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PREFÁCIO 

 

O livro “Riscos e Vulnerabilidades Ambientais” consiste em mais uma importante iniciativa da ANAP 

em promover publicações que trazem contribuições significativas em estudos ambientais e que sejam de cunho 

interdisciplinar. A temática que engloba os riscos e vulnerabilidade deve ser necessariamente composta por 

pesquisas e experiências que contemplem as mais diversas ciências e áreas de conhecimento, por se tratar de 

conceitos muito amplos e abrangentes.  

Vale lembrar que a questão dos riscos possui inclusive uma ciência específica, que é a Cindinologia, 

focada no estudo dos riscos, tamanha é a relevância do tema no mundo atual. A questão da vulnerabilidade social 

e ambiental, por sua vez, integra uma série de conceitos e aplicações intimamente relacionada aos riscos, num 

mundo bastante assolado por alterações ambientais negativas, no qual o ambiente e a sociedade estão sob 

constante ameaça das mais diversas origens, condicionadas a fatores naturais e antrópicos. 

Como exemplo de risco com predomínio de fatores naturais pode ser mencionada a ocorrência de 

movimentos de massa, tal qual retratado no primeiro capítulo, denominado “Mapeamento de risco em áreas de 

desprendimentos e deslizamentos na bacia hidrográfica de Guiniguada, Ilhas Canárias – Espanha”, de autoria de 

Josimar dos Reis de Souza e Lais Naiara Gonçalves dos Reis. Neste trabalho, os autores realizaram trabalho de 

campo na bacia hidrográfica, com levantamento de histórico de ocorrência de deslizamentos e desprendimentos e 

escolha do quadrante com maior ocorrência de movimentos de massa, bem como o mapeamento do risco 

associado a esses movimentos de massa a partir da análise dos perigos e vulnerabilidade existentes na área. O 

desenvolvimento do mapa de risco, a partir da metodologia proposta, propiciou o enriquecimento do aprendizado 
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acerca da temática de riscos e movimentos de massa, tratando-se de uma importante ferramenta de gestão do 

território, podendo ser utilizada para fins de zoneamento das cidades, em prol da preservação da vegetação 

natural, da desapropriação de áreas de risco, entre inúmeras outras possibilidades. 

O segundo capítulo, intitulado “Estimativa da suscetibilidade para ocorrência de enchentes no município 

de Maceió-AL, com o apoio de técnicas de geoprocessamento”, de Bruno Timóteo Rodrigues, Silvana Quintella 

Cavalcanti Calheiros e Mikael Timóteo Rodrigues, aborda o problema das enchentes, muito comum nas grandes 

cidades brasileiras. A análise da situação atual e de suas condições ambientais do município de Maceió foi 

constituída de uma investigação referente às áreas de ocorrências de fenômenos causadores de enchentes, 

principalmente relacionados à gestão territorial, identificando no território, áreas potenciais de prováveis desastres 

ambientais, subsidiando assim ações emergenciais de decisão e intervenção, como também de sua prevenção. A 

equipe utilizou técnicas de geoprocessamento para estruturar um banco de dados geográfico, o que permitiu 

identificar situações definidoras de prováveis ocorrências de desastres naturais, sobretudo de enchentes.  

Outro método importante nos estudos sobre riscos e vulnerabilidade consiste no mapeamento de 

fragilidade ambiental, exemplificado no trabalho efetuado por Marcel Hideyuki Fumiya, Cássia Maria Bonifácio e 

Nelson Vicente Lovatto Gasparetto. Este terceiro capítulo, “Análise da fragilidade ambiental no município de 

Mandaguaçu-PR”, descreve o mapeamento de fragilidade ambiental realizado nesse município localizado no norte 

paranaense, sua contribuição para o reconhecimento dos problemas presentes no município, e seu auxílio na 

implantação de políticas públicas mais consistentes com a sua realidade, em relação ao modo de ocupação e 

alternativas de usos da terra mais adequados à situação atual.  
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O quarto capítulo, “A contaminação das águas do Rio Guandu no Rio de Janeiro: um olhar crítico 

através de dados e de imagens”, destaca dados que comprovam como o abandono de uma região fluminense 

praticado pelo poder público, além da ineficiência da gestão ambiental, da ausência de saneamento, do processo 

de ocupação das margens dos rios, do aumento da poluição e da morosidade de ações de políticas públicas 

adequadas, resulta numa grave situação de contaminação do Rio Guandu. A pesquisa de Rosimara Carvalho 

Peixoto, Antonio Carlos de Miranda e Herika Bastos de Medeiros, utilizando-se de método exploratório e 

descritivo de caráter documental e iconográfico, demonstra ainda, em relação à poluição do Rio Guandú, a 

inoperância da legislação por meio dos órgãos estaduais do Rio de Janeiro em relação ao combate à poluição das 

águas, e a necessidade de um processo eficiente de gestão e de controle dos recursos hídricos.  

O quinto capítulo, sob a denominação “Colapso de solo desencadeado pela elevação do nível d’água”, de 

Roger Augusto Rodrigues e Orencio Monje Vilar, relata o caso histórico de colapso dos solos registrado no 

município de Pereira Barreto, noroeste do Estado de São Paulo, durante e após a construção da Usina 

Hidrelétrica de Três Irmãos. O lençol freático sofreu um processo de elevação induzida durante o enchimento do 

reservatório da usina provocando recalques em fundações de edificações localizadas às margens do lago, levando 

a responsável pelo empreendimento a adotar uma série de medidas compensatórias. Este caso demonstra a 

necessidade de estudos mais detalhados na etapa de investigação geotécnica, antes da implantação das obras de 

engenharia, pois o custo de uma investigação geotécnica para fins de projeto de fundações é relativamente baixo 

quando comparado ao custo final da obra, principalmente neste caso estudado, no qual o colapso pode ser 

previsto antecipadamente e, portanto, monitorado. 
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O risco de explosões em áreas urbanas contou como estudo de caso a cidade de Paranaguá, litoral 

paranaense, no estudo realizado por Emerson Luis Tonetti, Paulo Henrique Schröder e João Carlos Nucci, 

descrito no sexto capítulo. Intitulado “Risco de explosão: mistura de usos incompatíveis na área urbana de 

Paranaguá-PR”, o trabalho identificou e representou cartograficamente o uso residencial que se encontra nas 

proximidades de usos e ocupações com risco de explosões, com destaque para as instalações do Porto D. Pedro 

II, onde ocorrem as atividades consideradas como as principais fontes geradoras de risco de explosão, sendo, 

portanto, consideradas uma das principais causas da diminuição da qualidade ambiental urbana no segmento 

urbano estudado. Os autores apontam que essa situação é resultante da localização da residência em relação à 

distância das empresas, ao tipo de atividade e do risco que ela pode gerar para os moradores, defendendo a 

remoção da empresa causadora do risco ou da população sujeita ao risco como uma possível solução mais 

adequada para evitar perdas de vidas humanas ou dos bens dos habitantes dessas áreas. 

