solo. Com exceção das queimadas, as quais 

tendem a ser extintas em função da pressão da sociedade tanto nacional quanto 

internacional, o que poderá contribuir de maneira significativa com a minimização 

dos impactes ambientais, muitas outras ações tendem a continuar, caso não ocorra 

uma responsabilização ambiental. 

O estudo realizado por Monteiro e Ferreira (2010), ligado ao funcionamento 

da agroindústria do setor canavieiro no estado de Alagoas, destacou que a produção 

da cana-de-açúcar é uma prática pouco sustentável, embora utilize recursos 

tecnológicos para mitigar os impactos, sobretudo no processo produtivo.  

Tendo em vista a questão ambiental referida, o setor canavieiro tem investido 

em processos produtivos mais sustentáveis, com a substituição da queima pelas 

máquinas, mudas mais resistentes aos insetos, melhor e correto aproveitamento e 

destinação dos resíduos, de modo a reduzir o impacte ambiental, por exemplo, a 

partir do aproveitamento do bagaço da cana-de-açúcar para a produção de energia. 

Apesar da grande dimensão do potencial energético, equivalente a três fábricas 

em Belo Monte (3 x 11.233 MW), em 2010, 2% do consumo, o equivalente ao 

abastecimento de 5 milhões de residências num ano, era de energia produzida a 

partir de bagaço e palha da cana-de-açúcar. Já em 2018 entre os meses de janeiro e 

novembro, de acordo com a UNICA (2018) essa fonte de energia teve quase 80% 

de participação, ofertando 25.370 GWh para o Sistema Integrado Nacional (SIN), 

volume cerca de 5% superior ao mesmo período em 2017, e que poderia abastecer 

por mais de dois anos um país do porte do Uruguai. Segundo Gomes (2018) das 

367 fábricas de cana existentes no país, 209 comercializam eletricidade para a rede, 
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sendo a capacidade instalada de 11.410 megawatts, o que representa cerca de 7% 

da potência outorgada no Brasil e 77% da fonte biomassa.

Para o futuro, considerando as políticas públicas de biocombustíveis, como a 

Política Nacional de Biocombustíveis (Renovabio), que objetiva garantir a expansão 

da produção de biocombustíveis no país e se insere na agenda de compromissos na 

redução de emissões de carbono assumida pelo Brasil no Acordo do Clima de Paris, 

bem como as inovações no setor, que assegurem uma maior disponibilidade de 

biomassa, por exemplo, com as chamadas “supercanas” ou cana-energia, a geração 

via biometano, as perspectivas para a cogeração de energia no Brasil a partir da 

biomassa de cana-de-açúcar sugerem um potencial para crescer cerca de 57 % até 

2030 (Gomes, 2018). 

Além disso, há estudos como o de Burin (2015), que destaca para o período 

da entressafra a possibilidade de se considerar a incidência de irradiação direta 

normal para a geração termossolar. Este estudo identifica o potencial da economia 

de bagaço a partir de uma operação híbrida com a energia termossolar, a partir da 

integração de concentradores parabólicos.

De acordo com Fiochi, Teixeira e Paula (2014), o processo sucroenergético 

tem como matéria-prima a cana-de-açúcar e seus principais subprodutos, que são 

o açúcar, o etanol e a energia elétrica resultante do bagaço e da palha da cana, que 

vem sendo conceituada como uma matriz energética renovável e sustentável. Essa 

renovação de energia é oriunda dos resíduos da cana a exemplo do bagaço, folhas 

e vinhoto, os quais possibilitam a cogeração de energia para o próprio consumo 

nas fábricas, assim como para venda no mercado de energia. Para isso, de acordo 

com Vieira (2007) são utilizadas diversas tecnologias de produção que estão a 

ser desenvolvidas em todo o mundo. Milanez e Nyko (2012) enfatizam que as 

perspectivas de mercado são sustentáveis, com grande importância para a produção 

da cana-de-açúcar e produção de eletricidade por meio de resíduos.

Os atores do setor sucroenergético apoiam-se nos vários benefícios da cogeração 

de energia com biomassa de cana-de-açúcar e biogás para expandir a cogeração. 

Destaca-se o fato de que, diferentemente das hidrelétricas, esta forma de energia 

não é intermitente em época de estiagem (fig. 6). Neste período, na região 

Centro-Sul do Brasil ocorre a safra, entre os meses de abril e dezembro, e o bagaço 
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encontra-se disponível, o que pode poupar a energia armazenada nos reservatórios 

de hidrelétricas. A época da safra corresponde ao período em que o sistema está 

mais sobrecarregado, especialmente nas regiões Sudeste e Centro-Oeste. Portanto, 

considerando que as maiores produtoras e os grandes centros consumidores estão 

próximos não há necessidade de construção de grandes linhas de transmissão, sendo 

menores as perdas de transmissão, além de contribuir para a redução dos riscos de 

falta de suprimento e do custo final da operação do sistema para o consumidor 

(UNICA, 2017; Gomes, 2018). 

fig. 6 ‑ Complementaridade hidro-biomassa (Fonte: SUCRE, 2017).
Fig. 6 - Complementarity hydro‑biomass (Source: SUCRE, 2017).

