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RESUMO 

 

 

O planejamento inadequado dos ambientes urbanos e a falta de uma política habitacional que 

proporcione o acesso a áreas seguras para o assentamento da população carente, têm resultado 

em um número cada vez maior de pessoas vivendo em áreas de risco. Dentro desta temática, 

está o problema relacionado ao risco de enchentes, inundações e alagamentos, que podem 

resultar em perdas dos bens materiais e pôr em perigo as vidas humanas. Diante disso, o 

presente trabalho trata de uma avaliação do risco de enchentes das cidades da Microrregião de 

Ituiutaba, localizada na porção oeste do estado de Minas Gerais. Através do levantamento e 

tratamento de informações, como índices pluviométricos, declividade do relevo, 

impermeabilização das vertentes e uso e ocupação dos fundos de vale, foi elaborada uma 

matriz de risco que possibilitou classificar cada cidade quanto a um nível de risco de 

enchentes. Os resultados mostram que entre as seis cidades consideradas na pesquisa, duas 

são classificadas como de baixo risco (Gurinhatã e Ipiaçu), uma como de risco moderado 

(Santa Vitória) e três como de alto risco de sofrerem os efeitos das enchentes (Cachoeira 

Dourada, Capinópolis e Ituiutaba). A pesquisa ainda aponta que para solucionar e/ou evitar 

esse problema, é fundamental trabalhar-se na implantação e melhoria da estrutura de 

drenagem pluvial e, em alguns casos, na transferência de população para áreas mais seguras. 

Palavras-chave: Risco ambiental, enchentes, área urbana. 



 

ABSTRACT 

 
The inadequate planning of urban environments and the lack of housing policy, that provides 

the access to a safety areas for the settlement of poor, have been resulting in an increasing 

number of people living in areas at risk. Within this theme, there is the problem related to the 

risk of flooding and waterlogging which may result in the loss of material goods and put in 

danger the human lives. Prior to it, the present work treats about an evaluation to the risk of 

flooding in the microregion of Ituiutaba, located in the western portion of the state of Minas 

Gerais. Through the lifting and treatment of information, like rainfall, steepness of relief, 

waterproofing slopes and the use and land cover of the valley bottoms, was elaborated a risk 

matrix that allowed to classify each city for the level of the risk of flooding. The results show 

that among the six cities considered in the research, two are classified as low risk (Gurinhatã 

and Ipiaçu), one as moderate risk (Santa Vitória) and three as high risk to suffer from the 

effects of the risk of flooding (Cachoeira Dourada, Capinópolis and Ituiutaba). The research 

also points that to solve and/or avoid this problem, it is essential to work on the implantation 

and improvement of the storm drainage structure and, in some cases, the transfer of 

population to safer areas. 

Keywords: Environmental risk, floods, urban area. 
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INTRODUÇÃO 

 

Durante o século XX, emergiu o debate a respeito da questão ambiental e das 

implicações que a degradação do meio ambiente exerce sobre as populações humanas. Isto 

ocorreu ao se perceber que a apropriação equivocada do meio, por um planejamento 

inadequado da ocupação dos territórios associada a um uso indiscriminado dos recursos 

naturais, começava a refletir muito negativamente sobre as pessoas. No último século, além 

da degradação ambiental, intensificou-se a instabilidade dos fenômenos climáticos, o aumento 

da população mundial, das aglomerações urbanas, e assim, do número de vítimas afetadas 

pelas áleas (furacões, tempestades, secas). Enfim, elevou-se os riscos a que as pessoas são 

expostas. 

Atualmente, a preocupação de diversos setores da sociedade como os pesquisadores, 

as ONGs (organizações não governamentais) e os governos mais comprometidos, tem sido a 

recuperação da qualidade ambiental e de vida das pessoas, incluindo a sua segurança. No 

Brasil, apesar de haver muitas discussões e um moderno conjunto de leis voltado para 

proteção e manutenção saudável do meio ambiente, pouco se tem observado em relação ao 

engajamento frente essa situação. 

A própria Constituição Federal do Brasil (1988) prevê uma manutenção do meio 

ambiente que assegure a sua qualidade. Diz em seu “Art. 225: Todos têm o direito ao meio 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial a qualidade de vida, 

impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 

presentes e futuras gerações.” Com base no cumprimento desta determinação, não apenas o 

meio ambiente teria uma qualidade melhor, mas as pessoas teriam mais segurança e 

diminuir-se-iam os riscos. 

 Muitas das áreas que deveriam ser preservadas para uma manutenção equilibrada do 

meio ambiente, incluindo-se a garantia da disponibilidade de recursos naturais essenciais, 

como a água, acabam sendo apropriadas inadequadamente pelo homem. A questão é que esses 

locais são impróprios para a ocupação humana, e é aí que se amplia o problema, com pessoas 

habitando as áreas de risco. 

    Em relação aos fundos de vale, são muitas vezes ocupados pelos grupos menos 

favorecidos da sociedade, pelo fato de não deterem recursos que lhes proporcionem acesso a 

ambientes mais seguros, que são mais valorizados. Diante disso, vislumbra-se a incapacidade 

do poder público em garantir o assentamento dessas pessoas em áreas mais seguras. Por isso, 
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multiplica-se o drama de tantas famílias durante os períodos chuvosos. Dramas, que na 

maioria dos casos, poderiam perfeitamente ser evitados. 

 No entanto, os problemas relacionados a eventos meteorológicos extremos, como as 

tempestades, não atingem apenas os grupos mais carentes da sociedade. A forma de expansão 

das cidades, com um planejamento mal-elaborado ou inexistente, solo altamente 

impermeabilizado e infraestrutura de drenagem deficitária, faz com que os ambientes urbanos 

não suportem volumes elevados de precipitação, provocando problemas capazes de atingir 

uma parcela ainda maior da população.  

A precipitação, quando ocorre com grande intensidade e sobretudo quando se lhe 
associam inundações rápidas – flash floods – em rios e ribeiros artificializados, pode 
paralisar completamente uma cidade. Estes movimentos rápidos de água e massa 
podem atingir grande velocidades (>6m/s) e arrastar consigo pessoas e bens. 
(MONTEIRO, 2007, p. 14) (Grifos do autor). 

  Perante esse cenário, esta pesquisa tem como objetivo principal avaliar o risco de 

enchentes nas cidades da Microrregião de Ituiutaba (figura 1), visto que algumas delas já 

apresentam problemas relacionados a eventos chuvosos intensos. A área de estudo está 

localizada na parte oeste do estado de Minas Gerais e abarca seis municípios: Cachoeira 

Dourada, Capinópolis, Gurinhatã, Ipiaçu, Ituiutaba e Santa Vitória, que juntos, abrigam 

143.348 habitantes (IBGE, 2010). 

Com o intuito de melhor avaliar o risco de enchentes nas cidades, pretendeu-se 

também analisar a dinâmica climática da região, averiguar as configurações do relevo e da 

impermeabilização do solo e detectar as formas de ocupação das áreas vulneráveis. Com base 

nessas informações, foi possível, posteriormente, classificar cada cidade quanto ao risco de 

ocorrência de enchentes. 

Neste trabalho, utiliza-se o termo enchente de modo a simplificar as referências aos 

problemas relacionados ao comportamento das águas durante eventos meteorológicos 

extremos. Desta forma, apesar de um uso mais frequente do termo enchente, também são 

consideradas as situações que resultam em inundações e alagamentos.  
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Figura 1 – Mapa de localização da área de estudo: Microrregião de Ituiutaba 
Fonte: IBGE, 2012. 

Org.: QUEIROZ, A. T.
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1. SOBRE O RISCO AMBIENTAL 

 

O risco ambiental, ou a noção de perigo relacionada aos mais variados elementos que 

compõem o espaço geográfico, acompanharam a humanidade em seu processo de 

desenvolvimento, tornando-se cada vez mais perceptíveis, à medida em que o próprio homem 

passou a compreender melhor o ambiente que o cercava.  

A origem do termo risco, etimologicamente, remonta ao latim, uma derivação de 

resecare, que significa cortar. O termo, porém, possuía duas aplicações, podendo referir-se 

tanto a divisão ou discórdia, como também a quebrado ou penhasco. Este último, mais tarde 

passou a ser relacionado com o risco por remeter aos perigos que se corria ao transitar por 

terrenos íngremes (CASTRO, 2000). Veyret (2007) lembra que além do latim, a palavra risco 

pode ter sua origem ainda no grego, rhizikon, ou no árabe, risk. Na Itália, durante a Idade 

Média, o termo era utilizado para se referir a naufrágio, ou, aos perigos da navegação.  

Baseando-se em Rebelo (2001) e Lupton (1999), Queirós et al. (2007) fazem uma 

análise sobre o desenvolvimento da noção de risco. Para os autores, em sua origem, o risco 

possui uma concepção pré-científica, pois começou a ser considerado antes de surgirem 

estudos científicos a seu respeito. No início de sua utilização, o conceito de risco sempre 

apareceu fortemente ligado a eventos naturais, considerando-se o fator humano irrelevante na 

geração dos mesmos. Já no século XVII, o desenvolvimento do pensamento científico levou à 

concepção de que o mundo apresenta processos que podem ser analisados e previstos.  

Até o início do século XVIII, as catástrofes eram consideradas castigos de Deus. No 

decorrer deste século, as catástrofes não só deixaram de ser consideradas castigos divinos 

como passaram a ser entendidas como acidentes naturais previsíveis, à medida que se 

desenvolveu o conhecimento a respeito das leis da natureza (ALLARD, 2000). 

Estudos relevantes sobre os riscos surgem nos Estados Unidos no início do século XX 

focados na compreensão das frequentes inundações que ocorriam em suas bacias 

hidrográficas. No ano de 1927, o governo norte-americano criou equipes de pesquisas 

incumbidas de encontrar meios que possibilitassem uma adequada gestão das bacias 

hidrográficas do país, de modo que pudessem ser aproveitadas integralmente e viabilizassem 

ações como a irrigação, a navegação, o controle das inundações e a produção de energia. 

(CASTRO, 2000). 

Egler (1996) expõe que a primeira sistematização da noção de risco ambiental foi 

apresentada por Talbot Page em 1978, ao conseguir desassociar a poluição do conceito de 
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risco, indicando que este, na verdade, se refere às incertezas sobre as reais proporções dos 

problemas ambientais.  

A década de 1970 representou uma etapa de amadurecimento dos estudos sobre os 

perigos ambientais com a publicação de vários livros, com destaque para as obras de Gilbert 

White, Ian Burton e Robert Kates, entre outros (CASTRO, 2000). A abordagem aos riscos 

começa, a partir da década de 1980, a ganhar maior notoriedade e estimular um intenso 

aumento de pesquisas referentes a esta temática.  

Com efeito, em 1987, numa reunião realizada em Paris direccionada sobretudo para 
o risco ao nível das empresas, foi igualmente referido o risco ao nível individual e da 
sociedade. Em 1989, numa reunião científica com a designação ‘Riscos naturais, 
riscos tecnológicos. Gestão dos riscos, gestão das crises’ deu origem ao livro Le 

Risque et La Crise, publicado em 1990. Pela mesma época, nasce, igualmente, o 
Centro Europeu para o Estudo dos Riscos e das Catástrofes. (REBELO, 2001 apud 
QUEIRÓS et al., 2007, p. 4, grifo dos autores).  

Reis (2007) indica uma mudança do paradigma central no que diz respeito à segurança 

no âmbito internacional. Para o autor, com o fim da guerra fria, sente-se a diminuição das 

ameaças nucleares (os riscos mais temidos até então) e emergem novos focos nos debates 

sobre a segurança, com destaque para a questão das alterações ambientais.  

Nos anos 1980, os estudos sobre os riscos se tornam tão relevantes ao ponto de 

Georges Yves Kervern e Patrick Rubise proporem a criação da ciência cindínica, a qual 

caberia estudar os riscos naturais, tecnológicos e sociais, bem como a sua prevenção. Na 

década seguinte, o grande foco da comunidade internacional já conferia dedicação à 

prevenção dos perigos, sobretudo os naturais (CASTRO, 2000). 

As primeiras conferências científicas e publicações a respeito dos riscos contribuíram 

em muito para que os pesquisadores começassem a debater sobre o tema e se dedicassem a 

estudos que visavam compreender melhor os problemas do meio, bem como buscar-lhes as 

devidas soluções. Queirós et al. (2007) comprovaram a crescente produção de trabalhos 

referentes aos riscos com a apresentação de uma pesquisa realizada na Biblioteca do 

Conhecimento Online (B-On). Os autores selecionaram o termo risk (risco, em inlgês) e 

verificaram a sua utilização nos títulos de artigos nos periódicos de ciências entre 1980 e 

2006. O gráfico representativo desta busca (gráfico 1) mostra o acentuado crescimento do 

número de artigos publicados sobre a temática dos riscos. 
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Gráfico 1 - A utilização do termo risk (risco) nos títulos dos periódicos de ciências 
entre os anos de 1980 e 2006 

 
Fonte: Biblioteca do Conhecimento Online. 

Org.: Queiróset al. (2007). 

Nas pesquisas sobre risco, em especial as de enfoque geográfico, prioriza-se a 

utilização do termo risco ambiental, pois entende-se que “[...] as situações de risco não estão 

desligadas do que ocorre em seu entorno – o ambiente, em seu sentido amplo – seja o 

ambiente natural, seja o construído pelo homem (social e tecnológico). [...]” (DAGNINO; 

CAPRI JUNIOR, 2007, p. 60). 

Neste sentido, cabe ressaltar o quão importante se fazem os estudos geográficos a 

respeito dos riscos. Os geógrafos possuem as competências necessárias para analisar o espaço 

em toda a sua complexidade, e assim realizar leituras que considerem as interferências tanto 

dos elementos naturais quanto dos socialmente construídos.  

Neste contexto de crescente globalização e complexidade, de dúvida e incerteza, a 
análise de risco, enquanto processo interactivo, revela-se uma via pertinente de 
investigação. Em Geografia, estudos de distribuição espacial dos riscos têm 
recentemente colocado ênfase nas áreas de elevada concentração populacional ou 
em localizações inadequadas de actividades humanas com a preocupação de apoiar o 
ordenamento do território no que respeita aos processos de avaliação, comunicação e 
gestão dos riscos. (QUEIRÓS et al., 2007, p. 1). 

Por isso, o olhar dos geógrafos deve estar sempre atento para a dinâmica que 

correlaciona todos os fenômenos (naturais e/ou antrópicos) que se desenvolvem na superfície 

terrestre. “Nos dias atuais, o desenvolvimento científico-tecnológico atrelado ao 

aperfeiçoamento das técnicas e ao desenvolvimento econômico, possibilita o homem realizar 

tarefas jamais presenciadas ao longo de sua história.” (SILVA; COSTA, 2011, p. 152). Desta 

forma, grandes impactos ocorrem na natureza em um curto espaço de tempo, fazendo com 

que os seus efeitos também sejam sentidos mais rapidamente pelas pessoas. 

Além dos fenômenos naturais e dos efeitos das interações entre o homem e a natureza, 

deve-se levar em conta o fator tempo, pois é no decorrer deste que se torna possível analisar o 
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comportamento e as respostas do meio frente, sobretudo, às interações relacionadas à ação 

humana. Ademais, em cada época os riscos ambientais representam a relação que se 

estabelece entre o homem e o meio, e, à medida que estas relações se modificam, altera-se 

também o tipo de risco observado. Como na atualidade a humanidade adquiriu uma enorme 

capacidade de exploração e alteração do meio, nota-se a ocorrência de fenômenos compatíveis 

com a força e a velocidade dessas ações humanas. 

