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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 re f á cio

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.
7

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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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
diagnóstico mais preciso sobre o tema, esse trabalho fez uso de
mapeamento detalhado de susceptibilidade a movimentos em massa
(originalmente considerado como de risco sob um enfoque realista),
o qual foi cruzado com informações sobre densidade demográfica
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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
35

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).

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 BentoGonçalves 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.
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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
38

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
40

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,
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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.

46

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.

Referências bibliográficas
Almeida, A. B. (2011). Risco e gestão do risco. Questões filosóficas subjacentes ao modelo técnico conceptual. Territorium 18, 23-31. Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança. Lousã,
Portugal. DOI: https://doi.org/10.14195/1647-7723_18_2
Ab’Saber, A. (2003). Os domínios de natureza no Brasil: potencialidades paisagísticas. São Paulo. Ateliê
Editorial. Andrade, L. e Rocha, G. (2014). Uso de pinos de erosão para monitoramento em área de
alto risco geológico em Juiz de Fora, MG. Revista Geonorte, v. 10, p. 482-488.
Andrade, F. (2015). Movimento de blocos rochosos: um estudo acerca do risco e sua percepção no Morro do
Cristo em Juiz de Fora, MG (Dissertação de Mestrado em Geografia). PPGEO. UFJF.
Andrade, F. e Rocha, G.C. (2014). Queda terrosa: nova modalidade de movimento de massa na área
urbana de Juiz de Fora, MG. Revista Geografia. Vol. 4., n. 1. Juiz de Fora, PPGEO/UFJF.
Bento-Gonçalves, A., Vieira, A., Lourenço, L., Ferreira-Leite, F. e Marçal, V. (2014). Manifestações de
riscos no NW de Portugal. Livro-guia da viagem de estudo do III Congresso Internacional de Riscos.
Guimarães, Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança.

49

Cardona, O.D.A. (2001). La necesidad de repensar de manera holística los conceptos de vulnerabilidad
y riesgo. In: International work-conference on vulnerability in disaster, theory and practice. Anais...
Wageningen (Holanda): Wageningen University and Research Centre, 18 p.
COMIG - COMPANHIA MINERADORA DE MINAS GERAIS (2003). Projeto Sul de Minas. Folha Juiz de

Fora. Belo Horizonte.

CRID - Centro Regional de Información sobre Desastres (1999). Vocabulario Controlado

sobre Desastres. Costa Rica.

Duarte, B. (1998). Evolução tectônica dos ortognaisses dos Complexos Juiz de Fora e Mantiqueira na região
de Juiz de Fora, MG: Geologia, Petrologia e Geoquímica (Tese de Doutorado em Geoquímica e
Geotectônica). Universidade de São Paulo. São Paulo.
Fernandes, B., Costa, R., Zaidan, R. (2015). Probabilidade à ocorrência de escorregamentos na bacia
hidrográfica do córrego Tapera, Juiz de Fora, MG, a partir da utilização do modelo SAGA/UFRJ.
Revista Geografia, v. 5, n.ç 2, PPGEO, UFJF.
Fonseca, L. D. A. M., Lani, J. L., Fernandes Filho, E. I., Ferreira, W. P. M., Vianna, Y. C. G., & Magalhães, B. L. (2017). Áreas de riscos a deslizamentos de terra em Juiz de Fora, MG. Revista Geografia.
V.7, n.º 2, PPGEO / UFJF.
GLOBO G1. (2018). 14 pessoas morrem em deslizamento em Niterói; buscas seguem. Disponível em https://

www.g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2018/11/10/bombeiros-fazem-resgate-em-desabamento-em-niteroi-rj.ghtml. Consulta em novembro de 2018.

Guidicini, G. Nieble, C. M.(1983). Estabilidade de taludes naturais e de escavação. São Paulo: Ed.
Blucher, 200 p.
Highland, L. M. and Bobrowisky, P. (2008).The landslide handbook - A guide to understanding landslides.
Reston, Virginia: U.S. Geological Survey Circular, 1325,129 p.
IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (2010). Censo 2010. Disponível em

https://censo 2010.ibge.gov.br. Consulta em julho de 2019.

IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (2017). Bases e referências - Bases

cartográficas. Disponível em https://mapas.ibge.gov.br/bases-e-referenciais/bases-cartograficas.html.
Consulta em julho de 2019.

IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA / CEMADEN - CENTRO NACIONAL
DE MONITORAMENTO E ALERTAS DE DESASTRES NATURAIS (2018). População em áreas de risco

no Brasil. Disponível em https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/tipologias-do-territorio/21538-populacao-em-areas-de-risco-no-brasil. Consulta em julho de 2019.

Lupton, D. (2009). Risk. London. Routledge, 184 p.
Moura, A.C.M. (2014). Geoprocessamento na gestão e planejamento urbano. Rio de Janeiro. Interciência.
286 p.
Pivetta, M. (2016). Um Brasil mais vulnerável no século XXI. Revista Pesquisa Fapesp n. 249. São Paulo.
Plural Gráfica, 16-23.
PJF - PREFEITURA DE JUIZ DE FORA (2004). Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Juiz de Fora.

Juiz de Fora: FUNALFA Edições, 394p.

Rocha, G. (2005). Riscos Ambientais: análise e mapeamento em Minas Gerais. Juiz de Fora. Editora da
UFJF.
Rocha, G., Latuf, M., Carmo, L. (2003). Mapeamento de riscos ambientais à escorregamentos na área
urbana de Juiz de Fora, MG. Revista Geografia. Departamento de Geociências da Universidade
Estadual de Londrina. V. 12. n.º 1, 509-516.

50

Rocha, G., Santos, V. e Andrade, F. (2015). O conceito de risco. Revista Geografia. V.5, n.º 1, Juiz de
Fora, PPGEO / UFJF.
Souza, L.B. e Zanella, M.E. (2009). Percepção de riscos ambientais: teoria e aplicações. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará.
Tominaga, L. K. , Santoro, J., Amaral, R. (2009). Desastres naturais: conhecer para prevenir. São Paulo.
Instituto Geológico, 147-160.
Torres, F. e Martins, L. (2005). Fatores que influenciam na concentração do material particulado inalável
na cidade de Juiz de Fora, MG. Caminhos da Geografia (UFU. Online), Uberlândia, Universidade
Federal de Uberlândia, v. 16, 23-39.
UNDP - United Nations Development Programme (2004). Reducing disaster risk – a challenge

for development. New York. Bureau for Crisis Prevention and Recovery.,146 p.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA; FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE MINAS GERAIS;
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS; FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE (2010).

Mapa de solos do Estado de Minas Gerais: Legenda expandida. Belo Horizonte: Fundação Estadual
do Meio Ambiente, 49p.

Varnes, D. J. (1978). Slope Movement: Types and Proceses. In Scuster & Krizeg. Landslides: Analysis and
Control. Special Report 176. Transportation Research Board, Comission on Sociotechnical Systems,
National Research Council. National Academy of Sciences, Washington, D.C. , 234 p.
Xavier da Silva, J. (2001). Geoprocessamento para análise ambiental. Rio de Janeiro. Edição do autor.
World Risk Report.(2017). Analysis and Prospects. Bundnis Entwicklung Hilft. Berlin.

Werner, L. (2002). Deslizamento em Juiz de Fora mata três; 51 estão desabrigados em MG. Folha de São
Paulo. Seção Cotidiano de 17/12/2002.
Zaidan, R. T. e Xavier da Silva, J. (2011). Geoprocessamento e meio ambiente. Rio de Janeiro. Bertrand
Brasil. 330 p.

51

S érie
E s tu d o s C in d í nico s

Títulos Publicados:
1

Incêndios em Estruturas. Aprender com o Passado;

2

Educação para a Redução dos Riscos;

3

Metodologia de Análise de Riscos através de Estudos de Casos;

4

Riscos Hidrometeorológicos;

5

Pluralidade na Diversidade de Riscos;

6
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