O sétimo e último capítulo, aborda outro e não menos grave risco em áreas urbanas, que é a emissão de 

gases por veículos de carga e descarga, tomando como estudo de caso a cidade de Ilha Solteira, localizada no 

interior paulista. O trabalho “Riscos provocados por veículos de carga e descarga em área urbana, de autoria de 

Luzenira Alves Brasileiro, Thales Alexandre Rosin e Geovana Jacob Marrafão efetuou o cálculo da emissão de 

gases pelos veículos de carga e descarga por meio do método Top-Down, que é recomendado pelo Ministério das 

Minas e Energia. Diante dos dados obtidos e da constatação de que o fluxo de veículos na cidade de Ilha Solteira 

apresenta crescimento significativo nos últimos anos, os autores alertam para os riscos significativos ao meio 

ambiente e à saúde humana, se não houver um gerenciamento da cidade para diminuir a emissão de poluentes 

pelos veículos automotores. 
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Ao completarem a leitura do livro, os leitores poderão notar a grande diversidade de métodos e técnicas 

de pesquisa que podem ser aplicados na temática sobre riscos e vulnerabilidades. Esse aspecto, somando-se com a 

variedade e relevância dos casos estudados enaltecem ainda a ANAP, ao empreender mais uma obra de excelente 

qualidade e que certamente vai trazer muitos benefícios ao público focado em estudos ambientais. 

Profº Dr. Salvador Carpi Junior1 

  

                                                           
1 Possui graduação em Geografia pela Universidade Estadual Paulista (1989), mestrado em Geografia pela Universidade Estadual 
Paulista (1996), doutorado em Geociências e Meio Ambiente pela Universidade Estadual Paulista (2001), todos pelo campus de Rio 
Claro, e pós-doutorado pela Universidade Estadual Paulista-campus de Presidente Prudente (2011). Atualmente é profissional de apoio a 
pesquisa e ensino no Instituto de Geociências da Universidade Estadual de Campinas. Tem experiência na área de Geociências, com 
ênfase em Geomorfologia, Análise Ambiental, Recursos Hídricos, Cartografia, Educação Ambiental, entre outras. 



14 – Riscos e Vulnerabilidades Ambientais 

 

  

 

 

1º Capítulo 

 

MAPEAMENTO DE RISCO EM ÁREAS 

DE DESPRENDIMENTOS E 

DESLIZAMENTOS NA BACIA 

HIDROGRÁFICA DE GUINIGUADA, 

ILHAS CANÁRIAS – ESPANHA 

 



 
Thales Alexandre Rosin e Thiago Augusto Rosin (Orgs.) -  15 

 

1º Capítulo 

 

MAPEAMENTO DE RISCO EM ÁREAS DE DESPRENDIMENTOS E 

DESLIZAMENTOS NA BACIA HIDROGRÁFICA DE GUINIGUADA, 

ILHAS CANÁRIAS – ESPANHA 

 

Josimar dos Reis de Souza 

Geógrafo e Mestrando em Geografia, Programa de Pós-Graduação em Geografia, Universidade Federal de Uberlândia (UFU). E-mail: 

josimar.ig.geoufu@gmail.com 

 

Lais Naiara Gonçalves dos Reis 

Mestre em Geografia, Doutoranda em Geografia, Programa de Pós-Graduação em Geografia, Universidade Federal de Uberlândia e Técnica em 

Sensoriamento Remoto, Instituto de Geografia, Universidade Federal de Uberlândia. E-mail: lais_ungida@hotmail.com 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 



16 – Riscos e Vulnerabilidades Ambientais 

 

 

A ideia de risco tem acompanhado o homem desde o princípio de sua constituição como modificador 

do espaço habitado. Os riscos podem ser separados a partir de diferentes origens, sendo as principais os riscos de 

ordem natural e os riscos associados à intensidade das ações humanas. Alguns exemplos de risco são os desastres 

naturais, problemas socioeconômicos, riscos tecnológicos, entre outros. Apesar da necessidade de analisar os 

riscos em sua forma natural, é necessário, sobretudo, associá-los com a ação humana, que tem transformado o 

espaço geográfico, contribuindo com avanços dos riscos naturais (SANTOS, 1997). 

Nesse sentido, são inúmeros os perigos naturais que o homem está condicionado, mas que ao mesmo 

tempo participa como agente condicionador e potencializador. As mudanças ocorridas no meio natural para a 

instalação de infraestruturas, desenvolvimento da agricultura, construção de cidades, entre outros, desempenha 

papel fundamental no desencadeamento de uma série de fatores de risco.  

 
Políticas ultrapassadas de uso do solo nem sempre refletem o melhor planejamento para uso da terra que está 
vulnerável a movimentos de massa. As razões para uma escassa, quase inexistente política de uso do solo que 
minimize o perigo percebido, atual ou potencial, dos desastres geológicos, são muitas e incluem as 
complexidades políticas, culturais e financeiras e as peculiaridades das comunidades. Deslizamentos de terra 
são sempre caracterizados como problemas locais, mas seus efeitos e custos frequentemente ultrapassam as 
jurisdições locais e podem tornar-se problemas estaduais ou mesmo nacionais. (HIGHLAND; 
BOBROWSKY, 2008, p. 15). 

 
 

Entre os riscos, podem-se destacar os riscos gerados por processos geomorfológicos naturais exógenos 

associados aos movimentos de massa, que, apesar de sua origem natural, pela ação humana podem ser acelerados. 

Os movimentos de massa em vertentes de bacias hidrográficas podem ser de diferentes tipos, dependendo das 

características da vegetação, dos materiais rochosos, do tipo de solo e também pelas características do clima e 
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outros fenômenos (REBELO, 2003). Tais fatores, em conjunto com as ações de transformação do meio pelo 

homem, seja pela remoção de vegetação natural, pela construção de estradas, represas e outros, podem contribuir 

para a intensificação e aceleração dos processos de desprendimentos e deslizamentos.  

 
Os fatores condicionantes do movimento de massa podem ser: litologia, estrutura, comportamento, 
condições de hidrogeologias, topografia e o clima. Os fatores desencadeantes dos movimentos de massa 
podem ser devido à sobrecarga de peso, escavações, movimentos sísmicos, mudanças no regime hídrico, 
inundações, desmatamentos, acumulações instáveis descongelamento. (SUARÉZ, 2003, p. 8) 

 
 

Em relação aos movimentos de massa, são diferentes os tipos associados a mecanismos específicos de 

falhas em taludes e às propriedades e características desses tipos de falhas geológicos. São vários também os 

termos usados para identificar os movimentos de massa, como deslizamentos, ruptura de talude, 

desmoronamento, desprendimento, entre outros. É comum ouvi-los e aplicá-los a todos os tipos e tamanhos de 

movimento de massa (HIGHLAND; BOBROWSKY, 2008).  

Um dos fatores que tem preponderância nos movimentos de massa é a presença de água, pois em 

grandes quantidades acaba por sobrecarregar o sistema com maior peso e cria movimentos que podem ocasionar 

uma superfície de arranque que, em suma, é o ponto inicial do desencadeamento do movimento de massa.  

