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Resumo: Áreas de risco são locais considerados impróprios para habitação, pois
estão sujeitos a desastres naturais, tais como alagamentos, deslizamentos,
enchentes, inundações, dentre outros. Devido ao processo de urbanização e
crescimento das cidades, o número de pessoas vivendo nessas áreas tem
aumentado significativamente. O objetivo do trabalho consiste na identificação de
eventos de alagamento e deslizamento de terra ocorrido, nos bairros São jacinto,
Matinha, Jardim Serra Verde e Pampulhinha, na cidade de Teófilo Otoni – MG. Para
tal, verificou-se o relato de moradores das regiões afetadas e visitas aos locais para
a coleta de dados, com a utilização do GPS e de câmeras fotográficas. A partir do
Modelo Digital de Elevação Hidrograficamente Condicionado e da obtenção dos
pontos de ocorrência destes, elaborado com o uso de técnicas de
geoprocessamento, gerou-se os mapas para estudo dos eventos. Constatou-se que
ocorreram diversos eventos de enchentes e deslizamentos de massa nos bairros em
questão e que poderiam terem sido evitados caso houvessem políticas públicas
adequadas.
Palavras-chave: Deslizamentos. Alagamentos. Área de Risco. Mapeamento

Introdução

O Ministério das Cidades (DEFESA CIVIL, 2004 ) diz que, o aumento do
número de pessoas vivendo em áreas de risco de deslizamentos, enchentes e
inundações têm sido uma das características negativas do processo de urbanização
e crescimento das cidades brasileiras. Fatores econômicos, políticos, sociais e
culturais contribuem para o avanço e a perpetuação desse quadro indesejável.
Em linhas gerais, o problema de áreas de risco geológico e hidrológico nas
cidades brasileiras pode ser sintetizado em fatores tais como: crise econômica e
social com solução em longo prazo, política habitacional para baixa renda
historicamente ineficiente, ineficácia dos sistemas de controle do uso e ocupação do
solo, inexistência de legislação adequada para as áreas suscetíveis, inexistência de
apoio técnico para as populações e até mesmo a cultura popular de “morar no
plano”.
Define-se área de risco como locais impróprios ao assentamento humano por
estarem sujeitos a riscos naturais ou decorrentes da ação antrópica, caracterizando
assim possibilidades de desastres ambientais, e protegidas pela lei nº 6.766, de 19
de dezembro de 1979 que proíbe, em seu art. 3º, parágrafo único, que áreas de
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risco sejam loteadas para fins urbanos, a fim de proteger a população. (BARREIRO,
1998).
De acordo com Castro et al (2005) o risco pode ser tomado como uma
categoria de análise associada a priori às noções de incerteza, exposição ao perigo,
perda e prejuízos materiais, econômicos e humanos em função de processos de
ordem "natural" (tais como os processos exógenos e endógenos da Terra) e/ou
daqueles associados ao trabalho e às relações humanas.
A

ocorrência

dos

desastres

naturais

está

ligada

não

somente

à

susceptibilidade dos mesmos, devido às características geoambientais, mas também
à vulnerabilidade do sistema social sob impacto, isto é, o sistema econômico socialpolitico-cultural. (ALCÂNTRA e AYALA, 2002).
Segundo Carvalho e Galvão (2006), os principais fenômenos relacionados a
desastres naturais no Brasil são os deslizamentos de encostas e os alagamentos.
Tais fenômenos estão associados a eventos pluviométricos intensos e prolongados,
repetindo-se a cada período chuvoso mais severo.
Para Campana e Tucci (2001), uns dos maiores desafios a serem enfrentados
pelo poder público será a antecipação aos impactos gerados pela ocupação
desordenada do espaço urbano, antes que os mesmos sejam realidades. O
CONAMA na sua resolução 237/97, abrange conceitos de urbanização em áreas
declivosas, propensas a impactos ambientais não mensuráveis. Assim, será da
responsabilidade de cada prefeitura a elaboração de cartas geotécnicas do seu
município, determinada no Plano Diretor de cada município.
O uso do Sistema de Informações Geográficas (SIG) no apoio à tomada de
decisões tem possibilitado uma maior flexibilidade nas análises das informações que
são geradas com o uso dessa ferramenta. Com a escolha adequada da técnica a ser
adotada, os resultados buscados podem atingir satisfatoriamente os objetivos. Este
é o caso de se classificar uma área como susceptível a risco. (OLIVEIRA, 2005).
Sendo assim, este trabalho tem como objetivo a identificação de eventos de
alagamento e deslizamento de terra ocorridos no passado, nos bairros São jacinto,
Matinha, Jardim Serra Verde e Pampulhinha, localizados na cidade de Teófilo Otoni.
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Áreas de risco
De acordo com Barbosa; Oliveira e Alves (2011, p. 4942) áreas de riscos são
“locais que não são propícios à construção de casas, pois estão sujeitos a desastres
naturais como desabamento e inundações”.
Dessa maneira, podemos entender como área de risco a possibilidade de
certo processo ou fenômeno, sendo natural ou induzido, tendo magnitude de danos
sociais, econômicos ou ambientais sobre um grupo ou comunidade.