Os centros urbanos são os locais onde as ameaças dos fenômenos naturais ou dos 

eventos acidentais são maiores, justamente pelo fato de ser um ambiente profundamente 

alterado, que abriga grandes concentrações de pessoas e de patrimônios materiais. A esse 

respeito, Costa (2011, p. 202) lembra que 

O risco ambiental nada mais é do que um processo que se estrutura no decorrer do 
tempo, não estando ligado somente aos eventos naturais ou catastróficos como 
acidentes industriais, grandes enchentes, etc. A evolução do risco é um somatório de 
processos em diferentes segmentos temporais e é uma produção do modo de vida 
moderna que faz parte do cotidiano das cidades nos dias atuais. 

Por isso, é preciso ter cuidado em cada alteração que se pretenda realizar, isto é, 

planejar previamente a execução das ações de modo a antever o comportamento do sistema 

ambiental após findadas as intervenções, para, assim, correlacionar tanto os fenômenos atuais 

quanto os que poderão surgir resultantes dessas alterações. Isto se aplica não somente aos 

intentos de expansão dos aglomerados urbanos, mas também aos de implantação de atividades 

produtivas, possibilitando, desta forma, diminuir as situações que gerem prejuízos ao 

ambiente natural, aos bens materiais e à vida humana.  

Desta forma, vai-se ao encontro das ideias do sociólogo alemão Ulrik Beck, que atenta 

para a importância da previsão de eventos lesivos e para a necessidade da execução de ações 

no momento presente, a fim de preparar e proteger o ambiente e tudo o que ele abriga contra 

tais eventos. 

Riscos não se esgotam, contudo, em efeitos e danos já ocorridos. Neles, exprime-se 
sobretudo um componente futuro. Este baseia-se em parte na extensão futura dos 
danos atualmente previsíveis e em parte numa perda geral de confiança ou num 
suposto ‘amplificador do risco’. Riscos têm, portanto, fundamentalmente que ver 
com antecipação, com destruições que ainda não ocorreram mas que são iminentes, 
e que, justamente nesse sentido, já são reais hoje. (BECK, 2010, p. 39, grifo do 
autor). 

Sendo assim, como o risco se refere a um perigo com chances de ocorrer no futuro, 

além de analisar o meio e compreender as ameaças a que estão sujeitos determinados 

indivíduos e/ou patrimônios, o foco principal deve pautar-se na criação de mecanismos que 



18 

 

minimizem essas ameaças. Ou seja, executar ações concretas capazes de diminuir os prejuízos 

que eventos futuros podem causar. 

 

1.1 Definições de risco 

 

Para uma melhor compreensão acerca dos riscos, é importante observar os conceitos e 

as definições que os pesquisadores apresentam. De modo geral, o risco ambiental é entendido 

como a chance, ou a probabilidade, de que um evento prejudicial ao meio se realize. Desta 

forma, remete a um perigo que possa acontecer no futuro, seja a curto, médio ou longo prazos.  

Veyret e Richemond (2007a, p.24) definem o risco como a “Percepção de um perigo 

possível, mais ou menos previsível por um grupo social ou por um indivíduo que tenha sido 

exposto a ele. [...]”. As autoras consideram que só há risco onde exista uma população que 

possa sofrer os efeitos negativos de um determinado evento; e que, desta forma, em áreas 

desabitadas, onde não possa haver vítimas, também não se pode observar um cenário de risco. 

Sobre este termo, risco, as autoras afirmam que “[...] a palavra designa, ao mesmo tempo, 

tanto um perigo potencial quanto sua percepção e indica uma situação percebida como 

perigosa na qual se está ou cujos efeitos podem ser sentidos.” (VEYRET; RICHEMOND, 

2007a, p. 25) Com esta afirmação, reitera-se a ideia de que só existe risco onde haja pessoas 

que possam ser afetadas por ele.  

Castro (2000, p. 3) define risco como “[...] a probabilidade de ocorrência de um 

perigo.” Buscando estabelecer um debate acerca das definições de risco, a autora, em suas 

contribuições, aponta a noção resultante da UNDRO (Oficina de Coordenação para o Socorro 

em caso de Desastres), realizada pelas Nações Unidas no ano de 1984, no qual o risco foi 

considerado o “[...] grau de perda previsto devido a um fenômeno natural determinado e em 

função tanto do perigo natural como da vulnerabilidade.” (NAÇÕES UNIDAS, 1984 apud 

CASTRO, 2000, p. 2, tradução nossa).   

Dagnino e Capri Junior (2007, p. 52) também definem o risco como a “[...] 

probabilidade de que um evento – esperado ou não esperado – se torne realidade. A idéia de 

que algo pode vir a ocorrer, já então configura um risco.” De acordo com os autores, o risco 

pode se referir até mesmo a eventos nunca antes observados em determinada localidade, 

bastando, deste modo, que a sociedade identifique e reconheça o perigo para que se determine 

a existência do risco.  

Cabe considerar como riscos os problemas socioambientais que se desenvolvem a 

partir do complexo relacionamento entre a sociedade e a natureza. Neste rol são englobados 
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tanto os problemas que atingem o meio físico, como a poluição do ar, das águas, dos solos e a 

extinção de plantas e animais, quanto o meio social, com a exclusão social, o desemprego, a 

violência e a fome (BERNARDES; NEHME, 2012).  

Os dicionários acabam causando uma confusão conceitual ao tentar definir o 

significado de risco, perigo e, às vezes, até mesmo de catástrofe, por apresentá-los como 

sinônimos (CASTRO, 2000). Mesmo no cotidiano das pessoas, sobretudo das que não se 

envolvem nas pesquisas sobre os riscos, observa-se um mau uso destes termos. A seguir, 

serão apresentados os significados de alguns fenômenos e expressões muito utilizados pelos 

pesquisadores nos estudos dos riscos, e que serão relacionados neste trabalho. Por isso, faz-se 

necessária a sua compreensão para a correta interpretação das análises sobre riscos 

ambientais.  

 

1.2 Conceitos aplicados às análises de riscos 

 

A noção de perigo, apesar de ser muitas vezes confundida com a noção de risco, diz 

respeito às ameaças potenciais sobre os alvos, já o risco refere-se às probabilidades das 

ameaças se concretizarem. Fernandes e Rocha (2007, p. 4) entendem o perigo como uma 

“Condição ou fenômeno com potencial de ameaçar a vida humana, a saúde, propriedade ou 

ambiente, trazendo conseqüências desagradáveis.” 

Mas perigo não é utilizado apenas para se referir às ameaças possíveis.  “Esse termo é, 

às vezes, empregado também para definir as conseqüências objetivas de uma álea sobre um 

indivíduo, um grupo de indivíduos, sobre a organização do território ou sobre o meio 

ambiente. Fato potencial e objetivo.” (VEYRET; RICHEMOND, 2007a, p. 24). 

O cenário de perigo teria o seu oposto em um sentimento de segurança, que Reis 

(2007, p. 68) considera ser um conceito socialmente construído, devido ao fato de se associar 

a várias condições, como segurança nacional, segurança financeira, segurança alimentar etc. 

Para o autor, resumidamente, segurança é “[...] a condição de estar protegido de ou não 

exposto a perigo.” 

O termo vulnerabilidade se relaciona tanto com o risco quanto com o perigo, e 

refere-se, mais especificamente, às condições dos indivíduos, do meio ambiente e dos bens 

materiais frente aos perigos. Nas palavras de Fernandes e Rocha (2001, p. 4) a vulnerabilidade 

representa o “Grau de fragilidade de um dado elemento, grupo ou comunidade dentro de uma 

determinada área passível de ser afetada por um fenômeno ou processo.” 
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Além disso, quando se define um grau de vulnerabilidade, torna-se possível definir 

também a “Magnitude do impacto previsível de uma álea sobre os alvos. [...]” (VEYRET; 

RICHEMOND, 2007a, p. 24). Segundo as autoras, a vulnerabilidade é mensurada através da 

estimativa dos danos que podem afetar alvos como a população ou o patrimônio construído de 

uma localidade (VEYRET; RICHEMOND, 2007b).  

Hogan et al. (2001, p. 409) ao debaterem este tema, lembram que  “[...] a 

vulnerabilidade é também um conceito social, em que as populações mais afetadas são 

aquelas com menos condições de se protegerem dos riscos [...]”, ou seja, os indivíduos que, 

na maioria das vezes, não detém recursos financeiros que possam ser empregados na 

construção de uma infraestrutura mais resistente ou na obtenção de terrenos mais seguros para 

constituírem suas moradias. 

Para Veyret e Richemond (2007b) a condição de vulnerabilidade das pessoas 

representa as suas fragilidades frente aos efeitos de uma álea. Isto se comprova, por exemplo, 

pelo fato de indivíduos habitarem locais desprotegidos, ou, pelo seu despreparo e 

desconhecimento dos meios para enfrentar os momentos de crise, incluindo aí as dificuldades 

de acessibilidade dos meios de socorro a certos locais. Diminuir a vulnerabilidade a qual as 

populações estão expostas não quer dizer controlar ou impedir as áleas, o que seria impossível 

em se tratando de terremotos, vulcanismos e furacões, mas sim conhecer e desenvolver 

mecanismos estratégicos que diminuam as consequências dos eventos de crise.   

 Um termo muito utilizado pelos pesquisadores, mas pouco conhecido pelos leigos é a 

álea. Veyret e Richemond (2007a, p. 24) a definem como um “Acontecimento possível; pode 

ser um processo natural, tecnológico, social, econômico, e sua probabilidade de realização. 

[...]”. Compreende-se por álea, nos estudos sobre riscos ambientais, os eventos que possam 

causar prejuízos à vida, aos bens materiais e ao ambiente natural, como por exemplo, 

terremotos, tempestades, secas, vazamentos industriais, guerras, entre outros. 

 Mais próximo do vocabulário da população em geral, o desastre é definido por 

Fernandes e Rocha (2007, p.4) como um “Evento não intencional que pode causar ferimentos 

médios e graves, danos materiais/ambientais razoáveis, e é parcialmente controlado pelo 

sistema de gestão (exemplo: vazamento e explosão de material inflamável, com contaminação 

de curso d’água e solo).” 

 Geralmente, o desastre é mais relacionado a acontecimentos rápidos que, por isso, 

pegam as populações desprevenidas, não oferecendo tempo de se colocar em prática ações 

que evitem ou reduzam consideravelmente os efeitos das áleas. 
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É muito comum na mídia a divulgação de desastres relacionados a eventos naturais. 

Para Zamparoni (2011, p. 161) “O desastre natural é derivado da combinação entre as 

características físicas do lugar, que refletem suas suscetibilidades, fragilidades e a capacidade 

de resposta e recuperação da sociedade, expressa por sua vulnerabilidade e resiliência.”  

Sendo assim, uma álea pode levar à ocorrência de um desastre potencializado pela 

própria característica natural do ambiente; como por exemplo, o efeito de uma tempestade, 

que, com a mesma intensidade, pode se fazer mais destrutivo em uma região de terreno 

íngreme, enquanto se observariam danos menos graves em áreas de relevo menos acidentado. 

A catástrofe, que muitas vezes é empregada como sinônimo de desastre, possui uma 

definição e uma aplicação específicas. “A catástrofe é definida em função da amplitude das 

perdas causadas às pessoas e aos bens. Não há necessariamente correlação entre importância 

de uma álea e a magnitude dos danos.” (VEYRET; RICHEMOND, 2007a, p. 24). Desta 

maneira, entende-se que o desastre relaciona-se aos eventos que causam prejuízos, e, a 

catástrofe, aos prejuízos resultantes de eventos que causam uma grande dimensão de estragos.  

Como quer que seja, nem o risco social nem o natural devem ser confundidos com a 
catástrofe. Toda a abordagem científica nesse domínio conduz à distinção clara do 
que é potencial – isto é, o que pode ou não acontecer – do que é real. O risco se 
inscreve na ordem das probabilidades; ele não se caracteriza obrigatoriamente em 
uma catástrofe ecológica nem em um drama humano; ele pertence, portanto, ao 
domínio das representações. Em contrapartida, o acontecimento catastrófico é 
diretamente materializável e dá conta de uma realidade: crime, guerra, epidemia, 
tempestade, inundação, cataclismo, flagelo. (VEILLAR-BARON, 2007, p. 280). 

Desta forma, também distingue-se as situações de risco e de catástrofe, visto que os 

efeitos de um risco não podem ser mensurados com exatidão, pois eles ainda não ocorreram, 

são apenas projeções, previsões. Já a catástrofe, por se referir a efeitos de uma álea já 

ocorrida, pode ser mensurada com maior exatidão, com base nos prejuízos observados. 

A calamidade é a situação que pode sobrevir ao desastre e/ou a catástrofe, em 

decorrência da magnitude destes. Observa-se quando os danos ocorridos em uma área são tão 

graves a ponto de comprometerem o funcionamento do aparato social. 

A calamidade é o ápice de um processo construído no cotidiano, especialmente em 
áreas que apresentam registros crônicos ou são negligenciadas. Ela ocorre quando a 
capacidade de resposta do indivíduo ou grupo chega no limite e espelham os 
conflitos da sociedade no trato com a natureza no que se refere à ocupação, 
produção e (re) produção do espaço geográfico. (ZAMPARONI, 2011, p. 165).  

No Brasil, é comum as autoridades declararem estado de calamidade quando se 

observa uma grave situação, cujos efeitos atingem grande parcela da população e não podem 

ser resolvidos rapidamente. É o caso, por exemplo, das cidades castigadas por secas 
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prolongadas, por conflitos violentos ou por tempestades devastadoras, que podem provocar o 

isolamento pela destruição de pontes e estradas e/ou um grande número de desabrigados. 

 Nos estudos de riscos, quando se procura alternativas para diminuir os efeitos das 

áleas, busca-se aumentar o que se pode chamar de resiliência. Para Veyret e Richemond 

(2007b, p.42) 

[...] A capacidade de um sistema complexo (uma cidade, por exemplo) para se 
restabelecer e melhorar sua reatividade após uma catástrofe é hoje levada em conta 
na determinação da vulnerabilidade; é o que se denomina resiliência, em referência à 
ecologia, que com esse vocábulo define a capacidade de um sistema para se adaptar 
às mudanças resultantes de uma crise e melhorar sua capacidade de resposta tendo 
em vista catástrofes futuras. 

 A busca pela resiliência é uma alternativa quando se convive com a iminência de 

desastres que não podem ser evitados. Portanto, parte-se para o desenvolvimento de 

estratégias que minimizem os efeitos desses desastres, fazendo com que estes se tornem 

suportáveis. Um exemplo é a tecnologia de construção empregada em áreas de instabilidade 

tectônica, onde se procura fortalecer as estruturas das edificações, para que as mesmas 

suportem os frequentes tremores de terra. 