Os movimentos de massa são resultado da alteração entre o equilíbrio e a estabilidade da vertente, 

devido ao esforço cortante (basicamente causado pelo peso exercido sobre a área) e resistência do corte 

(proveniente dos fatores de litologia, presença de vegetação, entre outros). Estas relações de forças atuantes são 

resultado de fatores inerentes aos materiais e fatores externos que atuam na ativação da circulação de água no 

sistema.  
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Em suma, é perceptível a existência de vários processos que influenciam no desencadeamento de 

movimentos de massa. Uma das alternativas para mensurar os riscos é através do mapeamento de risco.  

 

Populações em expansão para novas terras e criação de bairros, vilas e cidades são o principal meio pelo 
qual os seres humanos contribuem para a ocorrência de deslizamentos. Perturbação ou alteração dos 
padrões de drenagem, desestabilização das encostas e remoção da vegetação são fatores comuns, induzidos 
pelo homem, que podem dar início a deslizamentos de terra. Outros exemplos incluem inclinação excessiva 
de encostas, por meio de regressão das bases, e aumento de carga no cume de uma encosta, excedendo a 
capacidade do solo ou de outro componente material. No entanto, deslizamentos também podem ocorrer 
em áreas outrora estáveis, devido a atividades humanas, como irrigação, irrigação de gramado, drenagem de 
reservatórios (ou criação desses), vazamento de tubulações, escavação ou ocupação imprópria de encostas. 
Novas construções em áreas propensas a deslizamentos podem ser melhoradas através da identificação da 
susceptibilidade da área através da análise dos fatores naturais e construção de mapa de risco, como 
também pela engenharia adequada (por exemplo, retaludamento, escavação), primeiramente identificando-
se a susceptibilidade do local a falhas em inclinações e a deslizamentos de terra, e criando-se zoneamento 
adequado. (HIGHLAND; BOBROWSKY, 2008, p. 15) 
 

Buscando mensurar o risco associado a processos exógenos naturais associados a desprendimentos e 

deslizamentos, o presente trabalho teve como objetivo fazer a análise dos movimentos de massa em áreas da 

Bacia Hidrográfica de Guiniguada, na província das Ilhas Canárias, Espanha. O estudo foi desenvolvido em 

parceria com o Departamento de Geografia e História da Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, no período 

de realização de estágio pelo Programa Ciência sem Fronteiras. Para a realização do trabalho foi primeiramente 

realizado trabalho de campo em áreas da bacia hidrográfica, com histórico de ocorrência de deslizamentos e 

desprendimentos. A partir do reconhecimento de área foi escolhido o quadrante com maior ocorrência de 

movimentos de massa e a realização do mapeamento do risco associado a desprendimentos e deslizamentos a 

partir da análise dos perigos e vulnerabilidade existentes na área.  
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Guiniguada foi escolhida por se tratar de importante bacia hidrográfica do arquipélago de Canárias, 

devido, sobretudo, à sua grande utilização para fins de agricultura. Também, por se tratar de uma das bacias 

hidrográficas espanholas com maior número de ocorrências de desprendimentos e deslizamentos entre 2000 e 

2010 (ROMERO et al., 2006). A escolha de um quadrante deu-se por se tratar de área representativa da paisagem 

regional e também pela viabilidade de tempo, visto o curto período de realização do estágio pelo Programa 

Ciência sem Fronteiras. 

 

CARACTERÍSTICAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DE GUINIGUADA 

 

A Bacia Hidrográfica de Guiniguada encontra-se localizada a noroeste da ilha de Gran Canária, 

arquipélago e Província das Ilhas Canárias, Espanha (Figura 1). Sua superfície ocupa 65 km², com 1866 metros de 

altitude em seu ponto mais alto e que em apenas 22 km (em linha reta), atinge a costa da ilha.  
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Figura 1: Localização da Bacia Hidrográfica de Guiniguada – Espanha 

 

Org.: MARTÍN, 2004. 
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Em relação à litologia, predominam a existência de materiais vulcânicos recentes e antigos, mas também 

materiais de origem sedimentar. O relevo caracteriza-se pela alternância de vales encaixados e interflúvios, com 

presença de edifícios vulcânicos recentes. A escassez de superfícies planas e predomínio de declividade superior a 

15% (47°) de inclinação levaram a colonização das vertentes para usos agrícolas. O clima é característico e único 

da região de Canárias, com interferência de ventos alísios e o relevo, com a existência de ampla gama de 

microclimas, com quatro “geoambientes” principais: clima de costa, clima desértico, clima quente e clima frio e 

úmido (em regiões com mais de 1500 metros de altitude). A média de chuvas varia de 700 a 850 mm anuais, mas 

que em determinadas áreas não chegam a 50 mm e/ou passam alguns anos sem chover (ROMERO et al., 2006). 

 

O MAPEAMENTO DO RISCO A MOVIMENTOS DE MASSA EM GUINIGUADA 

 

A primeira etapa para o mapeamento do risco de movimentos de massa na Bacia Hidrográfica de 

Guiniguada foi composta pelo reconhecimento da área. Para isso foi realizado em 16 de novembro de 2012 

trabalho de campo em áreas da bacia hidrográfica com incidência de movimentos de massa, que levaram a perdas 

econômicas e humanas no passado, como também verificar medidas de contenção para evitar novos movimentos 

de massa, e identificar visualmente áreas susceptíveis a deslizamentos e desprendimentos. A partir do campo foi 

escolhido o quadrante para a realização do mapeamento de risco. 

Para o mapeamento de risco foi utilizada a metodologia empregada por Suaréz (2003) em áreas da ilha 

de Gran Canaria – Espanha, composta pelos mapeamentos das ameaças, das vulnerabilidades e do risco. 
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Utilizando o software ArcGIS 10.1 foi realizada a produção da Carta Imagem, do mapa de Uso dos Solos 

(Figura 2) e mapa de declividade (Figura 3), ambos processados seguindo a metodologia apresentada por Rosa 

(2003).  

 

Figura 2: Uso dos Solos na área de estudo 

 
Organizado por Souza, 2013.  
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Figura 3: Declividade na área de estudo 

 
Fonte: Organizado por Souza, 2013.  
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Estes mapas, em conjunto com as informações de precipitação, foram a base para a definição da chave 

de interpretação para a definição das ameaças, da vulnerabilidade e do risco.  

O mapa do uso dos solos foi processado a partir da imagem RapidEye de 2012, disponibilizada pela 

ULPGC, buscando identificar os elementos que constituem o uso e cobertura da área estudada. Foram 

identificadas rodovias, ruas, casas (habitação), agricultura e rede de eletricidade. O mapa de declividade foi 

elaborado a partir da imagem raster (TIN), disponibilizada pelo Governo de Canárias (2010). O mapeamento 

apresentou 8 classes, variando de 0% a 67% de inclinação. 

Em relação à agricultura, devido à declividade elevada, a forma de cultivos é realizada a partir da 

construção de bancales (bancos), de forma a evitar a perda do solo e cultivos, como também para facilitar a 

colheita. Devido ao elevado número de abandono ou falta de manutenção dos bancales, os mesmos podem 

contribuir para o aumento do número de movimentos de massa.  