Tal postura foi observada na Usina Frutal (Bunge) e na Usina Cerradão, que produzem 

açúcar, álcool anidro e cogera energia, a qual é utilizada no seu funcionamento e tem o 

excedente comercializado para a Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG) e 

que posteriormente a distribui no município de Frutal-MG.

A usina Cerradão, por exemplo, adota uma política ambiental. Além de estabelecer 

parâmetros com o descarte dos resíduos sólidos oriundos do processamento da cana-
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de-açúcar e cumprir as diretrizes para se manter no mercado, aproveita resíduos no 

processo industrial, cuja importância é enfatizada pelo supervisor de manutenção 

elétrica da Usina Cerradão em entrevista realizada em 2017, quando afirma que 

“[...] fazemos a coleta de palha na lavoura, no entanto, para que esta tarefa seja efetuada 

existem algumas condições comerciais para viabilizar o manejo. O preço da energia 

elétrica no mercado tem que estar acima de R$ 250,00 MW, para efetuar a coleta e 

armazenamento deste combustível”.

Considerando os projetos ambientais, como formas de compensação e/ou 

mitigação dos impactes ambientais, a Usina Cerradão implantou o “nativas do 

cerrado”, um programa ambiental em prol da mata ciliar (vegetação ribeirinha), 

constituído por um espaço de 3 hectares com grande número de espécies nativas do 

cerrado, concentradas no viveiro de mudas nativas como: Ipê Verde, Ipê Felpudo, 

Peroba-rosa, Guatambú, Aroeira e outras espécies frutíferas. De acordo com 

a empresa, a existência do viveiro é o resultado da consciencialização, visando a 

produção de 100.000 mudas/ano, no intuito de atender às exigências impostas em 

relação à manutenção da qualidade ambiental.

Além dos riscos ao ambiente, a indústria agroenergética, baseou-se, 

historicamente, na exploração da mão-de-obra barata e, até mesmo, escrava. 

Além disso, diante da pressão oriunda das metas de produção estabelecidas, outro 

agravante surge durante a execução da atividade agrícola: os acidentes de trabalho, 

que geram muitas lesões e também mortes. Logo, em oposição à incorporação de 

novas tecnologias no setor canavieiro, aprofundou-se a exploração do trabalho 

com precárias formas de arregimentação, contratação, moradia e alimentação 

(Mendonça, 2008).

Com o intuito de reverter tal cenário, observa-se nas fábricas a apropriação do 

desenvolvimento tecnológico a partir da mecanização da colheita da cana-de-açúcar. 

São máquinas monitorizadas por computadores, GPS (Global Positioning System, 

que em português significa Sistema de Posicionamento Global) e outras tecnologias 

de ponta que estão a ganhar espaço no setor canavieiro, exigindo novas formas de 

trabalho e, por conseguinte, pessoas qualificadas para manobrar essas maquinas. 

Na visão de Liboni (2009, p. 1), “[...] com a consequente adoção da mecanização do 

corte e plantio da cana‑de‑açúcar tem ocasionado a redução da mão de obra agrícola e a 
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demanda por novas ocupações no setor”. Ao considerar estas mudanças observa-se que, 

com a disponibilidade das máquinas na produção canavieira, houve uma redução 

de trabalhadores que realizavam trabalhos manuais no processo produtivo da cana-

de-açúcar, o que provocou desemprego em massa no setor. Consequentemente, o 

Estado, a sociedade e as instituições sindicais do setor são pressionados a desenvolver 

políticas para a questão ambiental, nomeadamente em relação à procura de energia 

e também no que diz respeito à qualificação de mão de obra. As ações neste sentido 

poderão ser efetuadas pelas fábricas (Canesin Neto, 2010). 

Portanto, mesmo que no setor sucroenergético existam reclamações em relação 

às políticas do governo brasileiro, verifica-se uma grande capacidade de adaptação 

do setor, bem como possibilidades de grandes investimentos, nomeadamente 

considerando a cogeração de energia, a partir dos resíduos sólidos gerados. Tal 

medida, além de permitir ganhos económicos, é uma fonte alternativa de energia, 

considerada limpa e renovável, que tem capacidade de assegurar um equilíbrio 

ecológico e também a diversificação da matriz energética, sendo, portanto uma 

atividade, cujos impactes, em geral, são positivos. 