Faz-se necessário diferenciar alguns termos utilizados para se referir ao 

comportamento das águas durante os períodos chuvosos, como cheia, inundação e 

alagamento. A definição desses três termos é muito bem apresentada por Amaral e Ribeiro 

(2012, p.42). Para os autores, a cheia é definida pela “[...] elevação do nível d’água no canal 

de drenagem devido ao aumento da vazão, atingindo a cota máxima do canal, porém, sem 

extravasar.” Já a inundação “[...] representa o transbordamento das águas de um curso d’água, 

atingindo a planície de inundação ou área de várzea.” ou seja, é relativa aos eventos em que a 

água extravasa o canal. Diferentemente, a ocorrência de alagamentos não está relacionada ao 

nível de água dos canais de drenagem, mas sim, aos aspectos que dificultam que as águas 

sejam direcionadas para esses canais. Assim sendo, os autores definem o alagamento como 

“[...] o acúmulo momentâneo de águas em determinados locais por deficiências no sistema de 

drenagem.” 

 É possível trabalhar para diminuir o número de vítimas e de danos materiais e 

ambientais quando se elabora estratégias de proteção em consonância com as ameaças e as 

características do ambiente em questão. Para tanto, primeiramente deve-se estipular 

espacialmente o campo que estaria em perigo, o que se denomina área de risco. Esta pode ser 

melhor definida como uma 
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Área passível de ser atingida por fenômenos ou processos naturais e/ou induzidos 
que causem efeitos adversos. As pessoas que habitam essas áreas estão sujeitas a 
danos integridade físicas, perdas materiais e patrimoniais. Normalmente, no 
contexto das cidades brasileiras, essas áreas correspondem a núcleos habitacionais 
de baixa renda (assentamentos precários). (FERNANDES; ROCHA, 2007, p. 4). 

 Depois de conhecidas as ameaças, as características ambientais e delimitada a área de 

risco, o passo seguinte é a elaboração de metodologias específicas que considerem a 

combinação dessas três componentes, de modo a desenvolver estratégias mais eficazes frente 

às crises, por estar se trabalhando com as particularidades de cada local e de cada álea. 

 

1.3 Os tipos de risco: natural, tecnológico e social 

 

Ocorre, na bibliografia sobre risco ambiental, uma classificação dos riscos que leva em 

consideração os fatores da sua gênese. Esta classificação baseia-se em distribuir os riscos em 

três tipos: os naturais, os tecnológicos e os sociais. Porém, na maioria das vezes os perigos se 

apresentam resultantes da integração entre mais de um tipo de risco. As enchentes ocorrem 

devido a chuvas intensas que incidem sobre uma área e podem ser potencializadas nos locais 

onde a rede de drenagem pluvial seja precária ou inexista. Desta forma, tem-se um problema 

gerado a partir de elementos naturais e sociais.   

Neste sentido, para Egler (1996, p. 34), “A análise de risco ambiental deve ser vista 

como um indicador dinâmico das relações entre os sistemas naturais, a estrutura produtiva e 

as condições sociais de reprodução humana em um determinado lugar e momento. [...]” Para 

o autor, deve-se ter uma visão integrada dos sistemas que compõem as relações entre o meio 

natural e as ações antrópicas. 

Na visão de Egler (1996, p. 34), as três categorias de risco ambiental podem ser 

entendidas da seguinte forma: 

a) risco natural, associado ao comportamento dinâmico dos sistemas naturais, isto é, 
considerando o seu grau de estabilidade/instabilidade expresso na sua 
vulnerabilidade a eventos críticos de curta ou longa duração, tais como inundações, 
desabamentos e aceleração de processos erosivos; 
b) risco tecnológico, definido como o potencial de ocorrência de eventos danosos à 
vida, a curto, médio e longo prazo, em consequência das decisões de investimento 
na estrutura produtiva. Envolve uma avaliação tanto da probabilidade de eventos 
críticos de curta duração com amplas consequências – explosões, vazamentos ou 
derramamentos de produtos tóxicos –, como também a contaminação a longo prazo 
dos sistemas naturais de lançamento e deposição de resíduos do processo produtivo. 
c) risco social, visto como resultante das carências sociais ao pleno desenvolvimento 
humano que contribuem para a degradação das condições de vida. Sua manifestação 
mais aparente está nas condições de habitabilidade, expressa no acesso aos serviços 
básicos, tais como água tratada, esgotamento de resíduos e coleta de lixo. No 
entanto, em uma visão a longo prazo pode atingir as condições de emprego, renda e 
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capacitação técnica da população local, como elementos fundamentais ao pleno 
desenvolvimento humano sustentável. 

Compartilham do mesmo pensamento de Egler os autores Fernandes e Rocha (2007, p. 

5), acrescentando que “Os riscos naturais compreendem aos riscos físicos (riscos 

atmosféricos, riscos geológicos e riscos hidrológicos) e aos riscos biológicos (riscos 

associados à fauna e os riscos associados à flora). [...]”.  

Nas palavras de Veyret e Richemond (2007d, p. 64) “Designamos riscos naturais 

aqueles que são pressentidos, percebidos e suportados por um grupo social ou um indivíduo 

sujeito à ação possível de um processo físico, de uma álea.” As autoras, desta forma, deixam 

claro que riscos naturais têm a ver com os eventos físicos da dinâmica terrestre cujas 

ocorrências independem da vontade e, na maioria das vezes, do controle humano. Como 

exemplos de riscos naturais, as autoras citam desmoronamentos, vulcanismos, ciclones, 

tempestades, inundações, nevascas, avalanches, secas, entre outros (VEYRET; 

RICHEMOND, 2007d). 

 “Já os riscos tecnológicos são aqueles relacionados a todo tipo de tecnologia, em 

especial, vazamento de produtos tóxicos, colisão de veículos e queda de aviões; não podendo 

esquecer os riscos de atropelamentos [...]” (FERNANDES; ROCHA, 2007, p. 5). De modo 

geral, os riscos tecnológicos referem-se aos prejuízos resultantes das atividades produtivas, 

sobretudo as associadas aos acidentes industriais, como explosões e vazamentos, ou mesmo o 

lançamento de efluentes e resíduos em locais indevidos, o que gera danos ambientais. 

Os riscos sociais são os que dizem respeito à insegurança que incide sobre as 

populações devido ao mau funcionamento das estruturas sociais, estando fortemente 

relacionados com a pobreza, com a violência e com a criminalidade. Fernandes e Rocha 

(2007, p.5) citam que “Os riscos sociais compreendem os roubos a transeuntes, veículos e 

residência, além de guerras e terrorismo geral. [...]” explicitando a violência e a criminalidade 

como riscos sociais de destaque. Hogan et al. (2001, p. 397) salientam que “[...] É importante 

reconhecer que a exclusão social não se refere apenas ao acesso restrito ao consumo material, 

mas também ao difícil acesso aos serviços públicos e à maior vulnerabilidade ambiental.” 

Deste modo, o autor destaca a pobreza e a exclusão como geradoras e/ou potencializadoras de 

riscos. 

Já o sociólogo alemão Ulrik Beck vai além. Para ele, 

[...] Problemas ambientais não são problemas do meio ambiente, mas problemas 
completamente – na origem e nos resultados – sociais, problemas do ser humano, de 
sua história, de suas condições de vida, de sua relação com o mundo e com a 
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realidade, de sua constituição econômica, cultural e política. [...] (BECK, 2010, p. 
99, grifos do autor). 

 Para o autor, os problemas ambientais são, na verdade, problemas sociais, pois o efeito 

negativo que se abate sobre os indivíduos ocorrem a partir das relações (escolhas) que estes 

estabelecem com o ambiente. Isto leva a entender que acidentes tecnológicos, como os 

vazamentos industriais, ocorrem devido a uma falha durante o processo produtivo que os 

próprios gestores deviam evitar, ou ainda, que os prejuízos causados pelas enchentes 

acontecem porque o homem desconsidera as leis da natureza e se apropria de locais que 

sazonalmente acumulam volumes elevados de água.  

 Além dos três tipos de riscos citados anteriormente, facilmente encontrados na 

bibliografia sobre riscos, Dagnino e Capri Junior (2007) utilizam ainda o termo “risco 

antropogênico”, referindo-se àqueles que são produzidos a partir das ações humanas. Os 

autores basearam-se em Pinto et al., que explanam sobre dois tipos de riscos de origem 

antrópica: os riscos construídos e os riscos produtivos, sendo os primeiros relacionados às 

alterações espaciais arquitetadas sobre o espaço natural, e os segundos relativos à influência 

das atividades produtivas, econômicas ou não, sobre o meio ambiente (PINTO et al., 2007 

apud DAGNINO; CAPRI JUNIOR, 2007).  

 Os três tipos de riscos ambientais abordados acima ameaçam simultaneamente, com 

maior facilidade, as áreas urbanas. 

No nível local, as grandes cidades também pressionam os recursos hídricos 
(captação maior do que a capacidade dos mananciais, combinada com poluição 
industrial e domiciliar) e os solos (contaminação através de poluentes carreados 
pelas chuvas e devido à disposição inadequada do lixo). [...] ( HOGAN et al., 2001, 
p. 397). 

 Riscos naturais, tecnológicos e sociais encontram um terreno fértil nas grandes 

cidades, sobretudo nos países pobres. A grande proporção de população carente, a falta de 

recursos por parte dos gestores públicos e a ausência de leis de proteção ambiental e 

fiscalização do setor produtivo, fazem aumentar as possibilidades de ocorrência de eventos 

danosos e também os prejuízos decorrentes destes, devido à incapacidade de gerir os perigos. 

A seguir, apresenta-se uma abordagem sobre como a situação de pobreza influencia na 

geração e no agravamento dos riscos.  
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1.4 A desigual distribuição dos riscos ambientais segundo as condições sociais 
 

 Para os pesquisadores dos riscos ambientais, é evidente a correlação entre a condição 

social e a exposição aos riscos; de modo que, quanto maior o desprovimento de recursos 

financeiros, maiores são as probabilidades das populações sofrerem os efeitos de danos 

ambientais indesejáveis. A este respeito, nota-se que 

Tipo, padrão e meios de distribuição de riscos diferenciam-se sistematicamente 
daqueles da distribuição da riqueza. Isto não anula o fato de que muitos riscos sejam 
distribuídos de um modo especificado pela camada ou pela classe social. A história 
da distribuição de riscos mostra que estes se atêm, assim como as riquezas, ao 
esquema de classe – mas de modo inverso: as riquezas acumulam-se em cima, os 
riscos em baixo. Assim, os riscos parecem reforçar, e não revogar, a sociedade de 
classe. À insuficiência em termos de abastecimento soma-se a insuficiência em 
termos de segurança e uma profusão de riscos que precisam ser evitados. Em face 
disto, os ricos (em termos de renda, poder, educação) podem comprar segurança e 
liberdade em relação ao risco. [...] (BECK, 2010, p. 41, grifos do autor).  

Como exposto pelo autor, as parcelas da população com maior poder aquisitivo 

conseguem obter uma maior segurança, conseguem ter acesso a locais mais valorizados e 

dotados de infraestruturas e serviços que diminuam as probabilidades de sofrerem os efeitos 

dos perigos ambientais. O autor também salienta que os indivíduos mais abastados têm uma 

melhor consciência sobre os riscos, e por isso se protegem melhor, ao passo que os indivíduos 

mais pobres têm uma consciência menor dos riscos e aceitam se assentar próximos a fábricas 

poluidoras, encostas íngremes e margens de rios (BECK, 2010). 

Os países ricos, detentores da maior parte das atividades produtivas, são os que mais 

alteram os sistemas naturais globais, como os que regem o clima. A esse respeito, Beck 

(2010) chama a atenção ao que ele denomina como efeito bumerangue, no qual, cedo ou 

tarde, os efeitos dos danos ambientais atingem os indivíduos que os causaram ou tiraram 

algum proveito deles. Contudo, segundo Reis (2007), os países ricos, detentores de recursos 

financeiros e tecnológicos, são os que se apresentam como mais preparados para enfrentar os 

efeitos das alterações ambientais de escalas globais, ao passo que os países pobres verão suas 

condições se agravarem devido a uma capacidade limitada de agir frente aos efeitos dessas 

alterações.  

 Outro problema que relaciona os riscos às condições sociais é potencializado por um 

fenômeno que há décadas acomete as cidades da América Latina: a transferência de 

população pobre das zonas rurais para as cidades. Pelo fato de serem desprovidos de recursos 

financeiros que possibilitem escolher áreas mais seguras para se fixarem, não lhes resta outra 

opção a não ser ocuparem as áreas mais periféricas, precárias, desprovidas de serviços como 
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coleta de lixo e redes de água e esgoto. Agravando a sua situação de risco, essas áreas, muitas 

das vezes, estão assentadas em encostas íngremes, sujeitas a deslizamentos, ou em terraços 

aluviais, sujeitos a inundações (THOURET, 2007).  

 Nessas condições, quando da ocorrência de uma catástrofe, as populações mais 

afetadas são as que apresentam maior fragilidade, como as crianças, os idosos e os doentes. 

Atrelado a isso, agrava-se a situação por essas pessoas não terem onde se abrigar e, muitas 

vezes, nem como se deslocar em segurança para os locais fora das zonas de risco (VEILLAR-

BARON, 2007). 

O risco ambiental não se distribui de forma aleatória entre os diversos grupos 
sociais, mas obedece aos padrões de desigualdade e segregação social que marcam a 
estruturação das cidades. Ou seja, são as populações menos favorecidas, por 
características de renda, escolaridade, cor, gênero, que residem ou utilizam os 
territórios de maior vulnerabilidade ambiental, o que as coloca numa situação de 
risco ao desastre ambiental, já que se sobrepõem vulnerabilidades sociais à 
exposição a riscos ambientais. (COSTA, 2011, p. 203-204).  

 Como destacado acima, os problemas ambientais afligem mais fortemente os grupos 

de pessoas que sofrem pela segregação social, obrigando-os a viver em condições e em locais 

nos quais a sua segurança encontra-se constantemente ameaçada. Este quadro se agrava nas 

áreas urbanas, pelo fato de as cidades conseguirem reunir uma variada gama de problemas, 

que se traduzem em ameaças mais graves, capazes de produzir prejuízos maiores por afetar 

áreas de elevada densidade populacional e de bens materiais. Na sequência, será dada 

continuidade a essa abordagem e tratar-se-á das relações entre os riscos ambientais e a 

urbanização. 

 

1.5 Urbanização e riscos ambientais 

 

Analisar os riscos que ocorrem nas áreas urbanas exige bastante atenção, uma vez que 

este ambiente, devido a grande inter-relação de fatores, cria uma situação complexa. Fato, é 

que as pesquisas apontam para um aumento da gravidade das áleas na medida em que se 

aumenta a quantidade de pessoas aglomeradas nas áreas atingidas.  

Monteiro (2007) exemplifica esta relação apontando que as populações urbanas 

sentem mais fortemente, por exemplo, as ameaças das precipitações, que em certos eventos 

tornam os cenários urbanos caóticos, ou, até mesmo, catastróficos. Isto ocorre porque quanto 

mais densa a ocupação da área afetada por um evento extremo, maior é o número de pessoas 

atingidas. 
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A alteração ambiental mais intensa decorrente da urbanização começou a ser percebida 

com o advento da Revolução Industrial. 

O modelo de desenvolvimento estabelecido a partir da Revolução Industrial (final 
do século XVIII) gerou um aumento qualitativo e quantitativo no processo de 
degradação da natureza. [...] com a intensificação das atividades humanas, muitos 
processos naturais, passaram a ocorrer com mais freqüência, dado que podem ser 
induzidos, acelerados e potencializados pelas alterações decorrentes do uso e 
ocupação do solo. (FERNANDES; ROCHA, 2007, p. 2). 