 

Los espacios abancalados conforman buen parte de los paisajes agrícolas construidos en laderas. Su imagen es muy habitual en 

el mundo agrícola mediterráneo, donde han sido utilizados para solventar la escasez de superficies llanas para el cultivo, 

favorecer la edafogénesis, paliando parcialmente el déficit de suelo fértil, y como mecanismos de control de agua. (ROMERO, 

2006, p. 65). 

  

A figura 4 apresenta área de bancales na bacia hidrográfica de Guiniguada.  
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Figura 4: Bancales na Bacia Hidrográfica de Guiniguada – Espanha 

 

Fonte: Souza, 2012.  

 

Para a elaboração do mapa de ameaças foram definidos dois fatores extremamente importantes em sua 

definição: a presença de água e a declividade do terreno. Em relação à frequência de chuvas na área, sabe-se que 

nas ilhas canárias o clima semiárido propicia pequenas variações nos níveis de chuva anualmente, mas devido a 
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fatores climáticos externos em alguns anos a grande quantidade de chuvas contribuem para o aumento do número 

de movimentos de massa.  

Estudos realizados por Martín et al. (2004), na bacia estudada, estabeleceram que áreas com declividade 

entre 0 e 20% são zonas com baixa ameaça, de 21 a 30% são zonas de média ameaça e áreas com 30% 

consideram zonas de alta ameaça. Cabe ressaltar que devido às características da vegetação nas Ilhas Canárias, que 

se concentram com maior porte arbóreo em áreas com declividade até 20%, estas áreas contribuem para a 

diminuição da ameaça de movimentos de massa. A figura 5 apresenta o resultado dos níveis de ameaça existentes 

na área de estudo.  
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Figura 5: Ameaças na área de estudo 

 
Fonte: Organizado por Souza, 2013.  
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O resultado do mapeamento das ameaças apontou que na maior parte da área a ameaça é baixa, mas a 

parte que compreende a rodovia localiza-se em áreas de ameaça alta. 

Para a definição da vulnerabilidade levou-se em conta os elementos relacionados a ocupação humana, a 

infraestrutura de transporte (rodovias, ruas e caminhos), a agricultura, aos barramentos, a rede elétrica e a outros 

elementos de uso antrópico e, também, a elementos que propiciam a diminuição da vulnerabilidade, como os 

muros de contenção, redes de segurança.  

A partir da análise dos resultados das ameaças e do uso dos solos, definiu-se que em áreas com existência 

de casas, mas a ameaça é baixa, a vulnerabilidade é baixa. As áreas com ameaça média e existência de casa à 

vulnerabilidade é alta. Áreas com ameaça alta e existência de casa à vulnerabilidade é alta. Esta relação se 

estabelece porque se entende que o risco em áreas de moradia é alto, independente da ameaça ser média ou alta. 

Em relação às outras infraestruturas (transporte, agricultura, rede elétrica, barragens e outros), estabeleceu-se que 

áreas com ameaça baixa à vulnerabilidade é baixa; áreas com ameaça média à vulnerabilidade é media; para as 

áreas com ameaça alta, a vulnerabilidade é média. Esta relação se estabelece porque mesmo que a ameaça seja 

média ou alta, não se oferece risco primário à população, visto que não são áreas com grande fluxo de pessoas. O 

quadro 1 apresenta o resumo da relação apresentada. A figura 6 apresenta o resultado do mapeamento das 

vulnerabilidades.  
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Quadro 1: Relação Uso dos solos x Ameaça = Vulnerabilidade 

Uso Solos Ameaça Vulnerabilidade 

Casas Baixa Baixa 

Casas Média Alta 

Casas Alta Alta 

Infraestruturas* Baixa Baixa 

Infraestruturas* Média Baixa 

Infraestruturas* Alta Média 

Vegetação Baixa Baixa 

Vegetação Média Baixa 

Vegetação Alta Baixa 

* Agricultura, Rodovias e Rede Elétrica. Fonte: Organizado por Souza, 2014.  
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Figura 6: Vulnerabilidade na área de estudo 

 

Fonte: Organizado por Souza, 2013.  

 

Para a definição dos graus de risco, foi necessária a valoração das ameaças e das vulnerabilidades, de 

acordo com a tabela 1. Em suma, ameaça baixa recebeu valoração 1, ameaça média 2 e ameaça alta 3. Para as 
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vulnerabilidades, a existência de casas recebeu valoração 3 e os outros elementos receberam valoração 2. Isso 

porque no caso das rodovias e ruas, o grande número de medidas de segurança, como, por exemplo, o 

fechamento das mesmas em períodos de chuva e a construção de muros de contenção, acabam diminuindo o 

risco à população. Em relação à rede de eletricidade, por também serem desativadas, se necessário, em períodos 

de intensas chuvas, estas receberão valoração 2. As demais (agricultura e barragens), receberão valoração 2 por 

não se tratarem de áreas de intenso fluxo de pessoas.  

 

 
Tabela 1: Valoração dos graus de ameaça e vulnerabilidade 

Declividade Vulnerabilidade Valoração 

0 a 20% Baixa 1 

21 a 30% Média 2 

> 30% Alta 3 

Uso dos Solos Vulnerabilidade Valoração 

Casas Alta 3 

Agricultura Média 2 

Rodovias Média 2 

Rede de Eletricidade Média 2 

 

Fonte: Organizado por Souza, 2013.  
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Para o cálculo do risco foi utilizada a seguinte fórmula:  

R = A x V 

 

Onde R corresponde ao Risco, A corresponde à ameaça e V corresponde à vulnerabilidade. Através do cálculo foi 

possível definir o grau de risco. A tabela 2 apresenta o resultado do cálculo.  

Tabela 2: Resultado do Cálculo de Risco 

Risco (R = A x V) Valoração 

Ameaça Baixa x Vulnerabilidade Baixa = Risco Baixo 1 

Ameaça Baixa x Vulnerabilidade Média = Risco Médio 2 

Ameaça Baixa x Vulnerabilidade Alta = Risco Baixo 3 

Ameaça Média x Vulnerabilidade Baixa = Risco Baixo 1 

Ameaça Média x Vulnerabilidade Média = Risco Médio 4 

Ameaça Média x Vulnerabilidade Alta = Risco Alto 6 

Ameaça Alta x Vulnerabilidade Baixa = Risco Baixo 3 

Ameaça Alta x Vulnerabilidade Média = Risco Alto 6 

Ameaça Alta x Vulnerabilidade Alta = Risco Alto 9 

Fonte: Organizado por Souza, 2013. 
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Por fim, definiu-se através do resultado do cálculo (tabela 3), que áreas que compreendem risco 1 a 3 são 

áreas de risco baixo. Áreas com risco 4 e 5 são áreas de risco médio. Áreas com risco de 6 a 9 são zonas de risco 

alto. Através do resultado do cálculo e valoração do risco foi possível realizar a produção do mapa de risco para a 

área estudada. A figura 7 apresenta o resultado do mapa de risco de movimentos de massa.  