São

considerados áreas de risco margens de rios e cursos d’água, depósitos de dejetos
e contaminantes. Não vamos considerar os aspectos sociais e biológicos, como por
exemplo a segurança pública, a fauna e a flora.
No Brasil, a Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979 (conhecida como Lei
Lehmann, em alusão ao seu autor, o então senador paulista Otto Cyrillo
Lehmann) proíbe, em seu art. 3º, parágrafo único, que áreas de risco
sejam loteadas para fins urbanos. Apesar disso, muitas vezes o próprio poder
público tem levado serviços públicos e infraestrutura a essas áreas, contribuindo,
assim, para o adensamento da ocupação.
o

"Art. 3 Somente será admitido o parcelamento do solo para fins urbanos em
zonas urbanas, de expansão urbana ou de urbanização específica, assim
definidas pelo plano diretor ou aprovadas por lei municipal."

Deslizamentos
Escorregamentos são movimentos acelerados de porções de terrenos (solos
e rochas), que por ação da gravidade se deslocam para fora da encosta e para
baixo. O termo escorregamento tem vários sinônimos de uso e é generalizado na
linguagem popular como queda de barreira, desmoronamento, deslizamento,
desbarrancamento (AMARAL e GUTJAHR, 2011).
Estes movimentos podem acontecer especialmente com elevados volumes de
precipitação e/ou terremotos. Tanto chuvas intensas em intervalo de tempo curto
quanto de intervalo de tempo longo (chuvas contínuas), promovem condições
propícias para a redução da resistência do solo, agindo como um dos principais
agentes deflagrados de movimentos de encostas em ambientes tropicais úmidos
(GUIDICINI e IWASA, 1976 apud KOBIYAMA et al, 2006).
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Existem vários tipos de escorregamentos, que são classificados em relação à
velocidade, o tipo de material, tamanho e forma da massa movimentada (AMARAL e
GUTJAHR, 2011).
Destacam-se entre eles alguns tipos de movimentos básicos:
 Corrida: é um movimento parecido ao de um líquido viscoso ou fluido, de
velocidade média a alta, de grande volume de material (solo, rocha, detritos e
água), com desenvolvimento ao longo do curso d’água. Tem um amplo
alcance, mesmo em áreas planas, e grande poder de destruição, pois devasta
tudo o que está em seu trajeto (AMARAL e GUTJAHR, 2011) (Figura 1a).
 Rotacional: mostra superfície de ruptura em forma curva, sem direção
preferencial e com velocidades médias-metros por hora (m/h), a altas-metros
por

segundo

(m/s).

Normalmente,

acontece

em

locais

com

solos

homogêneos, espessos e rochas muito fraturadas (AMARAL e GUTJAHR,
2011) (Figura 1b).
 Translacional raso ou profundo: exibi superfície de ruptura plana, com
velocidades médias (m/h) a altas (m/s). Podem acontecer em locais com
solos poucos espessos, solos e rochas com um plano de fraqueza (AMARAL
e GUTJAHR, 2011).
 Queda e rolamento de blocos de rocha: são movimentos do tipo queda livre
de material rochoso com velocidades muito altas (AMARAL e GUTJAHR,
2011) (Figura 2).
 Rastejo: movimento lento do solo ou rocha, constantes, sazonais ou
intermitentes. O fenômeno é identificado pela mudança na verticalidade de
postes, árvores, cercas e muros (AMARAL e GUTJAHR, 2011).
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(a)