O desenvolvimento da tecnologia e a expansão do capitalismo exigiram ações que 

privilegiassem o setor produtivo. Porém, estas ações não consideraram os cuidados com o 

meio, o que engendrou um vertiginoso aumento dos processos de poluição e de urbanização 

descontrolada, fazendo sentirem-se, já naquela época, impactos negativos sobre o meio e 

sobre a condição humana da maior parte da população. 

No Brasil, problemas muito semelhantes começaram a ocorrer a partir da segunda 

metade do século XX. O rápido crescimento das cidades ocorreu sem o planejamento do 

poder público, resultando na expansão de grandes áreas desprovidas de infraestruturas e 

serviços básicos, criando um cenário de degradação social e ambiental. 

As décadas de 1960, 1970 e 1980 foram palco de várias decisões políticas e 
econômicas que concorreram para uma grande expansão das áreas urbanas. Esta 
ampliação, auxiliada pelo relevo e sem preocupação com a conservação dos recursos 
naturais, fez com que novas áreas fossem incorporadas, principalmente nas áreas 
urbanas, por meio de vários loteamentos que implicaram cada vez mais 
impermeabilização por asfalto, infra-estrutura básica de água e esgoto, além de 
canalização de córregos. (COSTA, 2011, p. 211). 

As regiões metropolitanas foram onde mais se verificou uma urbanização 

desordenada, tendo como consequência o assentamento de uma grande proporção dos 

moradores nas áreas de risco (FERNANDES; ROCHA, 2007). O aumento da urbanização 

ainda é um fenômeno ativo nas cidades brasileiras, apesar de apresentar um ritmo em 

desaceleração. Porém, os problemas desencadeados há quatro ou cinco décadas, ainda afetam 

a qualidade de vida da população e se mostram de difícil resolução.  

Problemas esses que têm a ver com a baixa abrangência dos serviços de saneamento, 

com as frequentes ocorrências de inundações e deslizamentos, e, com a baixa qualidade do ar, 

o que coloca em risco a saúde e a vida das pessoas. Além disso, ainda observam-se problemas 

de ordem social, como a criminalidade, a ineficiência dos serviços públicos e a baixa renda 

dos trabalhadores, o que compromete o provimento das necessidades básicas de uma família.  

“Na cidade, encontra-se um grande número de riscos. Uma álea pode desencadear 

outros processos, às vezes de natureza diferente, que constituem um perigo à população. [...]” 
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(VEYRET; RICHEMOND, 2007d, p. 78). A exemplo disso, é possível imaginar os danos que 

a inundação provocada pelo extravasamento das águas de um rio que corta uma cidade pode 

causar; além de efeitos imediatos, como a perda de vidas humanas e a destruição material, 

posteriormente, pode surgir um cenário caótico onde observa-se a ocorrência de epidemias de 

doenças relacionadas ao contato com águas contaminadas, como também o aumento da 

criminalidade e dos saques. 

Os riscos ambientais no meio urbano são expressões do processo de crescimento e 
expansão urbana, materializados em formas de impactos ambientais, que geram 
transtornos à população, além de prejuízos financeiros e até mesmo de perda de 
vidas humanas. Esses impactos são frutos, na maioria das vezes de uma falta de 
planejamento que leve em conta os riscos eminentes que determinada população 
estão expostas. (COSTA, 2011, p. 213). 
 

 Em suma, urge a necessidade de se colocar em prática as propostas que compõem os 

planos estratégicos de melhoria da qualidade ambiental das cidades, de modo a realizar ações 

que adaptem os usos dos solos urbanos às dinâmicas naturais que aí atuam. Além disso, 

deve-se investir na melhoria das condições de vida da população, garantindo a todos o acesso 

a moradias em locais protegidos contra as inundações e os deslizamentos, aos serviços 

urbanos, à uma educação de qualidade e a um mercado de trabalho mais valorizado. Assim, 

elevar-se-ia a sociedade a um nível em que se observassem menos riscos. 

  

1.6 Sociedade de risco, percepção e gestão dos riscos 

 

Sociedade de risco é um termo que se tornou amplamente conhecido após a obra 

“Sociedade de risco: por uma outra modernidade” do sociólogo alemão Ulrich Beck, 

publicada no ano de 1986. Influenciado pelo contexto da década de 1980, crises econômicas, 

declínio do socialismo e os temores frente à tecnologia nuclear, o livro aborda a nova forma 

de sociedade que começou a conviver com os riscos ambientais que emergiram juntamente à 

modernização.  

Na sociedade de risco o perfil dos riscos não é facilmente delimitável, quer na 
perspectiva social, quer na espacial, afectando todos de uma forma cada vez mais 
difusa e alargada. Neste contexto, para a análise do risco surgem desafios, que 
passam por um conhecimento sobre os novos riscos, omnipresentes, complexos e 
globais. (QUEIRÓS et al., 2007, p. 20, grifo dos autores). 

 Ou seja, à medida que foi se aprimorando as tecnologias, sobretudo as produtivas, fez 

com que a sociedade começasse a sofrer as consequências que degradam cada vez mais a 
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qualidade ambiental. A desigualdade social e a poluição passaram a constituir problemas 

verificados em quase todas as partes do mundo, de forma mais concentrada em umas do que 

em outras, e passaram a constituir também os desafios a serem superados por essa nova forma 

de arranjo social. 

 Para tanto, é preciso fazer a sociedade enxergar a gravidade dos riscos com os quais se 

convive a cada dia, bem como a importância de mudanças de hábitos e promoção de ações 

mitigadoras. É preciso, em primeiro lugar, fazer com que as pessoas se sensibilizem sobre os 

riscos.  

Na sociedade de risco, a maior consciência do risco conduz inevitavelmente à sua 
avaliação e procura de ‘respostas’, ao objectivo da sua adequada gestão, quer se trate 
de riscos naturais, tecnológicos, ou outros, pelo que a inclusão de estudos de 
percepção na gestão do risco se tem constituído como uma prioridade das políticas 
públicas. (QUEIRÓS et al., 2007, p. 2, grifo dos autores). 

Castro (2000) aponta que a certeza da ocorrência dos fenômenos leva as pessoas, 

conscientes desse perigo, a se prepararem melhor. Já a incerteza ou o seu desconhecimento 

leva justamente ao contrário, a população não desenvolve mecanismos de proteção, e as 

perdas e/ou os danos, humanos e econômicos, são maiores.  

Quando se pretende avaliar os riscos que incidem sobre determinado local, faz-se de 

suma importância levar em consideração a percepção dos riscos pelas pessoas que vivenciam 

os ambientes em questão, pois este olhar frequente sobre as alterações que ocorrem no 

cotidiano pode auxiliar os técnicos a identificarem mais rapidamente alguma modificação 

potencialmente danosa (DAGNINO; CAPRI JUNIOR, 2007). 

Um fator que contribui muito para a tomada de consciência da população acerca dos 

riscos é a ação das mídias. Estas conseguem alcançar um número elevado de pessoas e tornar 

as áleas mais conhecidas, alertando, sobretudo, os alvos de maior risco (VEYRET; 

RICHEMOND, 2007c). Aí se incluem as campanhas educativas que geram temas de 

reportagens em jornais impressos, as que são veiculadas em rádios, na televisão e, mais 

recentemente, na internet.  

Contudo, não é todo o tipo de risco que é divulgado pela mídia. “[...] Os riscos difusos, 

como a desertificação, são mais difíceis de serem apreendidos, menos espetaculares, mais 

traiçoeiros; em suma, menos midiáticos que um acontecimento rápido de efeitos 

imediatamente visíveis.” (VEYRET; RICHEMOND, 2007d, p. 77). Sendo assim, entende-se 

o interesse por eventos de realização instantânea, que surpreendem tanto as vítimas quanto os 

espectadores, como os terremotos, os deslizamentos, os incêndios e as inundações.  
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A prevenção efetiva dos riscos baseia-se não apenas em desenvolver e colocar em 

prática mecanismos de proteção; antes disso, é necessário identificar e detectar esses riscos o 

mais precocemente possível, para ter-se uma margem de tempo maior para agir e para as 

vítimas não serem surpreendidas pelas áleas (REIS, 2007). Mesmo pensamento compartilhado 

por Zêzere et al. (2007), pois consideram que “[...] a gestão preventiva dos perigos e dos 

riscos representa um instrumento fundamental de integração das actividades humanas no 

território, garantindo a sua correcta utilização como recurso e salvaguardando a segurança de 

pessoas e de bens.”  

Veyret (2007) destaca a importância dos serviços de socorro e de planos prévios de 

ações em momentos de crise. Porém, a maioria das cidades brasileiras não possui sequer 

equipes de resgate, que perdem um tempo precioso enquanto deslocam-se dos batalhões, das 

cidades próximas, até o local da crise. Ao abordar os problemas ambientais que ocorrem em 

cidades pequenas, Costa (2011, p. 213) aponta que 

Esses problemas ambientais estão relacionados à falta de infraestrutura das cidades 
que em sua maioria não possuem um órgão de defesa civil. O alerta de algum 
problema é dado pela polícia militar, que não possui treinamento para isso. Essas 
cidades não possuem também nenhum departamento que poderia estudar estes riscos 
eminentes, muitas delas nem mesmo possuem um corpo de bombeiros. 
 

Esta situação dificulta em muito garantir uma segurança maior para a população, pois implica 

em um desconhecimento maior dos riscos particulares a cada cidade e em uma condição 

limitada de reação perante as crises. 

Em síntese do que foi discutido anteriormente, apresenta as cinco séries de ações para 

a prevenção dos riscos apontadas por Masure (1989 apud THOURET, 2007, p.101): 

• avaliar de maneira consensual a aceitabilidade do risco; 
• facilitar sua percepção pelas populações ameaçadas; 
• fundar a participação das comunidades locais na informação e na educação em 

matéria de risco e de meio ambiente; 
• adotar mecanismos de prevenção e de gestão de riscos; 
• definir uma estratégia de longo prazo, principalmente uma política de planificação 

urbana que integre o desenvolvimento dos bairros frágeis. 

Além disso, faz-se necessário colocar em prática, quando for o caso, as soluções teóricas para 

a mitigação ou para a prevenção dos efeitos das catástrofes naturais:  

• ocupação racional do território e, principalmente, orientação da urbanização das 
zonas menos expostas e menos frágeis; 

• modificação das ações antrópicas geradoras dos riscos e de adoção de normas de 
construção adequadas (especialmente parassísmicas); 

• realização de obras corretivas (estabilização de encostas, regulamentação e 
canalização de cursos de água, luta contra a erosão); 

• instalação de redes de auscultação dos fenômenos perigosos; 
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• organização dos atores operacionais encarregados da proteção, do socorro e das 
ações de reabilitação etc. (THOURET, 2007, p. 102). 

De acordo com Veyret (2007, p.12), “A gestão dos riscos, sejam eles ambientais, 

industriais, econômicos (na verdade, sociais), traduz as escolhas políticas e as decisões finais 

de organização dos territórios. [...]” A diferença do grau de vulnerabilidade frente aos riscos 

ambientais no mundo não é resultante apenas da desigual distribuição dos recursos aplicados 

na proteção contra os riscos. Também interferem nessa distribuição a consciência que cada 

sociedade tem sobre a importância de um relacionamento mais equilibrado com o meio 

ambiente, da sua atuação efetiva na cobrança pela criação e aplicação de leis ambientais, bem 

como de uma atuação mais eficiente dos órgãos de fiscalização.  

É preciso que a atual sociedade esteja mobilizada para assumir um papel mais 
participativo, que seja capaz de questionar, de forma concreta, a falta de iniciativa 
do governo na implementação de políticas referentes à sustentabilidade e 
desenvolvimento, em um contexto de crescente dificuldade na promoção da inclusão 
social. (BERNARDES; NEHME, 2012, p. 311). 

 No cenário brasileiro, urge que a sociedade saia do estado de inércia diante da 

apropriação do meio e dos impactos ambientais, e torne-se mais atuante, cobrando das 

autoridades a adequada gestão dos recursos disponibilizados pelo meio ambiente. Somente 

assim, será possível alcançar uma maior segurança e bem estar para a população.  

 

1.7 Fatores relacionados aos riscos de enchentes 

 

Nas análises acerca dos riscos de enchentes, deve ser considerada a combinação de 

variadas condicionantes que podem aumentar a probabilidade de sua ocorrência. A 

concretização de uma enchente depende, desta forma, da combinação de fatores naturais e 

antrópicos. Entre os fatores de ordem natural, Amaral e Ribeiro (2012, p. 45) destacam:  

a) formas do relevo; 
b) características da rede de drenagem  da bacia hidrográfica; 
c) intensidade, quantidade, distribuição e frequência das chuvas; 
d) características do solo e o teor de umidade; 
e) presença ou ausência de cobertura vegetal. 

A ocorrência de enchentes depende diretamente do volume de chuva que incide sobre 

uma bacia hidrográfica. Quanto maior for a intensidade da precipitação e menor for o tempo 

do evento (ou seja, mais concentrado), maiores serão as probabilidades de enchentes, 

inundações e alagamentos, devido ao fato da quantidade de água que chega na superfície ser 
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muito superior à capacidade de infiltração no mesmo espaço de tempo, fazendo com que a 

maior parte dessa água escoe superficialmente e se concentre nas partes mais baixas do 

relevo.  

As características do relevo das paisagens determinam não apenas a velocidade do 

escoamento da água, mas também o tempo das inundações. Os vales mais encaixados, onde 

predominam vertentes íngremes, promovem um rápido escoamento das águas, fazendo com 

que as enchentes ocorram muito rapidamente. Já nos vales mais abertos, onde o relevo é 

pouco inclinado, o escoamento superficial da água é mais lento (o que facilita a infiltração) e 

as inundações ocorrem em um ritmo mais devagar (AMARAL; RIBEIRO, 2012). 

Da mesma forma, as características do solo também podem dificultar ou facilitar a 

ocorrência de enchentes. Solos de maior granulometria, como os solos arenosos, conferem 

uma velocidade maior de infiltração das águas das chuvas, ao contrário dos solos de menor 

granulometria, como os siltosos e argilosos, em que a infiltração ocorre mais lentamente. 

 Também é essencial que exista, nas bacias hidrográficas, uma boa proporção de áreas 

com cobertura vegetal, visto que a própria vegetação ajuda a reter a água no solo e se constitui 

como barreira física que diminui a velocidade do escoamento superficial, contribuindo 

também para diminuir a erosão (AMARAL; RIBEIRO, 2012). 

Já as condicionantes antrópicas são apresentadas por Costa (2011, p. 212-213) como 

sendo: 

• Aumento das áreas urbanizadas e conseqüente impermeabilização do solo; 
• Pavimentação de ruas e construção de calçadas, reduzindo a superfície de 

infiltração; 
• Construção adensada de edificações, que contribuem para reduzir o solo exposto e 

concentrar o escoamento das águas; 
• Acumulação de detritos em galerias pluviais, canais de drenagem e cursos d’água; 

insuficiência da rede de galerias pluviais.  

Se, por um lado, os fatores naturais que contribuem para a ocorrência de enchentes são 

de difícil ou nenhum controle, por outro, a ação humana pode e deve ser direcionada para 

garantir uma maior segurança contra esse tipo de risco; porém, não é isto o que ocorre. 