 

Tabela 3: Avaliação final do Risco 

Risco Valoração 

Baixo 1, 2 e 3 

Médio 4 e 5 

Alto 6, 7, 8 e 9 

Fonte: Organizado por Souza, 2013.  
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Figura 7: Mapa de Risco de Movimentos de Massa na área estudada 

 

Fonte: Organizado por Souza, 2013.  
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O mapeamento do risco de movimentos de massa possibilitou a identificação das áreas susceptíveis a 

deslizamentos e desprendimentos. As áreas que compreendem a rodovia foram classificadas como risco médio, devido a 

ações de segurança voltadas para os períodos de chuva, em que esta rodovia é fechada. As áreas com maiores níveis de risco 

compreendem o povoado de Artenara, com considerável número de residências e população.  

A figura 8 apresenta imagem do software Google Earth, que possibilita a partir da ferramenta 3D, perceber o 

elevado grau de inclinação existente na área analisada, principalmente nas áreas acima da rodovia.  

 

Figura 18: Imagem Google Earth da área analisada 

 

Fonte: Google Earth, 2012.  
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A figura 9 apresenta trecho da rodovia na área analisada, em que é possível perceber o elevado grau de inclinação e 

a presença de rochas.  

 

Figura 9: Imagem Google Earth da rodovia localizada na área estudada 

 

Fonte: Google Earth, 2012.  

 

De acordo com estudos realizados por Martín (2004), a maioria dos movimentos de massa ocorridos nas 

rodovias da bacia hidrográfica estudada são os desprendimentos, pois a litologia e presença de água acabam por 

gerar fissuras na rocha e contribuir para os movimentos de massa em forma de desprendimentos. 
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CONCLUSÃO 

 

Em geral, áreas que têm histórico de movimentos de massa devem ser estudadas e analisadas a fim de se 

planejar ações e intervenções que possam contribuir para a redução dos riscos. No caso da presença de rodovias e 

estradas, é possível a execução de intervenções, como a colocação de redes. No caso de moradias e outras 

infraestruturas, é possível, quando couber, a construção de muros de contenção. Faz-se necessário, também, 

principalmente em períodos de chuva, o monitoramento da quantidade de chuvas, da umidade dos solos, entre 

outros aspectos, que podem auxiliar na tomada de decisões, como, por exemplo, fechamento da rodovia, 

esvaziamento das áreas afetadas, entre outros. Além disso, pode-se através de treinamentos, promover à 

população orientações básicas de primeiros socorros e outros. 

O desenvolvimento do mapa de risco, a partir da metodologia proposta, propiciou o enriquecimento do 

aprendizado acerca da temática de riscos e movimentos de massa. Trata-se de importante ferramenta de gestão do 

território, podendo ser utilizada para fins de zoneamento das cidades, em prol da preservação da vegetação 

natural, da desapropriação de áreas de risco, entre inúmeras outras possibilidades.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A aplicação de técnicas modernas em estudos ambientais propiciando a investigação e análise de 

situações ambientais relevantes tem aumentando significativamente. Em termos operacionais, isto significa a 

geração de inventários, monitorias, avaliações ambientais, cenários previsíveis, entre outras aplicações para 

determinada área de interesse.  

A evolução rápida e crescente, nos últimos anos, da tecnologia computacional associada ao crescimento 

exponencial do volume de dados ambientais disponíveis, provenientes de sensoriamento remoto e processamento 

gráfico, constituiu o fator básico do desenvolvimento dos Sistemas Geográficos de Informação (SGIs). 

Assim, análise ambiental procedida com base em geoprocessamento passa a ser realizada usando-se o 

SAGA-UFRJ (Sistema de Análise Geo-Ambiental), desenvolvido no Departamento de Geografia da UFRJ e 

implantado no Laboratório de Geoprocessamento Aplicado do Instituto de Geografia, Desenvolvimento e Meio 

Amabiente-IGDEMA da Universidade Federal de Alagoas.  

A análise da situação atual e de suas condições ambientais do município de Maceió foi constituída de 

uma investigação referente às áreas de ocorrências de fenômenos relevantes causadores de enchentes, 

principalmente ao caráter direto à gestão territorial, identificando no território áreas potenciais de prováveis 

desastres ambientais, subsidiando assim ações emergenciais de decisão e intervenção quando da ocorrência do 

fenômeno como também de sua prevenção. 

 O último evento causador de desastres naturais no município de Maceió-AL tem nos movimentos de 

massas e enchentes, como os fenômenos de maior recorrência identificados por trabalho de campo, documentos 

cartográficos do município. Na literatura científica, essas confirmações verificam-se em trabalhos realizados em 
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outras áreas por estudiosos como Silva, (2011) e Bispo et al. (2011).  

Comumente o termo enchente confunde-se com inundação, assim, causando confusão quando 

empregados incorretamente. Enchente nada mais é que o acréscimo na descarga d’água em um determinado 

período de tempo. As inundações e enchentes são problemas geoambientais derivados de fenômenos ou perigos 

naturais de caráter hidrometeorológico ou hidrológico, ou seja, aqueles de natureza atmosférica, hidrológica ou 

oceanográfica. Assim, movimentos de massas e enchentes correspondem às situações ambientais principais para 

ocorrência de desastres naturais (CARVALHO; GALVÃO, 2006). 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A área de estudo compreende todo o município de Maceió, Alagoas. A metodologia de análise foi 

desenvolvida por três (3) módulos: aquisição de dados geoambientais, identificação das variáveis formadoras 

ocorrência de desastres naturais, mapeamentos das variáveis e, por fim, as análises por geoprocessamento.   

 

2.1 OBTENÇÃO E GERAÇÃO DOS DADOS 
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Os dados de cunho geoambiental foram adquiridos por meio de visitas de campo, bem como análises 

estatísticas e interpretações de bases cartográficas e imagens orbitais. Como produto final, a identificação dos 

fenômenos e eventos ambientais relevantes ameaçadores e avaliação do potencial de risco de enchentes. 

As bases digitais dos dados geoambientais foram capturadas em um Banco de Dados Geográfico (BDG) 

do Laboratório de Geoprocessamento Aplicado (LGA/UFAL), oferecendo a possibilidade de análise e consultas 

Geoespaciais, onde foi possível calcular áreas, distâncias e centróides, além de realizar a geração de área de 

influência, além de outros processos que considerem as relações topológicas entre as entidades. 

O aplicativo Vista S.A.G.A. da UFRJ, que é um Sistema Geográfico de Informação - SGI (CARVALHO 

FILHO e ABDO, 1999) foi utilizado para modelagem de todo e qualquer dado geoambiental. Este programa 

apresenta um módulo próprio para realização das avaliações ambientais que consistem no entrecruzamento ou 

combinação dos mapas (variáveis) utilizando-se média aritmética ponderada. 

Para a geração da base cartográfica da distribuição populacional do município de Maceió por setores 

censitários foram utilizados os dados espaciais (vetores em Shapefile) e os dados numéricos (arquivos em forma 

de tabela com as informações dos setores), arquivos esses referentes ao último recenseamento (IBGE, 2010). 

 

2.2 SOFTWARES UTILIZADOS 

 

Para a manipulação e tratamento dos dados foram utilizados alguns Softwares de Geoprocessamento. 