(b)

Figura 1 (a) e (b) – Diversidade de materiais transportados pelos processos de corridas de
detritos nos desastres que assolaram o Estado de Santa Catarina em novembro de 2008, no
município de Ilhota (Braço do Baú). Fonte: Acervo IG (TOMINAGA et al, 2009).
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Figura 2 – Escorregamento de solos e queda de blocos em Ubatuba (Dezembro de 2009). Foto:
Acervo IG (AMARAL e GUTJAHR, 2011).

De uma forma geral, um escorregamento acontece quando a relação entre a
resistência ao cisalhamento do material e a tensão de cisalhamento na superfície
potencial de movimentação decresce até atingir uma unidade, no momento do
escorregamento (GUIDICINI e NIEBLE, 1984 apud TOMINAGA et al, 2009). Sendo
assim, no instante em que a força gravitacional vence o atrito interno das partículas,
responsável pela estabilidade, a massa de solo movimenta-se encosta abaixo.
Geralmente, a infiltração de água no maciço de solo provoca a diminuição ou perda
do atrito entre as partículas. Quando o solo alcança o estado de saturação com
perda total de atrito entre as partículas, em processo conhecido como solifluxão,
passa a se mobilizar encosta abaixo, formando os movimentos de escoamento do
tipo corrida (TOMINAGA et al, 2009).
Segundo Kobiyama et al (2006), os escorregamentos nas encostas urbanas
vêm acontecendo com uma frequência assustadora nesses últimos anos. A principal
causa é a ocupação desordenada de áreas que exibem elevada susceptibilidade a
escorregamentos.

Alagamentos e enchentes
Esse fenômeno representa o transbordamento das águas de um curso
d’água, atingindo a planície de inundação também conhecida como área de várzea.
Ele é o fenômeno natural mais comum em todo o mundo. Pode ser de apenas
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alguns centímetros, mas também pode cobrir o telhado de uma casa. Inundações
que acontecem rapidamente são chamadas de inundações relâmpagos ou
inundações bruscas (AMARAL e GUTJAHR, 2011).
A frequência das inundações se modifica devido a alterações na bacia
hidrográfica. A pressão exercida pelo desenvolvimento populacional resulta na
exclusão da parcela mais pobre da população, que passam a viver na planície de
inundação. Este tipo de problema é normalmente presenciado nas áreas urbanas.
Desta forma, devem ser introduzidos novos conceitos e práticas, afim de uma melhor
convivência com este fenômeno (PLATE, 2002 apud KOBIYAMA et al, 2006).
Segundo Amaral e Gutjahr (2011), as enchentes ou cheias são definidas pela
elevação do nível d’água do rio, devido ao aumento da vazão, atingindo a cota
máxima do canal, porém, sem extravasar. Quando extravasam, as enchentes
passam a ser chamadas de inundações e podem atingir as moradias construídas
sobre as margens do rio e se transformar em um desastre natural.
As inundações representam aproximadamente 60% dos desastres naturais
ocorridos no Brasil no século XX (Figura 3). Deste total de desastres registrados no
país, 40% ocorreu na região Sudeste (MARCELINO, 2007 apud AMARAL e
RIBEIRO, 2009).

Figura 3 – Tipos de desastres naturais ocorridos no Brasil entre 1900 e 2006. Fonte: Marcelino
(2007) (AMARAL e RIBEIRO, 2009, Adaptado).