As áreas urbanas, ao serem formadas, acabam substituindo os terrenos permeáveis 

pelas construções (impermeáveis), aumentando, desta forma, a quantidade de água que escoa 

superficialmente e se concentra nos cursos d’água. Daí o fato de, nas cidades, o volume de 

água de rios e córregos aumentar tão rapidamente durante as precipitações. 

A impermeabilização dos solos pelo asfalto impede a infiltração e é o responsável 
pelo aumento da velocidade do escoamento superficial. As retificações, as 
canalizações e o assoreamento também alteram a dinâmica da vazão dos cursos 
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d’água. Com a eliminação dos meandros (curvas) existentes em alguns cursos 
d’água, que reduzem gradualmente a velocidade da água, ocorre a concentração do 
fluxo em pouco tempo, e gera as chamadas ‘inundações relâmpagos’. (AMARAL; 
RIBEIRO, 2012, p. 46). 

Outro problema comum que ocorre nos núcleos urbanos é a deposição de detritos em 

locais inadequados. A grande quantidade de resíduos e de materiais de construção que a 

população descarta de qualquer maneira nas ruas, quando chove, são levados pelo escoamento 

superficial concentrado e provocam o entupimento das redes de drenagem, provocando os 

alagamentos.  

Dependendo das formas de ocupação do território, as enchentes podem afetar de 

maneiras diferentes as áreas atingidas. A sensibilidade aos riscos varia entre as sociedades, o 

tempo e as culturas. Em alguns casos, avalia-se a vulnerabilidade em relação às vantagens que 

se podem obter de um lugar sob risco. Deste modo, pode-se considerar a ocorrência de 

prejuízos periódicos nas estruturas instaladas em um rio, se ele também possibilitar a 

obtenção de lucros elevados por oferecer grandes facilidades de transporte. Nestes casos, a 

resiliência (capacidade de recuperação) pode compensar uma vulnerabilidade elevada 

(ALLARD, 2000).  

Esta situação marca boa parte das cidades brasileiras. Muitas das avenidas onde se 

verificam alagamentos foram construídas em fundos de vales, o que acarreta, além do 

acúmulo de água, prejuízos materiais em decorrência de chuvas intensas. Estas avenidas, 

muitas das vezes, constituem-se como importantes vias para o deslocamento urbano e abrigam 

diversos estabelecimentos comerciais. Deste modo, o fluxo intenso de pessoas promove a 

valorização dos imóveis e garante certa rentabilidade às empresas, fazendo com que os 

alagamentos sejam suportados. 

A ocupação dos fundos de vale é também muito incentivada pelos agentes 

imobiliários, principalmente quando esses ambientes situam-se em áreas centrais das grandes 

cidades, ou, quando é possível incorporar algumas amenidades, como canalizar os cursos 

d’água e/ou poupar algumas áreas verdes. 

Percebe-se, também, que as vítimas dos alagamentos e das inundações se diferenciam 

conforme a área da cidade a ser atingida. Quando acomete as áreas centrais, geralmente mais 

verticalizadas e altamente impermeabilizadas, os danos atingem, sobretudo, os imóveis 

comerciais e os veículos, por ser uma zona de fluxo mais intenso. Já quando esses eventos 

acontecem nas periferias, atingem majoritariamente residências, afetando a parcela mais 

vulnerável da população que habita essas áreas sujeitas a inundações e a todos os problemas 
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trazidos com ela, como os esgotos e as doenças adquiridas pelo contato com águas 

contaminadas, além dos prejuízos materiais (HOGAN et al., 2001). 

Por fim, para se evitar os riscos decorrentes das enchentes, é importante que sejam 

respeitadas as áreas de proteção permanente ao longo dos cursos dos rios, pois, como alertam 

Amaral e Ribeiro (2012, p. 45), “A planície de inundação, também denominada como várzea, 

é uma área que periodicamente será atingida pelo transbordamento dos cursos d’água, 

constituindo, portanto, uma área inadequada à ocupação [...]”. Ou seja, a própria morfologia 

do relevo direciona as águas das chuvas que incidem em uma bacia para as áreas mais baixas 

(os canais de drenagem), e, em se tratando de chuvas com alto índice pluviométrico, é natural 

que o volume de água extravase o canal e provoque inundações nos terraços marginais.  
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2. METODOLOGIA 

 

Para se alcançar esses objetivos, foi adotada uma metodologia dividida em quatro 

fases: revisão bibliográfica, levantamento de informações, análise dos dados e considerações 

sobre os resultados. Na primeira fase, realizou-se uma revisão bibliográfica de modo a 

constituir um aporte teórico pautado em temas específicos, como a definição de risco 

ambiental, os tipos de risco, a distribuição dos riscos ambientais, riscos em ambientes urbanos 

e os fatores relacionados ao risco de enchentes. Para tanto, foram utilizadas obras de 

pesquisadores europeus, referência nos estudos sobre risco, entre eles Beck (2010) e Veyret 

(2007), além de pesquisadores brasileiros cujas pesquisas estão mais próximas do contexto 

deste objeto de estudo, destacando-se obras de Fernandes e Rocha (2007), Hogan et al. 

(2001), Egler (1996), Amaral e Ribeiro (2012), entre outros. 

Na segunda etapa foram levantadas as informações necessárias para proceder com a 

avaliação do risco de enchentes. Realizou-se pesquisa em órgãos públicos como o IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e a ANA (Agência Nacional de Águas), para o 

levantamento de dados relativos à demografia e à pluviosidade, respectivamente. O Google 

Earth foi utilizado para a obtenção das imagens de satélite das cidades e para a geração dos 

perfis topográficos, como subsídio para a classificação do relevo. 

Também foram realizados trabalhos de campo que percorreram as cidades pesquisadas 

com o intuito de averiguar as condições locais como o relevo, a impermeabilização e o uso e 

ocupação dos fundos de vale. Para tanto, foi elaborada uma ficha de campo compreendendo 

os aspectos a serem observados em cada cidade. As visitas às cidades de Cachoeira Dourada, 

Capinópolis, Gurinhatã, Ipiaçu e Santa Vitória foram realizadas no dia treze de março de 

2013. Já as observações do espaço urbano de Ituiutaba ocorreram nos dias quinze e 22 de 

março do mesmo ano.  

 Na terceira fase, os dados obtidos foram trabalhados de modo a possibilitar a 

atribuição do risco de enchentes de cada cidade. Considerou-se as informações sobre as 

condicionantes topografia, permeabilidade e uso e ocupação das margens dos cursos d’água 

urbanos. Para cada uma, foi atribuído um valor de 1 a 3, dependendo da sua contribuição para 

a geração de prejuízos em decorrência das enchentes. O valor 1 indicou uma baixa 

contribuição, o valor 2 indicou uma contribuição moderada e o valor 3 uma elevada 

contribuição. Na sequência, foram somados os três índices aplicados a cada cidade, cujos 

valores finais indicaram os seus respectivos níveis de risco. A organização desses dados em 

um quadro (a ser apresentado na página 67, junto às análises dos índices de risco de 
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enchentes) constituiu a matriz de risco. Assim, de acordo com o valor final na matriz, as 

cidades foram distribuídas em três classes de risco. As que obtiveram valores finais entre 3 e 5 

foram classificadas como de baixo risco, as que obtiveram valores 6 e 7 foram classificadas 

como de risco moderado, e as que obtiveram valores finais 8 e 9 foram classificadas como de 

alto risco de sofrerem os efeitos de enchentes. 

 A quarta e última etapa consistiu na elaboração das conclusões sobre a pesquisa e nas 

considerações de relevantes aspectos que correlacionam os resultados à bibliografia sobre o 

tema, além de abordar informações pertinentes para sua melhor compreensão. 

 Quanto à apresentação deste trabalho, sua estrutura está dividida em quatro partes 

principais. O referencial teórico, compreendido no capítulo 1, apresenta importantes 

contribuições de estudiosos que se dedicam a pesquisar sobre os riscos; contribuições essas 

que constituíram as bases teóricas para a realização deste estudo. A análise dos fatores 

relacionados ao risco de enchentes, capítulo 3, apresenta uma caracterização das cidades 

estudadas, baseada nos aspectos levantados por meio da realização dos trabalhos de campo. O 

melhor detalhamento e exposição dos índices de risco de enchentes constituem o capítulo 4, 

no qual aplica-se a metodologia elaborada aos aspectos relativos a cada cidade. Por fim, no 

capítulo 5, são apresentadas as considerações finais acerca do trabalho realizado, incluindo a 

sua avaliação quanto à metodologia utilizada e as possibilidades de continuidade de pesquisas 

que tratem sobre o risco de enchente nas cidades da Microrregião de Ituiutaba. 
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3.ANÁLISE DOS FATORES RELACIONADOS AO RISCO DE ENCHENTES NAS 

CIDADES DA MICRORREGIÃO DE ITUIUTABA 

 

 Com o intuito de melhor averiguar as condições relacionadas à geração de enchentes 

nas cidades de Cachoeira Dourada, Capinópolis, Gurinhatã, Ituiutaba e Santa Vitória, seguem 

as análises resultantes do levantamento de dados secundários (demografia, precipitação, 

declividade do relevo) e de dados primários (impermeabilização, ocupação antrópica, 

drenagem pluvial) obtidos com a realização dos trabalhos de campo. A apreciação desses 

dados constitui a base para a elaboração da matriz de risco, a ser apresentada posteriormente. 

 Contudo, antes de partir-se para a análise específica dos fatores que engendram o risco 

de enchentes em cada uma das cidades consideradas nesta pesquisa, cabe ressaltar algumas 

informações que caracterizam a área de estudo.  

 A Microrregião de Ituiutaba está assentada sobre solos latossólicos de origem 

basáltica, da Formação Serra Geral, e de origem sedimentar, das formações Marília e 

Adamantina. As formações sedimentares constituem as chapadas residuais que representam as 

áreas mais elevadas do relevo e marcam a paisagem da região. A dissecação trabalhada pela 

rede de drenagem conferiu à área um relevo, no geral, de declividade moderada, podendo 

atingir inclinação por volta dos 30% nas porções mais acidentadas do terreno (ROCHAet al., 

2001). As áreas mais próximas ao Rio Paranaíba são as que apresentam as altimetrias mais 

baixas e os relevos mais planos, aumentando-se a elevação do terreno e a ocorrência de 

relevos mais inclinados à medida que se afasta deste canal de drenagem. 

 A vegetação nativa é o Cerrado, composta por substratos diferenciados de acordo com 

as condições locais, sendo um tipo de vegetação bem adaptada à dinâmica climática que 

impera na região: a ocorrência de uma estação úmida e outra seca. Assim sendo, observam-se 

formações vegetais que vão desde matas, nos terrenos mais férteis próximos aos cursos 

d’água e áreas de nascentes, que permanecem úmidos durante todo o ano (que nesses casos 

adquirem característica de Mata Atlântica), a formações arbustivas de pequeno porte e 

gramíneas, sobretudo nos terrenos mais afastados dos cursos d’água que ficam extremamente 

secos durante o período de estiagem.  

As características climáticas observadas remetem ao clima tropical úmido de savana 

(Aw), ou clima tropical semiúmido, de acordo com a classificação de Köppen, cujo período 

de estiagem coincide com o inverno (SÁ JÚNIOR, 2009). Para uma melhor correlação entre o 

risco de enchentes e as precipitações típicas da região, foram analisados os dados das estações 

pluviométricas do banco de dados da ANA localizadas nos municípios da Microrregião de 



 

Ituiutaba (quadro 1). Deste modo, selecionaram

quinze anos, compreendidos 

Quadro 1 – Identificação e localização das estações pluviométricas

Município Nome da estação

Gurinhatã 
Gurinhatã 

Ponte BR-

Ipiaçu Ipiaçu 

Ituiutaba 
Ituiutaba 

Ponte do Prata

Santa Vitória Ponte São Domingos

Selecionando-se os dados pluviométricos dos últimos quinze anos (1997 a 2011 

banco de dados da ANA ainda não disponibiliz

pluviosidade média anual de 1389 mm para a Microrregião de Ituiu

são mal distribuídas ao longo do ano, notando

março e outra mais seca que se estende de abril a setembro (gráfico 2).

Gráfico 2 – Precipitação média mensal da Microrregião de Ituiutaba

 Durante a estação úmida é comum ocorrerem eventos chuvosos de curta duração, 

porém, muito intensos, representando a época do ano em que o risco de enchentes é maior. 

Isto pode ser verificado através dos índice
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dro 1). Deste modo, selecionaram-se os dados pluviométricos dos 

quinze anos, compreendidos entre 1997 e 2011. 

Identificação e localização das estações pluviométricas

Nome da estação 
Código da 

estação  
Coordenadas Geográficas

Lat. Sul
 1949003 19°12'48"

-365 (Faz. Boa Vista) 1849026 18°53'13"

1849002 18°41'31"

 1849000 18°56'28"

Ponte do Prata 1949006 19°02'07"

Ponte São Domingos 1950011 19°12'29"
Fonte: ANA, 2013. 

Org.: FONSECA, R. G., 2013. 

se os dados pluviométricos dos últimos quinze anos (1997 a 2011 

ANA ainda não disponibilizou os índices de 2012), chega

pluviosidade média anual de 1389 mm para a Microrregião de Ituiutaba. Porém, essas chuvas 

são mal distribuídas ao longo do ano, notando-se uma estação úmida que vai de outubro a 

março e outra mais seca que se estende de abril a setembro (gráfico 2). 

Precipitação média mensal da Microrregião de Ituiutaba

Fonte: ANA, 2013. 
Org.: FONSECA, R. G., 2013. 

Durante a estação úmida é comum ocorrerem eventos chuvosos de curta duração, 

porém, muito intensos, representando a época do ano em que o risco de enchentes é maior. 

Isto pode ser verificado através dos índices máximos de precipitação diária. No decorrer 
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os dados pluviométricos dos últimos 

Identificação e localização das estações pluviométricas 

Coordenadas Geográficas 
Lat. Sul Long. Oeste 

19°12'48" 49°47'17" 

18°53'13" 50°00'02" 

18°41'31" 49°56'55" 

18°56'28" 49°27'47" 

19°02'07" 49°41'48" 

19°12'29" 50°39'46" 

se os dados pluviométricos dos últimos quinze anos (1997 a 2011 – o 

os índices de 2012), chega-se a uma 

taba. Porém, essas chuvas 

se uma estação úmida que vai de outubro a 

Precipitação média mensal da Microrregião de Ituiutaba 

 

Durante a estação úmida é comum ocorrerem eventos chuvosos de curta duração, 

porém, muito intensos, representando a época do ano em que o risco de enchentes é maior. 

s máximos de precipitação diária. No decorrer 
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desses quinze anos, considerando

registros de precipitações acima de 50 mm. Ou seja, 378 ocorrências em que volumes muito 

elevados de chuva incidiram sobre 

É importante conhecer as dimensões máximas dos fenômenos ameaçadores (como as 

tempestades), saber a sua intensidade máxima já registrada para que, assim, possam ser 

desenvolvidos estudos de situações de perigo que ava

a esses fenômenos, orientando, deste modo, as ações a serem realizadas para aumentar a 

segurança nessas áreas (ALLARD

O volume máximo de precipitação acumulada ao longo de um dia durante o período 

analisado foi de 146,8 mm, registrado no dia 19 de março de 1998, pela estação Ponte do 

Prata, localizada no município de Ituiutaba. As estações registraram ainda 263 ocorrências 

com pluviosidade entre 50 e 69,9 mm, 66 ocorrências entre 70 e 89,9 mm, 27 ocorrências 

entre 90 e 99,9 mm, e, 22 ocorrências com pluviosidade superior a 100 mm (gráfico 3).