Primeiramente foi utilizado o Software TerraView, este para a agregação dos dados espaciais com os dados 
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numéricos populacionais (tabelas), contribuindo para a construção do banco de dados populacional por setores 

censitários. Posteriormente esse arquivo foi importado para o Software gvSIG, este contribuindo para a divisão dos 

setores em classes populacionais por tratamento estatístico, contribuindo também para a exportação dessas 

informações para o formato matricial (imagem). Logo em seguida foi utilizado o Software Vista S.A.G.A., este 

possibilitando a geração das análises geoambientais. No caso para ocorrência de enchentes. 

 

2.3 IDENTIFICAÇÃO DE FENÔMENOS E EVENTOS PARA OCORRÊNCIA DE 

ENCHENTES 

 

A identificação de fenômenos e eventos para ocorrência de enchentes foi realizada diante de análise 

interrelacionada de documentos cartográficos e de campo, sob as variáveis ambientais – altitude, geomorfologia, 

litologia e declividade, definindo as Situações Ambientais a serem investigadas por geoprocessamento. 

Nessa análise os elementos de avaliação foram realizados a partir da atribuição de pesos percentuais (0 a 

100%) para cada parâmetro selecionado, seguido de notas (0 a 10). Estas foram atribuídas segundo o grau de 

possibilidade de ocorrência e organização da distribuição espacial. As notas atribuídas às classes dos mapas 

variaram de 0-10 e as classes com uma participação nula (nota=0) ou quase nula (nota=1), onde pequena 

participação recebeu notas de 2 a 4, com participação intermediária notas entre 5 e 6, com grande participação 

notas entre 7 e 8, nas classes onde as ocorrências eram muito possíveis nota 9 e extremamente possíveis nota 10, 

assim, resultando no mapa de áreas potenciais para enchentes no município de Maceió. 
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2.4 ANÁLISE POR GEOPROCESSAMENTO  

 

Análise dos dados por geoprocessamento baseia-se na proposta metodológica apresentada por XAVIER 

DA SILVA e CARVALHO FILHO (1993) e ampliada em XAVIER DA SILVA (1999), no que se refere o 

procedimento de avaliação. 

As avaliações constituem uma forma de prospecção ambiental, segundo a metodologia aqui adotada 

(XAVIER-DA-SILVA e CARVALHO FILHO, 1993). Tem a finalidade de delimitação de áreas específicas para 

uma determinada ocorrência (risco e potencial), baseando-se nas características ambientais contidas na base de 

dados georreferenciada. Alicerçada em condições ambientais previamente inventariadas e também em situações 

ambientais previamente identificadas, as avaliações contribuem para o conhecimento da estrutura 

comportamental do ambiente. As condições previamente inventariadas passam a ser a base de dados 

georreferenciada do Município de Maceió, existente no Laboratório de Geoprocessamento Aplicado do 

IGDEMA-UFAL. As avaliações resultam em classificações do espaço geográfico baseadas nos levantamentos de 

conjugações de características ambientais representadas na base de dados inventariada. Estas podem gerar 

mapeamentos de Riscos e Potenciais Ambientais.  

No presente artigo foram determinados como Potencial Ambiental para ocorrência de enchentes, não 

sendo, portanto, realizada nenhuma análise de Risco Ambiental. O potencial ambiental é entendido como um 

levantamento de condições ambientais no qual são identificadas a extensão e possível expansão territorial de um 
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processo ambiental. Estas permitem conhecer o conjunto de potencialidades da área analisada, a partir do 

conhecimento das potencialidades ambientais de cada situação ambiental identificada. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Para análise de enchentes foram definidas como variáveis geoambientais (planos de informação) 

participantes da avaliação: geomorfologia, altitude, litologia, declividade e macromodelados, contidas na base de 

dados.   

O aspecto geomorfológico retratado, por apresentar, em geral, uma morfologia ondulada, vem 

contribuindo de modo significativo para ocorrência de enchentes, principalmente no período chuvoso nas regiões 

mais aplainadas. O parâmetro geomorfologia recebeu o peso maior (35%) em relação aos demais, devido sua 

participação ser definidora para os eventos estudados. As notas das classes do mapa foram atribuídas conforme o 

grau de possibilidades de associação com a ocorrência dos fenômenos estudados (Tabela 1). Assim as categorias 

cordões praiais, feixes de cordões praiais e alagadiços de maré receberam grau de possibilidade “Altíssimo”, 

diferenciando-se nos terraços marinho-coluvionais e restingas.  
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Tabela 1: Participação do parâmetro Geomorfologia 
 

GEOMORFOLÓGICO Peso 35% 
Grau de possibilidades 

Legendas Notas 

CORDÕES PRAIAIS 10 Altíssima 

FEIXES DE CORDOES PRAIAIS 10 Altíssima 

RESTINGAS 8 Alta 

ALAGADIÇOS DE MARÉ 10 Altíssima 

TERRAÇOS MARINHO-COLUVIONAIS 5 Média 

TERRAÇOS COLÚVIO-ALUVIONAIS 4 Baixa 

TERRAÇOS FLUVIAIS 8 Alta 

RAMPAS DE COLÚVIO 8 Alta 

TERRACOS FLÚVIO-LAGUNARES 9 Altíssima 

FALESIAS FOSSEIS 0 Nula 

FALÉSIAS FÓSSEIS C/ REVERSO 
TABULIFORME 

1 Baixíssima 

ENCOSTAS E VALES TABULIFORMES 0 Nula 

INTERFLÚVIOS TABULIFORMES 
DISSECADOS 

1 Baixíssima 

PATAMARES TABULIFORMES DISSECADOS 2 Baixa 

TOPOS DE COLINAS TABULIFORMES 0 Nula 

TOPO DE COLINAS ESTRUTURAIS 0 Nula 

COLINAS RESIDUAIS TABULIFORMES 0 Nula 

ENCOSTAS SERRANAS ESTRUTURAIS 0 Nula 

COLINAS TABULIFORMES 0 Nula 

ENCOSTA ESTUARINA LAGUNAR 0 Nula 

INTERFLÚVIO SERRANO ESTRUTURAL 0 Nula 

VALES ESTRUTURAIS 3 Baixa 

ALVÉOLOS ESTRUTURAIS 2 Baixa 
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GEOMORFOLÓGICO Peso 35% Grau de possibilidades 

Legendas Notas  

COLINAS ESTRUTURAIS 0 Nula 

VALES E ALVÉOLOS ESTRUTURAIS 2 Baixa 

 

 

O aspecto litológico que norteou a avaliação foi a importância adquirida pelos terrenos terciários do 

Grupo Barreiras para a ocorrência do fenômeno estudado, onde tal parâmetro é constituído por terrenos de 

sedimentos argilo-arenosos e argilosos com tendências a ocorrência de enchentes e outros desastres naturais, 

principalmente no período chuvoso. Desta forma, o parâmetro litologia contribuiu com 20% de peso para 

Enchente (Tabela 2). Este critério foi definido para atribuir um grau de possibilidade de alta e média participação 

dessas classes para ocorrência dos fenômenos.  