Considerações finais

O presente estudo analisou a importância estratégica da cogeração de energia 

elétrica, prática identificada nas Usinas Frutal (Bunge) e Usina Cerradão, 

considerando o contexto brasileiro para o século XXI e os impactes económicos, 

ambientais e sociais associados a tal atividade. 

Na safra de 2018/2019, mesmo com a questão climática desfavorável, com muita 

seca, pelo veranico prolongado, principalmente no Estado de São Paulo e na divisa 

com o estado de Minas Gerais, onde se localiza a Frutal-MG, além da queda no preço 

do açúcar no mercado internacional as usinas conseguiram assegurar a lucratividade. 

A estratégia neste caso foi investir na produção de etanol e na geração de energia, cujos 

preços estavam melhores para que as empresas obtivessem maiores lucros.

Nomeadamente considerando o contexto das últimas décadas do século 

XX e início do século XXI, caracterizado pelo desenvolvimento tecnológico, 
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observa-se que as fábricas têm aproveitado as inovações investindo em máquinas, 

equipamentos e processos de produção, por meio de uma racionalidade técnica 

objetiva o aproveitamento económico dos resíduos gerados no processo produtivo. 

Neste contexto, a inovação tecnológica associada a estudos científicos permeia todo 

o processo produtivo, desde o planejamento do ciclo produtivo, perpassando pelo 

manejo da lavoura e a utilização de equipamentos para um melhor rendimento da 

produção, até ao fim do processo produtivo, nomeadamente em relação ao destino 

e aproveitamento dos rejeitos. Portanto, as inovações tecnológicas são utilizadas 

e possibilitam ganhos, sobretudo económicos, mas também socioambientais, 

destacando-se a relevância da cogeração de energia, a partir dos resíduos sólidos 

gerados no setor sucroenergético. 

Ao considerar a energia coogerada, destaca-se que uma parte desta é utilizada no 

processo produtivo e o excedente comercializado, de modo que gera economia para 

a unidade fabril. Por outro lado, ao considerar os impactes decorrentes da produção 

de energia, deve-se lembrar que por ser uma energia gerada a partir de biomassa 

esta é considerada uma energia limpa. A cogeração de energia elétrica, a partir do 

bagaço da cana-de-açúcar, possui um papel fundamental no setor sucroenergético, 

podendo, caso o país entre em crise hídrica, atender às necessidades, representando 

uma alternativa energética. Deste modo, pode-se afirmar que existe uma perspectiva 

positiva na evolução deste processo, que deverá ser incentivado pelo governo federal, 

no intuito de obter mais energia elétrica, bem como possibilitar às unidades fabris 

a redução dos impactes ambientais gerados a partir do processo de produção do 

etanol e do açúcar.

No entanto, neste estudo reconhece que o processamento da cana-de-açúcar trata-

se historicamente de uma atividade monocultora voltada para a exportação, a qual 

pode gerar vários problemas ambientais como a poluição e contaminações do solo, do 

ar e das águas, além de problemas sociais como exploração da mão-de-obra e acidentes 

de trabalho, que provocam muitas lesões e também mortes. Portanto, apesar da 

geração de energia a partir do bagaço da cana estar relacionada com certa preocupação 

com a questão ambiental e também gerar ganhos econômicos, sobretudo por parte 

das empresas, pode-se afirmar que esta energia considerada limpa, assim como a 

hidroeletricidade, matriz energética predominante no país, não é essencialmente 
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limpa. Afinal, apenas mitiga alguns dos efeitos negativos relacionados aos resíduos 

da agricultura canavieira, que como exposto, tem consequências ambientais e sociais 

negativas. Assim sendo, a cogeração de energia não deve servir de fundamento, por 

exemplo, para expansão das áreas plantadas com cana-de-açúcar.

Este estudo foi limitado em termos de análises mais críticas em relação aos 

efeitos, nomeadamente futuros em relação ao crescimento de fontes de geração 

alternativas e limpas. Sendo assim, futuras pesquisas relacionadas à temática 

poderão ser desenvolvidas para aprofundar o entendimento acerca do contexto 

geral da geração de energia no Brasil, tanto realizando comparações com a energia 

hidroelétrica como considerando a expansão das fontes alternativas e limpas como 

a energia fotovoltaica, cujo potencial de geração no Brasil é grande e começou a ser 

explorado nos últimos anos, nomeadamente após 2015.
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  6 Risco Sísmico - Aprender com o Passado;

  7 Territórios em Risco; 

  8 Resiliência ao Risco;

Tomos em preparação: 

  9 Madeira Região Resiliente;

10 Geografia dos Incêndios Florestais. 50 anos de Incêndios a queimar Portugal;

11 Efeitos dos Incêndios Florestais nos Solos de Portugal.

12 Floresta, Incêndios e Educação;

13 Redução do Risco e Educação.



Luciano Lourenço é doutorado em Geografia Física, 
pela Universidade de Coimbra,  onde é Professor 
Catedrático.