Gráfico 3 – Frequência de registros de precipitação superior a 50 mm

 Como se pode notar, é comum na região a ocorrência de eventos 

extremos, com períodos em que são frequentes as tempestades e outros em que a população é 

castigada por estiagens prolongadas. Tendo este trabalho foco principal na questão das 

enchentes, atenção especial será dada, a seguir, às análises dos fatores locais das cidades 

inseridas na Microrregião de Ituiutaba, que, associados às tempestades, podem aumentar o 

risco de inundações, enchentes e alagamentos.
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desses quinze anos, considerando-se as seis estações pluviométricas, foram 

precipitações acima de 50 mm. Ou seja, 378 ocorrências em que volumes muito 

elevados de chuva incidiram sobre a região, uma média de 63 por estação.

É importante conhecer as dimensões máximas dos fenômenos ameaçadores (como as 

tempestades), saber a sua intensidade máxima já registrada para que, assim, possam ser 

desenvolvidos estudos de situações de perigo que avaliem o grau de exposição das populações 

esses fenômenos, orientando, deste modo, as ações a serem realizadas para aumentar a 

ALLARD, 2000). 

O volume máximo de precipitação acumulada ao longo de um dia durante o período 

oi de 146,8 mm, registrado no dia 19 de março de 1998, pela estação Ponte do 

Prata, localizada no município de Ituiutaba. As estações registraram ainda 263 ocorrências 

com pluviosidade entre 50 e 69,9 mm, 66 ocorrências entre 70 e 89,9 mm, 27 ocorrências 

ntre 90 e 99,9 mm, e, 22 ocorrências com pluviosidade superior a 100 mm (gráfico 3).

Frequência de registros de precipitação superior a 50 mm

Fonte: ANA, 2013. 
Org.: FONSECA, R. G., 2013. 

Como se pode notar, é comum na região a ocorrência de eventos 

extremos, com períodos em que são frequentes as tempestades e outros em que a população é 

castigada por estiagens prolongadas. Tendo este trabalho foco principal na questão das 

chentes, atenção especial será dada, a seguir, às análises dos fatores locais das cidades 

inseridas na Microrregião de Ituiutaba, que, associados às tempestades, podem aumentar o 

risco de inundações, enchentes e alagamentos. 
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se as seis estações pluviométricas, foram obtidos 378 

precipitações acima de 50 mm. Ou seja, 378 ocorrências em que volumes muito 

a região, uma média de 63 por estação. 

É importante conhecer as dimensões máximas dos fenômenos ameaçadores (como as 

tempestades), saber a sua intensidade máxima já registrada para que, assim, possam ser 

u de exposição das populações 

esses fenômenos, orientando, deste modo, as ações a serem realizadas para aumentar a 

O volume máximo de precipitação acumulada ao longo de um dia durante o período 

oi de 146,8 mm, registrado no dia 19 de março de 1998, pela estação Ponte do 

Prata, localizada no município de Ituiutaba. As estações registraram ainda 263 ocorrências 

com pluviosidade entre 50 e 69,9 mm, 66 ocorrências entre 70 e 89,9 mm, 27 ocorrências 

ntre 90 e 99,9 mm, e, 22 ocorrências com pluviosidade superior a 100 mm (gráfico 3). 

Frequência de registros de precipitação superior a 50 mm por dia 
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3.1 Cachoeira Dourada 

 
Dentre os municípios que compõem a Microrregião de Ituiutaba, Cachoeira Dourada é 

o que possui menor área territorial: 200,9 km², menor população total: 2.505 habitantes e 

menor população urbana: 2.225 habitantes (IBGE, 2010). De acordo com dados dos três 

últimos censos demográficos (tabela 1), observou-se a tendência de aumento da população, 

tanto a total quanto a urbana. Com o número crescente de moradores, pode-se inferir que, 

concomitantemente, vem ocorrendo na cidade o aumento da impermeabilização do solo pela 

construção de moradias e arruamentos para abrigar os novos moradores. 

Tabela 1 – Cachoeira Dourada: evolução da população de 1991 a 2010 

 
1991 2000 2010 

Total 2.284 2.305 2.505 

Urbana 1.728 1.993 2.225 

Rural 556 312 280 
Fonte: IBGE – Censo Demográfico – 1991-2000-2010. 

Org.: FONSECA, R. G., 2013. 

A cidade não possui nenhum córrego que corta o seu perímetro urbano, porém, está 

localizada na margem esquerda da represa Cachoeira Dourada (rio Paranaíba), formada a 

partir da construção da usina de geração de energia elétrica que leva o mesmo nome do 

município. 

O perímetro urbano de Cachoeira Dourada apresenta um relevo de declividade 

moderada, o que já representa certo favorecimento ao escoamento superficial. A inclinação do 

relevo foi constatada através de um perfil topográfico (gráfico 4) gerado a partir de um corte 

transversal do perímetro urbano no sentido NW-SE (figura 2). 
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Gráfico 4 – Cachoeira Dourada: perfil topográfico da malha urbana – sentido NW-SE 

 
Fonte: Google Earth, 2013. 

Org.: FONSECA, R. G., 2013. 
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Figura 2 – Cachoeira Dourada: traçado do perfil topográfico 

Fonte: Google Earth, 2013. 
Org.: FONSECA, R. G., 2013. 

 Ao longo dos seus 1,64 km de extensão, o perfil topográfico gerado demonstra haver 

na cidade uma inclinação máxima do relevo da ordem de 5,8%, o que representa uma 

declividade moderada (figura 3), em relação ao relevo encontrado nas cidades da região.  

 
Figura 3 – Cachoeira Dourada: relevo de declividade moderada no perímetro urbano 

Autor: FONSECA, R. G., 2013. 
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Durante o trabalho de campo, não foi verificada a existência de rede de drenagem 

pluvial, o que pode resultar em um escoamento superficial concentrado em direção às partes 

mais baixas da cidade. A parte mais baixa do relevo no perímetro urbano corresponde à Praia 

do Lago, uma área de lazer localizada às margens da represa que tem atraído atividades 

comerciais e de serviços, além de residências.  

Cachoeira Dourada tem apresentado uma tendência de expansão de sua malha urbana 

pela zona sul da cidade, com a construção de um conjunto habitacional. Pela configuração 

natural do relevo, a água das chuvas nessa área tende a escoar naturalmente para a represa, 

sem percorrer as áreas de ocupação mais intensa, porém, podendo comprometer a área de 

lazer da Praia do Lago. 

 

3.2 Capinópolis 

 

O município de Capinópolis compreende uma área de 620,7 km² e uma população de 

15.290 habitantes. Destes, 14.302 vivem na zona urbana (IBGE, 2010). Os últimos censos 

demográficos do IBGE revelaram uma dinâmica de oscilação da população urbana e total em 

Capinópolis (tabela 2), quando foi verificada diminuição de população no ano 2000, em 

relação a 1991, e aumento em 2010, em relação ao ano 2000. A exemplo de outras cidades da 

região, Capinópolis passou, a partir do início dos anos 2000, a atrair investimentos e novos 

moradores com o aquecimento de sua economia pelo setor sucroalcooleiro, contribuindo para 

reverter a tendência de queda de população conferida entre os censos de 1991 e de 2000. 

Tabela 2 – Capinópolis: evolução da população de 1991 a 2010 

1991 2000 2010 

Total 15.060 14.403 15.290 

Urbana 13.172 13.140 14.302 

Rural 1.888 1.263 988 
Fonte: IBGE – Censo Demográfico – 1991-2000-2010. 

Org.: FONSECA, R. G., 2013. 

 O relevo da cidade de Capinópolis apresenta elevadas declividades nas vertentes dos 

dois córregos que passam pelo perímetro urbano, Bauzinho e Olaria, como mostram os perfis 

topográficos (gráfico 5 e 6) obtidos através de dois cortes transversais do perímetro urbano; o 

primeiro no sentido NW-SE e o segundo no sentido SW-NE (figura 4). 
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Gráfico 5 – Capinópolis: perfil topográfico da malha urbana – sentido NW-SE 

 
Fonte: Google Earth, 2013. 

Org.: FONSECA, R. G., 2013. 
 

 

Gráfico 6 – Capinópolis: perfil topográfico da malha urbana – sentido SW-NE 

 
Fonte: Google Earth, 2013. 

Org.: FONSECA, R. G., 2013. 
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Figura 4 – Capinópolis: traçado dos perfis topográficos 

Fonte: Google Earth, 2013. 
Org.: FONSECA, R. G., 2013. 

 

A partir dos dois perfis topográficos, constata-se que a inclinação máxima do relevo 

atinge 10,1% no primeiro perfil (sentido NW-SE, com 2,96 km de extensão) e 11,4% no 

segundo (sentido SW-NE, com 2,29 km de extensão). Esses índices conferem à cidade de 

Capinópolis um relevo de declividade elevada (figura 5), em relação ao relevo encontrado nas 

cidades da região. 

 
Figura 5 – Capinópolis: relevo de declividade elevada – vista do Bairro Ideal 

Autor: FONSECA, R. G., 2013. 
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Isto implica que quando ocorrem precipitações intensas, a água é rapidamente 

direcionada para os fundos dos vales, aumentando a velocidade do escoamento superficial e 

da vazão dos dois córregos, Bauzinho e Olaria, sendo o último afluente do primeiro. Agrava a 

situação o fato de não haver em Capinópolis uma rede de drenagem pluvial com estrutura 

suficiente para retirar o excesso de água que escoa pela superfície. 

Como resultado, após eventos chuvosos verificam-se os prejuízos decorrentes de um 

modo equivocado de ocupação dos fundos de vale. A ocupação urbana não respeitou a área de 

proteção permanente dos córregos, tendo sido construídas várias casas muito próximas das 

margens do Córrego do Bauzinho (figura 6). Segundo o relato de uma moradora local, quando 

ocorrem chuvas muito intensas o nível do córrego aumenta ao ponto de quase invadir as 

casas.  

 
Figura 6 – Capinópolis: casas muito próximas das margens do Córrego do Bauzinho 

Autor: FONSECA, R. G., 2013. 

O Córrego Olaria sofreu ainda mais os efeitos antrópicos e encontra-se quase que 

totalmente canalizado em galeria. A combinação de fatores como relevo íngreme e elevados 

índices de impermeabilização e pluviosidade aumenta os riscos à população e à infraestrutura 

urbana. Em dezembro de 2009, os estragos provocados por uma tempestade na noite do dia 24 

daquele mês tornaram-se destaque na imprensa regional. Na ocasião, a consequência foi o 

desabamento de parte da canalização do córrego (figura 7). 
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Figura 7 – Capinópolis: danos na canalização do Córrego Olaria após forte chuva 

Fonte: Jornal do Pontal, 2009. 

Durante as análises de campo, verificou-se, ainda, que os córregos da cidade recebem 

lançamentos de esgotos, inclusive das residências localizadas às suas margens, colocando em 

risco também a saúde da população, sobretudo durante os períodos de cheias. 

Em relação à expansão urbana, a tendência é que se direcione para a margem direita 

do Córrego do Bauzinho, área esta que já conta com um bairro residencial consolidado 

(Bairro Ideal), e se constitui como uma localidade próxima à área central da cidade. Em vista 

disso, urge a realização de intervenções que diminuam o risco de enchentes a que os 

moradores mais próximos aos córregos estão sujeitos, pois os volumes de água que serão 

direcionados para os cursos d’água aumentarão proporcionalmente à expansão da área 

impermeabilizada. 

 

3.3 Gurinhatã 

 

O município de Gurinhatã possui extensão de 1.849,1 km² e uma população de 6.137 

habitantes. Destes, 2.692 formam o contingente populacional urbano, o que equivale a 43,8% 

da população total do município (IBGE, 2010). Em comparação com os censos anteriores 

(tabela 3), tem sido observada uma diminuição constante de população rural e total. Já a 

população urbana apresentou retração apenas no censo de 2010, em comparação com 2000, 

retração esta equivalente a 5%. 
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Tabela 3 – Gurinhatã: evolução da população de 1991 a 2010 

  1991 2000 2010 

Total 7.640 6.883 6.137 

Urbana 2.715 2.834 2.692 

Rural 4.925 4.049 3.445 
Fonte: IBGE – Censo Demográfico – 1991-2000-2010. 

Org.: FONSECA, R. G., 2013. 

Em relação à declividade do terreno, o perfil topográfico traçado na área urbana de 

Gurinhatã (gráfico 7) apresentou uma inclinação máxima de 6,5% ao longo de um trajeto de 

1,18 km. Estendendo-se desde o limite da área urbanizada a oeste, ponto que dá acesso à 

estrada para a zona rural, e a leste, no trevo da estrada para a cidade de Frutal, o traçado do 

perfil passa pela área central e pelo córrego que corta a cidade (figura 8). 

 
Figura 8 – Gurinhatã: traçado do perfil topográfico 

Fonte: Google Earth, 2013. 
Org.: FONSECA, R. G., 2013. 
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Gráfico 7 – Gurinhatã: perfil topográfico da malha urbana – sentido W-E 

 
Fonte: Google Earth, 2013. 

Org.: FONSECA, R. G., 2013. 
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Com base no perfil topográfico, pode-se dizer que o relevo da área urbana de 

Gurinhatã apresenta uma declividade moderada (figura 9), o que confere certa facilidade para 

que a água das chuvas escoe pela superfície. Na área central, a mais impermeabilizada, este 

escoamento é amenizado pela existência de rede de drenagem pluvial, fator que diminui o 

volume das enxurradas que são encaminhadas, conforme a declividade do terreno, para as 

partes mais baixas do relevo. 

 
Figura 9 – Gurinhatã: relevo de declividade moderada 

Autor: FONSECA, R. G., 2013. 

Ao longo do curso do único córrego que corta a malha urbana de Gurinhatã, não foram 

observadas moradias próximas ao leito (áreas de preservação permanente), o que significa 

uma vantagem para diminuir o risco de enchentes.  

A tendência de expansão da malha urbana é em direção à zona norte da cidade, 

conforme observada a construção de um conjunto residencial. O aumento da superfície 

impermeabilizada nesta área pode fazer aumentar a vazão do córrego que cruza a cidade. 

Contudo, isto não representa um risco de enchentes para os moradores, desde que as áreas de 

proteção permanente permaneçam preservadas. 

 

3.4 Ipiaçu 

 

De acordo com os dados divulgados no último Censo Demográfico (IBGE 2010), o 

município de Ipiaçu compreende uma área de 466km² e abriga uma população de 4.107 
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habitantes. Destes, 3.741 vivem na zona urbana. Apesar de uma pequena oscilação do 

contingente populacional total do município, entre 1991 e 2010 a população urbana 

apresentou constante crescimento (tabela 4).  

Tabela 4 – Ipiaçu: evolução da população de 1991 a 2010 

  1991 2000 2010 

Total 4.122 4.026 4.107 

Urbana 3.454 3.511 3.741 

Rural 668 515 366 
Fonte: IBGE – Censo Demográfico – 1991-2000-2010. 

Org.: FONSECA, R. G., 2013. 