As classes correspondentes a litologia do Quaternário (Sedimentos de praia e aluvião) apresentam um 

altíssimo grau de possibilidade devido à ocupação desordenada da população que ocupa esses perímetros, seguido 

da Formação Barreiras (Terciário) com mediano grau de possibilidade, por apresentarem superfícies aplainadas, 

ou seja, com declividades moderadas ou pouco acentuadas. É importante salientar que a nota 0 referente ao grau 

de possibilidade “nula” para o potencial de risco de enchente atribuída para a classe Formação Muribeca 

Indiferencia, bem como nota 1 e “baixíssimo” grau de possibilidade da Formação Muribeca Carmopolis devem-se 

ao fato desta classe apresentar pouca ou inexistente estruturas e concentrações urbanas em seus sistemas sociais.     
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Tabela 2: Participação do parâmetro Litologia. 

LITOLOGIA Peso 20% 
Grau de possibilidade 

Legendas Notas 

FORMAÇÃO BARREIRAS - TERCIÁRIO 5 Média 

FORMAÇÃO PENEDO - CRETÁCEO 1 Baixíssima 

FORM. MURIBECA INDIFERENCIA- CRETÁCEO 0 Nula 

FORM. MURIBECA MEM. CARMÓPOLIS-CRETÁCEO 1 Baixíssima 

BATÓLITO PE-AL - PRÉ-CAMBRIANO 0 Nula 

SEDTOS. DE PRAIA E ALUVIÃO - QUATERNÁRIO 10 Altíssima 

 

 

O parâmetro altitude reflete às diferenças hipsométricas de uma área que favorecem ou não a ocupação. 

No município de Maceió as variações altimétricas atingem de 0-220 m. O parâmetro altitude influenciou com 

20% de peso, para estimativa do potencial de ocorrência de enchentes no município de Maceió (Tabela 3). A 

ocorrência de enchentes está associada às áreas com altitudes elevadas e declives menos acentuados devido à 

ocupação de aglomerados sociais, sendo assim variáveis favoráveis aos desastres naturais.  
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Tabela 3: Participação da Altitude 

ALTITUDE 
Enchentes – Peso 

20% Grau de possibilidade 

Legendas Notas 

0-20 m 10 Altíssima 

20-40 m 8 Alta 

40-60 m 7 Alta 

60-80 m 6 Média 

80-100 m 6 Média 

100-120 m 5 Média 

120-140 m 4 Baixa 

140-160 m 3 Baixa 

160-180 m 2 Baixa 

180-200 m 3 Baixa 

200-220 m 3 Baixa 

220-240 m 2 Baixa 

240-260 m 2 Baixa 

260-280 m 1 Baixíssima 

280-300 m 0 Nula 
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O parâmetro declividade influenciou com 15% de peso, para estimativa do potencial de ocorrência de 

enchentes (Tabela 4). Este parâmetro aponta implicações na intensificação dos processos erosivos e a 

suscetibilidade a prováveis enchentes.  

 

Tabela 4: Participação do parâmetro declividade 

DECLIVIDADE Peso 15% 
Grua de possibilidade 

Legendas Notas 

<10 8 Alta 

10-30° 5 Média 

> 30° 1 Baixíssima 

 

 

O parâmetro Macromodelados influenciou com 5% de peso, para estimativa do potencial de ocorrência 

de enchentes (Tabela 5). O macromodelado é um estudo geomorfológico que enfatiza a influência dos processos 

externos na construção das microformas do relevo (resultado da esculturação da superfície pelas águas superficiais 

e fatores climáticos) cuja ação sobre rochas de naturezas semelhantes está condicionada direta ou indiretamente a 

fatores ambientais, que originam depósitos com características diferenciadas (acumulações, aplanamento e 

dissecação).  
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O modelado de acumulação, via de regra, situa-se na região de cotas altimétricas baixas, alagadiças e 

próximas às zonas de saturação. O de aplanamento corresponde a relevos planos, geralmente com pacote 

sedimentar espesso. O modelado de dissecação apresenta o predomínio de erosão vertical cujos rios são mais 

violentos, resultando em transportes rápidos de sedimentos e pouca deposição, intensificando outros tipos de 

desastres naturais, como os movimentos de massa, principalmente de deslizamento de grandes volumes de 

sedimentos. O Modelo de Acumulação e Deposição aparece com maior grau de possibilidade devido ao seu perfil 

aplainado sujeito a acúmulos de grandes volumes de sedimentos, bem como acúmulo de elevados volumes de 

massa líquida em um baixo intervalo de tempo.     

 

Tabela 5: Participação dos Macromodelados 

MACROMODELADOS Peso 5% 

Grua de possibilidade 

Legendas Notas 

MODELADO DE DISSECAÇÃO HOMOGÊNEA 5 Média 

MODELADO DE ACUMULAÇÃO E 

DEPOSIÇÃO 
9 Altíssima 

MODELADO DE DISSECAÇÃO DIFERENCIAL 4 Baixa 

MODELADO DE APLANAMENTO 8 Alta 
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A avaliação do potencial para ocorrência de enchentes no município de Maceió, diante da avaliação desta 

situação ambiental, procura delimitar a potencialidade das localidades suscetíveis à ocorrência de enchentes, ou 

seja, em termos dos locais de ocorrência e respectivas extensões. O mapa da presença do Potencial para a 

ocorrência de enchentes foi composto de 5 classes (Figura 1). Os potenciais para Enchentes foram denominados 

de Baixíssimo, Baixo, Médio, Alto e Altíssimo com base nos resultados apresentados pela integração das variáveis, 

conforme pode ser verificado no mapa. A Tabela 6 apresenta as classes definidas com respectiva planimetria e a 

percentagem sobre a área analisada. 

 
Tabela 6: Resultado da Avaliação para o Potencial a ocorrência de Enchentes 

Legendas Há % 

BAIXÍSSIMO 3576.3125 7.17 

BAIXO 29787.9375 59.72 

MÉDIO 9524.3750 19.09 

ALTO 1741.8125 3.49 

ALTÍSSIMO 5247.2500 10.52 

 

 

A distribuição geográfica da classe “Altíssimo” abarca uma área de 5247.25 ha, sendo 10.52% do total da 

área em estudo. Encontra-se mais concentrada no entorno da área correspondente à classe de alto potencial. Este 
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baixo percentual da classe, da área de ocorrência de enchentes, é decorrente da localização, mais precisamente em 

duas áreas distintas, dominante a leste na área dos cordões arenosos, penetrando sobre a restinga e planície 

fluviais, entorno do sítio urbano de Maceió, que diante de trabalho de campo identificou-se ser áreas de uso 

residencial de baixa renda, de grande suscetibilidade a desastres. 

Com relação à classe de “Alto” potencial, a distribuição geográfica da mesma atinge uma área na ordem 

de 1741.8125 ha, assim, correspondendo a 3.49% da área de abrangência do estudo. Esta classe encontra-se mais 

concentrada no entorno da área correspondente à classe de médio potencial. A ocorrência da classe foi localizada 

em duas áreas, na porção sul da cidade de Maceió, nos terraços fluviais, marinhos e lacustres e ao norte nos 

terraços fluviais e marinhos, em rampas de colúvio e no médio curso dos rios Pratagy e Meirim.   