A Defesa Civil define as inundações em função da magnitude (excepcionais,
de grande magnitude, normais ou regulares e de pequena magnitude) e em função
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do padrão evolutivo (inundações graduais, inundações bruscas, alagamentos e
inundações litorâneas) (CASTRO, 2003 apud KOBIYAMA et al, 2006). Kobiyama et
al (2006) menciona que apesar desta diferenciação, a maior parte das situações de
emergência ou estado de calamidade pública é causada pelas inundações graduais
e bruscas.
As inundações graduais acontecem devido à água se elevar de forma lenta e
previsível, mantêm-se em situação de cheia durante algum tempo, e a seguir
escoam-se gradualmente. Aparentemente, essa inundação não é tão violenta, mas
sua área de impacto é extensa. Por outro lado, popularmente conhecida como
enxurrada, a inundação brusca ocorre devido a chuvas intensas e concentradas,
principalmente em regiões de relevo acidentado. A elevação dos caudais é súbita e
seu escoamento é violento (CASTRO, 2003 apud KOBIYAMA et al, 2006). As águas
se elevam repentinamente, provocando mais mortos, apesar da área de impacto ser
bem menor do que as inundações graduais (KOBIYAMA et al, 2006).
A quantidade de afetados relacionados aos processos de inundações,
enchentes e alagamentos geralmente é elevado, pois envolve efeitos diretos e
indiretos. Destacam-se entre os efeitos diretos as mortes por afogamentos,
destruição de moradias e danos materiais. Entre os efeitos indiretos destacam-se
algumas doenças transmitidas pela água contaminada, como a leptospirose, a febre
tifoide, a hepatite e a cólera (MIN.CIDADES/IPT, 2007 apud AMARAL e RIBEIRO,
2009).
Quando se constroem casas, estradas e outras edificações acontecem um
processo de impermeabilidade do solo, isto é, acaba-se “cobrindo” o solo com
cimento e asfalto. Impossibilitando assim que as águas das chuvas sejam
absorvidas pelo solo. Desta forma, as águas escoam diretamente para os rios
aumentando rapidamente seu nível. Os desmatamentos também aumentam o
escoamento superficial e aceleram o processo de perda do solo, resultando no
assoreamento dos cursos d’água (KOBIYAMA et al, 2006).
Atualmente, vêm aumentando sucessivamente a frequência com que
acontecem as inundações e também os danos que elas causam. Isto pode estar
ligado ao aumento do número de ocupações nas planícies de inundação
(KOBIYAMA et al, 2006) (Figura 4).
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Figura 4 – Inundação do Rio Paraitinga, São Luiz do Paraitinga, janeiro de 2010. Fonte: Acervo
IG (AMARAL E GUTJAHR, 2011).

Materiais e métodos

O Município de Teófilo Otoni está localizado no Nordeste de Minas Gerais, no
Vale do Mucuri, a uma distancia de 450 Km de Belo Horizonte. Possui uma área
geográfica de 3.247,20 km² e tem como coordenadas geográficas 17° 51' 7,6'' de
Latitude Sul e 41° 30' 51,1'' Longitude (IBGE, 1993). Sua população total estimada
de 130.517 habitantes (IBGE, 2009), sendo que aproximadamente 80% encontramse na área urbana, identificada na Figura 5.
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Figura 5 – Delimitação da cidade de Teófilo Otoni e sua área urbana.

De acordo com Palva e Lopes (2009), o relevo de Teófilo Otoni apresenta-se
de forma bastante acidentada, embora apresente baixa altitude média em relação ao
nível do mar (319 m). A cidade está localizada dentro de um vale, que é afluente da
margem direita do Mucuri, daí o nome do Vale. Pelo centro da cidade passa o rio
Todos os Santos, que é afluente do rio Mucuri. Cortam ainda a cidade os afluentes
do rio Todos os Santos: rio Santo Antônio, rio São Jacinto, rio São Benedito, rio
Piton, rio ltamunheque, rio Saudade e rio Sant'ana.
Em Teófilo Otoni, os pontos de maior altitude são: Morro do Eucalipto, Morro
da Caixa D'Água, Cara Dura, Espinhaço do Bode e Morro Altino Barbosa. No
município, os pontos mais altos são: Serra da Farinha, Pedra Camisa, Pedra
Degredo, Pedra do Anchieta, Pedra da Boca, Morro Pedra Fina, apresentando
altitudes que variam de 195 a 1063 metros conforme Figura 6.
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Figura 6 – Modelo Digital de Elevação Hidrograficamente Condicionado da cidade de Teófilo
Otoni.