O perfil topográfico traçado no sentido NW-SE sobre a área urbanizada de Ipiaçu 

(figura 10) demonstra haver na cidade um relevo com inclinação máxima da ordem de 3,3%, 

o que considera-se como baixa declividade. O perfil topográfico gerado compreende um 

trajeto de 1,55 km, desde a rua Antônio C. Oliveira até a rodovia MG-226, passando pela área 

central da cidade (gráfico 8). 

 
Figura 10 – Ipiaçu: traçado do perfil topográfico 

Fonte: Google Earth, 2013. 
Org.: FONSECA, R. G., 2013. 
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Gráfico 8 – Ipiaçu: perfil topográfico da malha urbana – sentido NW-SE 

 
Fonte: Google Earth, 2013. 

Org.: FONSECA, R. G., 2013. 
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A baixa declividade do relevo na cidade (figura 11), assim como a predominância de 

terrenos planos em seu entorno, deve-se à sua proximidade ao baixo curso do rio Paranaíba, 

área onde predominam vertentes com baixos declives. O único curso d’água que passa 

próximo à cidade é o Córrego do Fundão, que apresenta sua área de proteção permanente 

desmatada, porém, sem infraestrutura construída.  

 
Figura 11 – Ipiaçu: relevo de declividade baixa 

Autor: FONSECA, R. G., 2013. 

Apesar do relevo predominantemente plano, quando ocorrem chuvas mais intensas o 

escoamento superficial se concentra em algumas avenidas, visto que a cidade não possui rede 

de drenagem pluvial. Moradores locais relataram que, em eventos chuvosos, o escoamento 

superficial concentrado forma um fluxo mais intenso na Av. Rondon Pacheco, mas não chega 

a invadir as casas, dificultando, apenas, a passagem de pedestres e ciclistas. 

Em relação à expansão urbana, e consequente expansão da área impermeabilizada, a 

tendência é o crescimento da malha urbana a partir da zona norte da cidade, onde verificam-se 

edificações de construção mais recente. Isto não implica aumento dos riscos de enchentes nas 

áreas já ocupadas, pois, além da ocupação respeitar a área de proteção permanente do córrego, 

as áreas a serem urbanizadas estão a jusante da malha urbana atual. 
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3.5 Ituiutaba 

 
O município de Ituiutaba, com seus 2.598 km² de área, possui a maior população total 

entre os municípios que compõem esta pesquisa, com 97.171 habitantes, e também a maior 

população urbana, com 93.125 moradores (IBGE, 2010). De acordo com os três últimos 

levantamentos censitários realizados pelo IBGE (tabela 5), Ituiutaba apresenta um 

crescimento populacional constante, intensificado na última década. Novos moradores foram 

atraídos devido ao aquecimento da economia, vide os investimentos no setor sucroalcooleiro e 

nos diversos ramos do comércio local, bem como pela instalação de um campus da UFU 

(Universidade Federal de Uberlândia), fazendo com que Ituiutaba se tornasse mais atrativa 

para estudantes, investidores e trabalhadores. 

Tabela 5 – Ituiutaba: evolução da população entre 1991 e 2010 

  1991 2000 2010 

Total 84.577 89.091 97.171 

Urbana 78.205 83.853 93.125 

Rural 6.372 5.238 4.046 
Fonte: IBGE – Censo Demográfico – 1991-2000-2010. 

Org.: FONSECA, R. G., 2013. 

Ituiutaba é a cidade que conta com o maior número de córregos passando pela área 

urbana, num total de cinco: Pirapitinga, São José, do Carmo, da Lagoa e Buritizal. A 

drenagem realizada por esses cursos d’água, ao longo do tempo, contribuiu para acentuar o 

entalhamento dos talvegues e aumentar a inclinação das vertentes, resultando na formação de 

um relevo de declividade elevada, como mostram os perfis topográficos (gráficos 9 e 10) 

traçados sobre a área urbana de Ituiutaba (figura 12).  
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Gráfico 9 – Ituiutaba: perfil topográfico da malha urbana – sentido NW-SE 

 
Fonte: Google Earth, 2013. 

Org.: FONSECA, R. G., 2013. 
 

Gráfico 10 – Ituiutaba: perfil topográfico da malha urbana – sentido S-N 

 
Fonte: Google Earth, 2013. 

Org.: FONSECA, R. G., 2013. 



57 

 

 
Figura 12 – Ituiutaba: traçados dos perfis topográficos 

Fonte: Google Earth, 2013. 
Org.: FONSECA, R. G., 2013. 

O gráfico 9, representando o perfil traçado no sentido SW-NE a partir de um corte 

perpendicular da superfície, ao longo dos seus 5,33 km de extensão englobou o curso de três 

córregos que cortam a malha urbana da cidade, e demonstrou haver uma inclinação máxima 

do relevo da ordem 11%. Assim, comprova-se a existência de um relevo de declividade 

elevada em Ituiutaba, o que pode potencializar o direcionamento das águas pluviais para os 

cursos d’água e aumentar os riscos de enchentes nesses fundos de vales. 

O outro perfil (gráfico 10), com 6,8 km de extensão, foi construído no sentido S-N e 

apresentou declividades menos acentuadas. Isto se deve ao fato do seu traçado seguir mais ou 

menos o interflúvio que divide a bacia do Córrego Pirapitinga da bacia do Córrego São José, 

e, posteriormente, o interflúvio que separa esta da microbacia do Córrego da Lagoa. Sendo 

assim, a inclinação máxima do terreno observada neste perfil é de 9,3%, o que também 

favorece o escoamento superficial (figura 13). 
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Figura 13 – Ituiutaba: declividade do relevo – vista da área central da cidade 

Autor: FONSECA, R. G.,2013. 

Dentre os córregos que passam pela área urbana de Ituiutaba, o Pirapitinga e o São 

José são os que se apresentam como mais ameaçados pelos riscos de enchentes em virtude da 

ocupação antrópica ter se apropriado de áreas muito próximas às suas margens (figura 14). 

 
Figura 14 – Ocupação antrópica dos córregos urbanos de Ituiutaba: à esquerda, erosão nas margens do 

Córrego Pirapitinga, à direita, Av. José João Dib - trecho canalizado do Córrego São José 
Autor: FONSECA, R. G., 2013 

Os dois cursos d’água estão inseridos em meio à uma área onde são altas as taxas de 

impermeabilização. A situação do Córrego São José é a mais grave, pois a maior parte do 

trecho urbano do córrego foi canalizada. Além disso, a expansão da malha urbana, com a 

construção de vários conjuntos habitacionais, tem se direcionado para as vertentes do São 

José à montante da área já urbanizada, aumentando a superfície impermeabilizada e, 

consequentemente, a vazão do córrego em seu trecho canalizado. 
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Em vista disso, na avenida construída às margens do Córrego São José, a Avenida José 

João Dib, são observados vários transtornos quando ocorrem chuvas de alto índice 

pluviométrico. Nesses eventos, um grande volume de água é direcionado para o local, e a rede 

de galerias pluviais não consegue drenar toda a água para dentro da canalização, fazendo com 

que se forme uma espécie de “rio” sobre as vias (figura 15). 

 
Figura 15 – Intenso de fluxo de água na região do trecho canalizado do Córrego São José 

Autor: FONSECA, R. G., 2013. 

Resíduos e materiais de construção que são depositados nas vias públicas acabam 

contribuindo para o acúmulo de água na superfície. Durante as chuvas mais intensas, o 

escoamento superficial concentrado acaba carreando esses materiais que ficam presos nas 

grades de proteção das bocas de lobo, provocando o seu entupimento. Mesmo após as chuvas 

é possível se ter ideia do volume de água que excedeu a capacidade da rede de drenagem 

pluvial, pois ficam depositados nas vias os detritos que marcam a passagem das águas (figura 

16).  
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Figura 16 – Cenário pós-chuva na Av. José João Dib: à esquerda, morador retirando a sujeira 

acumulada em área de alagamento, à direita, bueiros entupidos por lixo e detritos carreados pelo 
escoamento superficial concentrado 

Autor: FONSECA, R. G., 2013. 

Outras áreas da cidade também são afetadas pela alta concentração de água durante as 

chuvas. O Córrego Pirapitinga, por receber um grande volume de água direcionado por suas 

vertentes altamente impermeabilizadas, aumenta muito a sua vazão, colocando em risco a 

segurança das pessoas que residem mais próximo das suas margens. A Avenida Minas Gerais, 

uma das mais importantes para o deslocamento urbano de Ituiutaba, também passa por 

transtornos durante as chuvas, pois os bairros localizados ao sul desta avenida não possuem 

rede de drenagem pluvial, direcionando para ela todo o volume de água que escoa 

superficialmente. Como na avenida a rede de drenagem é insuficiente para captar todo esse 

volume de água, um grande escoamento superficial concentrado se forma ao longo da via. A 

declividade da vertente na qual a avenida se situa aumenta em muito a velocidade do 

escoamento, representando um grande perigo para a população que vive ou que transita pela 

região.  

 

3.6 Santa Vitória 

 

Santa Vitória constitui o município com a maior área territorial da Microrregião de 

Ituiutaba, com 3.001,4 km². Em termos populacionais, é o segundo município mais populoso, 

com 18.138 habitantes, atrás apenas de Ituiutaba, sendo que 14.926 pessoas vivem na zona 

urbana (IBGE, 2010). Com base nos dados dos três últimos censos demográficos (tabela 6), 

visualiza-se que o constante crescimento populacional urbano em Santa Vitória foi 

intensificado entre os anos 2000 e 2010, resultante do aquecimento da economia do 

município, pela implantação de uma usina de cana-de-açúcar e consequente atração de 

população. 
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Tabela 6 – Santa Vitória: evolução da população entre 1991 e 2010 

  1991 2000 2010 

Total 16.583 16.365 18.138 

Urbana 12.196 12.544 14.926 

Rural 4.387 3.821 3.212 
Fonte: IBGE – Censo Demográfico – 1991-2000-2010. 

Org.: FONSECA, R. G., 2013. 

Com o intuito de melhor conhecer o relevo da área urbana de Santa Vitória, foi gerado 

um perfil topográfico sentido NW-SE (figura 17), de modo a abarcar a maior proporção de 

área ocupada e impermeabilizada da cidade, bem como o encaixamento da drenagem. 

 
Figura 17 – Santa Vitória: traçado do perfil topográfico 

Fonte: Google Earth, 2013. 
Org.: FONSECA, R. G., 2013. 

O perfil topográfico (gráfico 11), em sua extensão de 3,92 km, demonstra que o relevo 

da cidade de Santa Vitória apresenta declividades mais acentuadas nas áreas das vertentes 

próximas ao Córrego dos Bois. A inclinação máxima verificada é da ordem de 8,6%, uma 

declividade moderada (figura 18), capaz de conferir uma tendência para o escoamento 

superficial e aumentar a velocidade do fluxo das águas. Em vista disso, foi construída uma 

rede de drenagem pluvial na área central da cidade, a mais impermeabilizada. 
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Gráfico 11 – Santa Vitória: perfil topográfico da malha urbana – sentido NW-SE 

 
Fonte: Google Earth, 2013. 

Org.: FONSECA, R. G., 2013. 
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Figura 18 – Santa Vitória: relevo de declividade moderada na área urbana 

Autor: FONSECA, R. G., 2013. 

Em eventos chuvosos, toda a água é direcionada para a parte mais baixa do relevo, que 

compreende o único curso d’água que corta a cidade, o Córrego dos Bois. Isto faz com que o 

volume de água do córrego aumente durante os períodos chuvosos. Porém, esse aumento de 

vazão não representa, de imediato, um risco elevado de enchente para a população, pois a área 

de preservação permanente do córrego é respeitada (figura 19), não se verificando a presença 

de edificações ao longo do canal de drenagem. 

 
Figura 19 – Santa Vitória: área de preservação permanente do Córrego dos Bois 

Autor: FONSECA, R. G., 2013. 
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A maior parte da malha urbana de Santa Vitória está localizada na vertente direita do 

córrego. Porém, tem se verificado que a cidade se expande em ambas as vertentes, à montante 

da malha urbana atual, o que aumenta a superfície impermeabilizada e, em consequência 

disso, o volume de água que chega ao córrego. Daí a importância da continuidade de 

preservação das margens do curso d’água, para que os riscos de enchentes não sejam 

agravados. 

Após a caracterização e análise dos fatores relacionados à geração de enchentes nas 

cidades da Microrregião de Ituiutaba, será apresentada a matriz de risco e os índices que 

atribuem o risco para cada cidade analisada.  
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4. OS ÍNDICES DE RISCO DE ENCHENTES 

 

 Durante as estações úmidas, problemas relacionados a eventos pluviométricos extremos, como 

enchentes, inundações e alagamentos,  são frequentemente abordados pela mídia, retratando, na 

maioria das vezes, o caos que se estabelece nas metrópoles. Contudo, esse tipo de problema não é uma 

exclusividade das grandes cidades, pois nas cidades pequenas, “[...] os processos que desencadeiam 

os impactos ambientais são os mesmos das metrópoles, porém com uma menor intensidade, 

degradando a qualidade de vida da população.” (COSTA, 2011, p. 201). Por isso, faz-se 

necessário conhecer a fundo as reais condições de todos os ambientes urbanos, visto que cada 

cidade é fruto de um complexo sistema que envolve a interação de variados fatores, o que 

determina uma maior ou menor vulnerabilidade da população. 

É importante, para a gestão dos riscos, atentar-se para o desenvolvimento de ações que 

visem tanto a proteção contra os perigos naturais quanto o controle das vulnerabilidades da 

ocupação e das atividades humanas nas áreas mais ameaçadas (ALLARD, 2000). Ou seja, as 

estratégias devem visar a proteção das populações contra os perigos naturais e, quando não for 

possível a eliminação dos perigos, trabalhar-se no aumento da resiliência, sobretudo, das 

pessoas que fazem uso dos locais mais vulneráveis.  

Em condições naturais, as planícies e fundos de vales estreitos apresentam lento 
escoamento superficial das águas das chuvas, e nas áreas urbanas estes fenômenos 
têm sido intensificados por alterações antrópicas, como a impermeabilização do 
solo, retificação e assoreamento de cursos d’água. Este modelo de urbanização, com 
a ocupação das planícies de inundação e impermeabilização ao longo das vertentes, 
o uso do espaço afronta a natureza, e, mesmo em cidades de topografia 
relativamente plana, onde, teoricamente, a infiltração seria favorecida, os resultados 
sãos catastróficos. (TAVARES; SILVA, 2008 apud AMARAL; RIBEIRO, 2012, p. 
41). 

 Diante disso, foi elaborada para as cidades da Microrregião de Ituiutaba uma proposta 

de avaliação de risco de enchentes baseada a análise de três condicionantes citadas acima: a 

declividade do relevo, a impermeabilização do solo e as formas e intensidade de uso e 

ocupação das áreas potencialmente mais vulneráveis, as APPs. 

 Essa avaliação partiu da atribuição de valores referentes às condicionantes analisadas 

em cada cidade. Toda condicionante recebeu, portanto, um índice, que variou conforme o seu 

grau de contribuição para a geração de enchentes. Para as condicionantes que representaram 

uma baixa contribuição para a formação de enchentes o índice foi 1, para as que 

representaram uma contribuição moderada o índice foi 2 e para as que representaram uma 

elevada contribuição o índice foi 3, conforme explicitado a seguir (quadro 2). 
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Quadro 2 - Valores dos índices atribuídos às condicionantes avaliadas conforme a sua 

contribuição para a geração de enchentes 

Classificação Índice 

Baixa 1 

Moderada 2 

Alta 3 

Org.: FONSECA, R. G., 2013. 