É Diretor do NICIF - Núcleo de Investigação Científica 
de Incêndios Florestais, da Faculdade de Letras da 
Universidade de Coimbra e Presidente da Direção da 
RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção 
e Segurança.

Exerceu funções de Diretor-Geral da Agência para a Prevenção de Incêndios 
Florestais, Presidente do Conselho Geral da Escola Nacional de Bombeiros e 
Presidente da Direção da Escola Nacional de Bombeiros.

Consultor científico de vários organismos e de diversas revistas científicas, nacionais 
e estrangeiras, coordenou diversos projetos de investigação científica, nacionais e 
internacionais, e publicou mais de mais de três centenas de títulos, entre livros e 
capítulos de livro, artigos em revistas e atas de colóquios, nacionais e internacionais.  

Hudson Rodrigues Lima é doutorado em Geografia, pela 
Universidade Federal de Uberlândia – UFU, (Minas Gerais), 
Brasil, onde foi Professor Titular até julho de 2020.

É líder do Grupo do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre efeitos 
e riscos nos grandes empreendimentos (NEPERGE), do Instituto 
de Geografia da UFU.

Foi docente da Escola de Educação Básica da UFU por 34 anos, 
atuou como Diretor da Unidade ente 2003 a 2007, secretariou e 

presidiu, no referido período, o Conselho Nacional de Dirigentes das Escolas e Colégios das 
Instituições Federais de Ensino Superior (Condicap) e atuou marcadamente na formação 
inicial e continuada de professores na região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba em Minas 
Gerais e também em outras unidades da federação brasileira.

Tem experiência em planejamento do território nos anos de 2001 e 2002, quando assessorou 
a Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, do município de Uberlândia, na tentativa de 
inserir o conhecimento científico e tecnológico nas tomadas de decisões da gestão pública.

No doutoramento foi coorientado pelo Professor Doutor Luciano Lourenço, no Departamento 
de Geografia da Universidade de Coimbra, no período de maio de 2015 a fevereiro de 2016. 
Possui publicações de livros e artigos em revistas nacionais e internacionais.

CINDÍNICOS
e s t u d o s

CINDÍNICOS
e s t u d o s

CINDÍNICOS
e s t u d o s

C
IN

D
ÍN

IC
O

S
estudos

C
IN

D
ÍN

IC
O

S
estudos

C
IN

D
ÍN

IC
O

S
estudos

8

CINDÍNICOS
e s t u d o s

CINDÍNICOS
e s t u d o s

CINDÍNICOS
e s t u d o s

Neste volume da coleção Estudos Cindínicos, o leitor encontrará 
discussões com base em estudos e investigações desenvolvidas 
por profissionais de Portugal e Brasil. São discussões apresentadas 
e referenciadas no III Simpósio Ibero-Afro-Americano de Riscos, 
realizado na Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais, 
Brasil, no período de 17 a 20 de junho de 2019 em parceria com a 
Riscos – Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança, 
com base na Universidade de Coimbra, Portugal.

Os textos possuem como tema de diálogo a resiliência em situações 
de riscos, um dos três eixos estruturais do referido evento científico. 
Neste sentido, este volume sobre Resiliência e Riscos tem por objetivo 
trazer à tona o conhecimento e o debate acerca de realidades territoriais 
em que as comunidades ameaçadas, poder público e empreendedores, 
submetidos às inúmeras situações de risco e mesmo de administração de 
um acidente e/ou desastre, conseguem e/ou conseguiram experiências 
de êxito com relação à gestão de tais fenômenos.

Vivemos num tempo em que o mercado gera necessidades de consumo 
cada vez mais em grande escala. Em tal ritmo ocorre a submissão 
de pessoas e ambientes a uma diversidade cada vez maior dos tipos 
de riscos. Esta situação exige das comunidades ameaçadas, poder 
público e empresas implicadas, a previsão dos riscos para melhor 
gestá-los e garantir um mínimo de segurança, ou no caso de crises ter 
estabelecida a capacidade de resposta à altura dos problemas.

Assim, a leitura deste livro pode inspirar investigadores, gestores 
públicos e pessoas em geral um vez que, em diferentes situações de 
riscos, sujeitos sociais foram e são capazes de, em meio a desafios 
enormes provenientes de riscos, atuarem sobre os territórios a fim de 
torná-los seguros ou até mesmo de superação em casos de tragédias. 
Clara demonstração que a mesma criação humana de situações das 
mais diversas modalidades de riscos, é de onde surge a capacidade 
e a força social de enfrentamento, determinação e gestão eficiente 
do território a fim de torná-lo seguro e saudável à vida humana e às 
outras formas vitais do ambiente.
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