Para o estudo em questão optou-se por analisar os eventos acontecidos na
área urbana, apenas nos bairros Pampulhinha, Matinha, Jardim Serra Verde e São
Jacinto.
Realizou-se uma expedição a campo para registro fotográfico dos locais onde
anteriormente foram acometidos pelos eventos estudados, também com o auxílio do
GPS coletou-se as coordenadas referentes a estes. Cabe ressaltar que a análise
dos eventos teve como base dados históricos e relatos dos moradores da região.
A partir do Modelo Digital de Elevação Hidrograficamente Condicionado
(MDEHC) da cidade, gerou-se o mapa de declividade, segundo metodologia
proposta por Elesbon et al., 2011, e o relacionou aos eventos descritos, por meio do
software ArcGis, versão 10.0.
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Resultados e discussão

Após a coleta dos dados e manipulação destes, elaborou-se a Figura 7, que
apresenta a delimitação dos bairros, a hidrografia, e os locais de ocorrência de
alagamentos e deslizamentos.

Figura 7 – Mapa de ocorrência de deslizamentos e alagamentos por bairro.

Foram
deslizamentos.

Identificados
Nos

bairros

15

eventos,

Matinha

e

sendo

cinco

Pampulhinha

alagamentos
percebe-se

e

10

somente

deslizamentos, sendo quatro pontos no Matinha e um no Pampulhinha. No bairro
Jardim Serra Verde nota-se a ocorrência de dois pontos de alagamentos e dois de
deslizamentos, enquanto no bairro São Jacinto percebe-se a ocorrência de três
pontos de alagamentos e três de deslizamentos. A Figura 8 apresenta o
relacionamento entre a declividade e os eventos estudados.
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Figura 8 – Mapa da declividade dos Bairros Pampulhinha, Matinha, Jardim Serra Verde e São
Jacinto.

Pode-se perceber que os pontos onde ocorrem alagamentos são mais
comuns nas proximidades da hidrografia e em regiões com menor declividade
(menor que 10%), comportamento diferente dos pontos de deslizamentos onde as
ocorrências estão relacionadas a áreas com maiores declividades, como mostrada
pela Tabela 1.
Tabela 1 - Ocorrência de alagamentos e deslizamentos com relação a declividade

Evento
Alagamentos
Deslizamentos

0–5
1
0

6 – 10
4
3

Declividade (%)
11 - 15
0
3

16 - 20
0
2

21 - 30
0
2

Elencou-se como principais causas para os deslizamentos, a ocupação
irregular e construções em áreas de risco, exemplificados na Figura 9.

Revista Científica Vozes dos Vales – UFVJM – MG – Brasil – Nº 09 – Ano V – 05/2016
Reg.: 120.2.095–2011 – UFVJM – QUALIS/CAPES – LATINDEX – ISSN: 2238-6424 – www.ufvjm.edu.br/vozes

- 15 -

Figura 9 – Área de deslizamento bairro São Jacinto, Teófilo Otoni – MG.

As principais causas associadas a ocorrência de alagamentos consistem na
expansão constante de área impermeabilizada e diminuição da cobertura vegetal.
decorrente do processo de urbanização, que diminui a infiltração de água no solo e
consequentemente aumento da taxa de escoamento superficial. O assoreamento
também apresenta-se como fator determinante nos alagamentos, já que diminui a
calha do rio e sua capacidade de transporte, como mostrado nas Figuras 10 e 11.
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Figura 10 – Área de alagamento e rio assoreado no Bairro São Jacinto, Teófilo Otoni – MG

Figura 11 – Área de alagamento e rio assoreado no Bairro Jardim Serra Verde, Teófilo OtoniMG

Todos esses problemas seriam resolvidos caso existisse um planejamento
urbano adequado e devidamente fiscalizado na cidade de Teófilo Otoni - MG.
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É necessário, dessa forma, repensar o modo atual de ocupação da cidade
visando assim garantia de que toda população tenha bem estar e segurança em sua
moradia, além de que possa respeitar a capacidade do meio ambiente, evitando
assim desastres e a destruição dos recursos naturais.

Considerações Finais

Conclui-se que ocorreram diversos eventos de alagamento e deslizamento de
terra nos bairros São jacinto, Matinha, Jardim Serra Verde e Pampulhinha,
localizados na cidade de Teófilo Otoni. As principais causas apontadas foram
ocupação

irregular,

construções

em

área

de

risco,

expansão

da

área

impermeabilizada, diminuição da cobertura vegetal e assoreamento do leito do rio.
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