 A primeira condicionante analisada diz respeito à declividade do relevo (quadro 3) 

constatada em cada cidade contemplada nesta pesquisa. As cidades em que a inclinação 

máxima do terreno foi inferior a 5%, foram classificadas como de baixa declividade. As que 

apresentaram inclinação máxima entre 5 e 9,9% foram classificadas como de declividade 

moderada. E as que apresentaram inclinação máxima superior a 10% foram classificadas 

como de alta declividade.   

Quadro 3 – Classificação do relevo quanto à porcentagem da inclinação da superfície 

Declividade 

Inclinação máxima entre 0 - 4,9% Baixa 

Inclinação máxima entre 5 - 9,9% Moderada 

Inclinação máxima > 10% Alta 

Org.: FONSECA, R. G., 2013. 

 A segunda condicionante, impermeabilidade, foi analisada a partir da proporção de 

superfícies pavimentadas (quadro 4). Às cidades em que predominam vias não pavimentadas, 

foi atribuída uma baixa impermeabilidade. As cidades em que observou-se uma maioria de 

vias pavimentadas, receberam a classificação de impermeabilidade moderada. Já as cidades 

em que a pavimentação se estende sobre a totalidade ou a quase totalidade das vias foram 

consideradas como de alta impermeabilidade. 

Quadro 4 – Classificação da impermeabilidade quanto à pavimentação das vias 

Impermeabilidade 

Maioria das vias não pavimentadas Baixa 

Maioria das vias pavimentadas Moderada 

Pavimentação total/quase total das vias Alta 

Org. FONSECA, R. G., 2013. 
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Na terceira e última condicionante, uso e ocupação das áreas mais vulneráveis à 

ocorrência de enchentes (quadro 5), os fundos de vale, buscou-se verificar as formas de 

constituição das APPs ao longo das margens dos cursos d’água urbanos. Sendo assim, as 

cidades em que foram encontrados córregos urbanos com a sua APP respeitada, ou seja, sem 

nenhuma forma de apropriação pela população, foram classificadas como de baixo uso e 

ocupação. Onde se constatou alguma presença de uso e/ou ocupação, mesmo que por uma 

pequena parcela da população, atribuiu-se a classificação moderado. Já as cidades em que foi 

comprovado um uso e ocupação intensos dos fundos de vale, receberam como classificação o 

indicativo de uso e ocupação elevado.  

Quadro 5 – Classificação das áreas de fundos de vale quanto ao uso e ocupação das APPs 

Uso e ocupação das APPs 

Nenhuma ocupação Baixo 

Pouca ocupação Moderado 

Muita ocupação Alto 

Org.: FONSECA, R. G., 2013. 

A partir da atribuição de cada índice para as condicionantes das cidades pesquisadas, 

elaborou-se a matriz de risco de enchentes (quadro 6).  A soma de cada condicionante 

conferiu às cidades um índice final, possibilitando classificá-las quanto ao seu risco específico 

de enchentes. 

Quadro 6 – Matriz de risco de enchentes 

Cidade Declividade Impermeabilidade Uso e ocupação Índice final 

Cachoeira Dourada 2 3 3 8 

Capinópolis 3 3 3 9 

Gurinhatã 2 2 1 5 

Ipiaçu 1 2 1 4 

Ituiutaba 3 3 3 9 

Santa Vitória 2 3 1 6 
Org.: FONSECA, R. G., 2013. 

 A classificação final das cidades quanto ao seu risco de enchentes (quadro 7) foi 

elaborada da seguinte forma: as cidades que ficaram com um índice final entre 3 e 5 

receberam a classificação de baixo risco de enchentes, e estão em uma situação mais segura. 
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As cidades que conferiram um índice final 6 ou 7 foram classificadas como de risco 

moderado, estando em uma posição menos confortável, necessitando que sejam pensadas 

medidas que resolvam problemas mais pontuais para garantir uma maior segurança à 

população. E as cidades que obtiveram um índice final 8 ou 9 receberam a classificação de 

alto risco de enchentes. Isto significa que essas cidades devem elaborar e executar com 

urgência planos voltados para proporcionar maior segurança para as pessoas que fazem uso 

dos locais para onde convergem grandes volumes de água.  

Quadro 7 – Classes de atribuição do risco de enchentes 

Faixas de índices Classificação final 

3 – 5 Baixo 

6 – 7 Moderado 

8 – 9 Alto 

Org.: FONSECA, R. G., 2013. 

 Aplicados e somados os índices das condicionantes avaliadas, e verificada a faixa de 

índice final, foi possível chegar-se à classificação final das cidades quanto os risco de 

enchentes (quadro 8). As cidades de Gurinhatã e Ipiaçu foram classificadas como de baixo 

risco de enchentes, a cidade de Santa Vitória como de risco moderado de enchentes e as 

cidades de Cachoeira Dourada, Capinópolis e Ituiutaba como de alto risco de enchentes.  

Quadro 8 – Classificação das cidades pesquisadas quanto ao risco de enchentes 

Baixo Moderado Alto 

Gurinhatã Santa Vitória Cachoeira Dourada 

Ipiaçu 
 

Capinópolis 

  
Ituiutaba 

Org.: FONSECA, R. G., 2013. 

 Apesar de possuir a menor malha urbana entre as cidades consideradas nesta pesquisa, 

a análise das condicionantes que compõem a matriz de risco fez com que Cachoeira Dourada 

fosse classificada como de alto risco para a ocorrência de enchentes. Como motivo, está o fato 

de a declividade do revelo na cidade ser moderado, o que já ajuda a ativar um escoamento 

superficial das águas das chuvas, em detrimento da filtração no solo. Infiltração essa que 

também é comprometida pela elevada proporção de vias pavimentadas, o que, de qualquer 

forma, restringe em muito o volume de água a ser absorvido pelo solo. Soma-se a isso a 
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intensa ocupação das margens da represa Cachoeira Dourada, no Rio Paranaíba, parte mais 

baixa do relevo da cidade e para onde convergem as águas das chuvas. O local foi dotado de 

uma estrutura de lazer para a população, a Praia do Lago, e tem atraído investimentos do setor 

imobiliário por meio da construção de residências nos terrenos de frente para o lago. 

 A cidade de Capinópolis também foi classificada com um elevado risco de enchentes. 

A forte inclinação da superfície, superior a 10% em algumas porções do território, contribui 

fortemente para o escoamento superficial, fazendo com que a água das chuvas se direcionem 

em grande volume e velocidade para os fundos dos vales. Soma-se a isso o alto grau de 

impermeabilização da superfície, com quase a totalidade das vias pavimentadas, o que 

dificulta a infiltração de água no solo. Como agravante, tem-se uma intensa ocupação dos 

locais onde é importantíssimo a constituição de áreas de preservação. Em vez disso, 

observa-se a existência de casas muito próximas às margens dos córregos, além de um curso 

d’água com trecho canalizado, onde já foram registrados prejuízos devido ao grande volume 

de água que converge para o local durante eventos chuvosos.   

 Já a cidade de Gurinhatã foi classificada com uma baixa probabilidade de vir a 

registrar enchentes. Apesar da declividade moderada do terreno da cidade contribuir para que 

a água escoe pela superfície, o fato de haver uma considerável proporção de arruamentos sem 

pavimentação oferece condições para que haja também a infiltração de água no solo, 

diminuindo o volume do escoamento. O respeito à APP do córrego que corta a malha urbana 

de Gurinhatã contribui para o baixo risco de problemas relacionados a enchentes, pois assim, 

evita-se que a população ocupe essas áreas mais vulneráveis.  

 A cidade de Ipiaçu, ao registrar o menor índice final na matriz de risco, está na posição 

mais confortável entre todas as cidades, tendo recebido, desta forma, a classificação de baixo 

risco de enchentes. O seu relevo predominantemente plano, com uma baixa inclinação 

máxima da superfície (3,3%), facilita a infiltração da água das chuvas no solo. Também é 

favorável a existência de uma proporção considerável de superfície permeável, ajudando a 

evitar que se formem fluxos superficiais muito intensos. Ademais, não é observada presença 

humana na APP do córrego que passa ao lado da sua área urbanizada, não ocorrendo, 

portanto, a ocupação de áreas mais vulneráveis. O cuidado deve ser direcionado quanto ao 

aumento da impermeabilização e implantação de redes de drenagem, visto que a baixa 

declividade do relevo tende a favorecer o acúmulo de água, os alagamentos, durante os 

eventos chuvosos. 

 Em Ituiutaba o cenário é totalmente inverso. A cidade recebeu índice máximo em 

todas as condicionantes relacionadas à geração de enchentes. A alta declividade do relevo, 
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com inclinação máxima da superfície superior a 10%, faz com que a água das chuvas sejam 

direcionadas rapidamente para as partes mais baixas do relevo antes que possam infiltrar no 

solo. A grande proporção de superfície impermeabilizada também dificulta a infiltração da 

água, contribuindo para aumentar o volume do escoamento que é direcionado em alta 

velocidade para os fundos de vale. Como agravante, esses ambientes são densamente 

ocupados e, associados a uma rede de drenagem pluvial insuficiente, observa-se uma parcela 

da população vivendo sob um constante e elevado risco de sofrer os impactos causados pelas 

enchentes.  

 Finalizando, Santa Vitória possui um risco moderado de ter sua população atingida por 

enchentes. Com o perfil topográfico gerado, foi constatada uma inclinação máxima da 

superfície de 8,6%. Esse relevo de declividade moderada, associado à elevada 

impermeabilização do terreno, faz aumentar a tendência de que um grande volume de água 

seja direcionado para a parte mais baixa da cidade, onde localiza-se o único córrego que corta 

a malha urbana. Porém, o perigo de ocorrer um transbordamento desse córrego de modo a 

atingir a população é minimizado, pois a sua APP é respeitada. Sendo assim, não existe 

ocupação da área mais vulnerável às enchentes. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A apropriação inadequada do meio traz para a sociedade riscos e prejuízos em 

decorrência das enchentes. A maioria das cidades brasileiras, sobretudo as que crescem em 

um ritmo mais acelerado, não segue um planejamento capaz de alocar toda a população em 

áreas seguras, fazendo com que uma parcela da população viva sob várias modalidades de 

risco ambiental. 

 No que diz respeito às enchentes, a população mais afetada é a que vive nos fundos de 

vale, e que sofrem no período das cheias, quando os níveis dos cursos d’água se elevam ao 

ponto do fluxo extravasar os leitos. No caso específico da Microrregião de Ituiutaba, ainda 

não houve enchentes a ponto de provocar catástrofes; mas percebe-se que, nos últimos anos, 

tem aumentado a frequência de eventos chuvosos que causam prejuízos à infraestrutura e 

transtornos à população. 

 De acordo com os resultados desta pesquisa, as cidades que compõem a Microrregião 

de Ituiutaba apresentam diferentes graus de vulnerabilidade frente ao risco de enchentes. Após 

a análise de três condicionantes dos ambientes urbanos (relevo, impermeabilização e uso e 

ocupação dos fundos de vale), constatou-se que, em grande parte, os diferentes graus de risco 

a que as cidades analisadas estão submetidas se devem às distintas formas de apropriação do 

meio. O relevo, um condicionante natural, não é passível de ser alterado; por isso, as cidades 

que apresentam um relevo mais inclinado deveriam ter um cuidado ainda maior a respeito da 

impermeabilização dos solos e da ocupação das margens dos córregos. Mas não é isto que 

acontece. 

 As cidades de Capinópolis e Ituiutaba são as que apresentam as maiores declividades. 

Ademais, elas também são as que possuem maior área impermeabilizada e as que se 

apropriaram mais intensamente das margens dos córregos urbanos. Por isso, elas também 

constituem as cidades com os mais elevados riscos de enchentes. O mesmo aplica-se à cidade 

de Cachoeira Dourada, cuja apropriação intensa das margens da represa que leva o seu nome, 

no Rio Paranaíba, fez aumentar o seu índice de risco. 

 Já as demais cidades da região, que não ocuparam as suas APPs, estão em uma 

posição mais favorável, apresentando riscos de enchentes entre baixo (Gurinhatã e Ipiaçu) e 

moderado (Santa Vitória).  Estas cidades podem elaborar com mais calma as estratégias para 

manter e até melhorar o nível de segurança da população, desenvolvendo planejamentos que 

contemplem, a médio e longo prazos, os cuidados com a apropriação do ambiente, pensando 

em uma expansão urbana em sintonia com a questão das enchentes. Sendo assim, além da 
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continuidade da manutenção das APPs, os gestores dessas cidades devem pensar em 

estratégias que garantam uma reserva de solos permeáveis, e investir na implantação de redes 

de drenagem urbana. 

 Cabe ainda ressaltar a importância da manutenção das áreas de preservação nas 

margens de córregos, rios e ribeirões, pois as APPs, além de melhorar a qualidade dos 

ambientes e dos recursos hídricos, atua também como um fator que dificulta a ocupação 

dessas áreas de elevado risco de enchentes. 

 No caso das cidades de Capinópolis e Ituiutaba, faz-se necessário, além de cuidados 

relativos à impermeabilização dos solos e à ampliação das redes de drenagem pluvial, 

elaborar planos específicos para diminuir os riscos da população que já habita as áreas de 

risco, devendo, até mesmo, alocar em uma área mais segura as pessoas que vivem em 

condições insalubres nas margens dos córregos urbanos. 

 Fugindo à tendência de que os indivíduos que ocupam os fundos de vale são os de 

menor poder aquisitivo, constata-se que em Capinópolis e Ituiutaba, a canalização em galeria 

de trechos dos córregos valorizou os imóveis em suas imediações, atraindo, desta forma, 

pessoas com um maior poder aquisitivo, mas que, não por isso, estão livres dos riscos de 

enchentes. Notadamente, durante chuvas intensas, as avenidas que margeiam as canalizações 

são as que registram com maior frequência os alagamentos. 

 A expansão urbana exige cuidados especiais para não se aumentar o risco de 

enchentes, pois como consequência, tem-se o aumento das superfícies impermeabilizadas e do 

volume de água que escoa pela superfície em direção os cursos d’água. A atenção deve ser 

redobrada quando esta expansão se dá a montante das áreas já urbanizadas, como está 

ocorrendo em Ituiutaba, pois isto implica o aumento do fluxo de água que passa por áreas 

densamente ocupadas. 

 Parte do problema que causa transtornos à população é reflexo das suas próprias ações, 

pois é comprovado que o lixo jogado nas vias públicas acaba sendo carreado pelo escoamento 

superficial concentrado até as grades de proteção dos bueiros, tapando a entrada de água e 

causando alagamentos. Por isso, além de campanhas de orientação à população, os gestores 

municipais devem realizar com frequência a limpeza das bocas de lobo, sobretudo durante a 

estação chuvosa. 

 Espera-se que este trabalho contribua para o debate acerca dos problemas relacionados 

às enchentes, e que chame a atenção para que novas pesquisas possam abordar temas mais 

específicos, como mapeamento de áreas de risco, elaboração de projetos de melhorias da rede 

de drenagem, requalificação das APPs e aumento da resiliência da população que habita as 
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áreas mais vulneráveis, visto que nenhuma das cidades da microrregião de Ituiutaba possui 

defesa civil. 
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