Médio Potencial da classe analisada abrange uma área de 9524.3750 ha, correspondendo a 19.09% da 

área de abrangência do estudo. Encontra-se mais concentrada no entorno da área correspondente à classe de 

baixo potencial. A ocorrência da classe foi localizada em duas áreas: dominante norte do município, com 

ocorrência nos patamares tabuliformes dissecados, bem como na borda do tabuleiro costeiro sul do município, 

penetrando para o centro do município. O que é preocupante é sua ocorrência sobre a cidade de Maceió, área 

urbana edificada, de alta vulnerabilidade a desastres naturais, principalmente nas áreas de patamares tabuliformes e 

bordas dos tabuleiros costeiros. 

A distribuição geográfica da classe “Baixo” potencial corresponde a 29787.9375 ha, assim, representando 

59.72% do total do território estudado. Esta classe encontra-se dispersa com abrangência sobre todo o município. 

A ocorrência da classe foi localizada em duas áreas sobre os tabuleiros dissecados a sul do município, ocupada 

pela cidade de Maceió. Há vales fluviais e encostas laterais tanto na porção norte - noroeste e sul do município e 

ao longo de relevo suave ondulado. 
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Por fim, a classe “Baixíssimo” encontra-se distribuída geograficamente na ordem de 3576.3125 ha, 

compreendendo a 7.17% do total do território estudado. Esta classe encontra-se dispersa no entorno da área 

correspondente à classe de baixo potencial. Verifica-se que esta perde totalmente sua potencialidade, 

caracterizando-se como área contribuinte para desastres naturais, atrelados a processos vinculados a enchentes. 

A ocorrência da classe foi localizada em uma área da região colinas estruturais a noroeste do município 

de Maceió.  
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Figura 1: Potencial para a Ocorrência Enchentes 
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4. CONCLUSÃO 

 

A tecnologia de Sistemas Geográficos de Informação apresentou uma visão integradora, sendo um 

poderoso instrumento de análise ambiental visando o apoio para tomada de decisão, avaliando potencialidades de 

áreas suscetíveis a enchentes como um dos principais definidores de ocorrência de desastres naturais.  

A utilização e análise de documentos cartográficos da literatura existente, reconhecimento de campo e 

análise das variáveis geoambientais do município de Maceió, estruturadas em um Banco de Dados Geográfico 

(BDG) existentes, permitiram identificar situações definidoras de prováveis ocorrências de desastres naturais, 

sobretudo de enchentes.  

O potencial ambiental do município de Maceió pode ser entendido como um levantamento de 

condições geoambientais nas quais são identificadas a extensão e possível expansão territorial de um processo 

ambiental. Estas permitem conhecer o conjunto de potencialidades da área analisada, a partir do conhecimento de 

procedimentos, avaliando cada situação distinta das respectivas condições geoambientais e suas classes e 

potencialidades agregadas.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

O homem interfere criando novas situações ao criar e reordenar espaços físicos. E todas essas 

modificações inseridas por ele no ambiente natural, alteram o equilíbrio de uma natureza que não é estática, mas 

que geralmente apresenta uma evolução estável e contínua, quando não afetada pelo homem.  

Assim, a preocupação da sociedade, como um todo, deveria ultrapassar os limites do desenvolvimento 

econômico e tecnológico, visando ao desenvolvimento que não leve somente em conta as potencialidades dos 

recursos naturais, mas também as fragilidades dos ambientes naturais perante as diferentes inserções da sociedade 

na natureza (ROSS, 2000). 

Sendo assim, a fragilidade ambiental deve ser avaliada quando se pretende inseri-la no planejamento 

ambiental. Todavia, esse equilíbrio é alterado pelas intervenções antrópicas, gerando na natureza um estado de 

desequilíbrio temporal ou permanente. 

Conforme Ross (1992), a carta de fragilidade ambiental auxilia no diagnóstico de áreas em desequilíbrio, 

podendo perfeitamente nortear as intervenções futuras e corrigir os problemas do presente, sendo, uma ação a 

longo e curto prazo para o planejamento físico territorial. Neste contexto, este trabalho objetiva realizar o 

mapeamento de fragilidade ambiental no município de Mandaguaçu (Figura 1), Estado do Paraná. 
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Figura 1: Localização do município de Mandaguaçu, PR.  

 

 

 

DESENVOLVIMENTO 
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A análise foi realizada em etapas onde primeiramente se procedeu a uma análise geral da área realizada a 

partir de imagens de satélite, fotografias aéreas (fotointerpretação de aspectos geomorfológicos, pedológicos e de 

uso e ocupação), carta topográfica, de declividades, geológica, de solos e de uso das terras, associadas a 

levantamentos de campo, tendo em vista a elaboração da carta de fragilidade ambiental. 

 Para a geração da carta de fragilidade ambiental do município de Mandaguaçu foram realizados os 

seguintes passos:  

 Na construção do mapa de uso da terra de Mandaguaçu foi utilizada uma imagem de satélite CBERS 

2B, derivada do sensor HRC que gera uma imagem pancromática de alta resolução espacial (2,5 m).  

 Aquisição de carta topográfica do município de Mandaguaçu, foi a folha SF-22-Y-DI-4 na escala de 

1:50.000 elaborada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Esta foi empregada 

para a construção do modelo digital de elevação e a partir deste foram extraídos os mapas de 

declividade, amplitude altimétrica, amplitude dos interflúvios e delimitação do município.  

 Aquisição de dados shapefile da geologia da área de estudo.  

 Obtenção de dados de pluviométricos mensais das estações meteorológicas da Superintendência 

Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental (SUDERHSA).  

 Trabalho de campo para realização do reconhecimento de mapeamento de solos da área de estudo. 
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 Utilização do Sistema de Informação Geográfica (SIG), SPRING 5.0, técnicas de Geoprocessamento 

para o cruzamento dos dados, interpretação dos dados obtidos para a síntese da carta de fragilidade 

ambiental do município de Mandaguaçu.  

Para o desenvolvimento do objetivo proposto utilizou-se a metodologia de Crepani et al. (2001), que se 

baseia numa equação empírica em que os dados temáticos de solos, geologia, geomorfologia, precipitação e uso 

do solo no formato matricial, constituem os fatores de uma equação empírica (1.0), resultando em um média 

aritmética que relaciona a escala de vulnerabilidade natural a perda de solo de um determinado ambiente. Este 

será realizado a partir de uma Linguagem Espacial para Geoprocessamento Algébrico (LEGAL) presente no 

SPRING 5.0 em que se constrói uma programação para executar o cruzamento de informações. 

 

 

   
            

 
 

 

Onde: 

V = vulnerabilidade da unidade de paisagem 

G = vulnerabilidade para o tema Geologia 

R = vulnerabilidade para o tema Geomorfologia 

S = vulnerabilidade para o tema Solos 

Vg = vulnerabilidade para o tema Vegetação/Uso da terra 

C = vulnerabilidade para o tema Clima 
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Para iniciar o processo de cruzamento de informações devemos definir as Unidades Homogêneas de 

Paisagem ou Unidades Territoriais Básicas (UTB’s) e que neste caso foi definido o município de Mandaguaçu – 

PR, sendo efetuada com o uso da carta topográfica do município.  

A partir da delimitação do município iniciou-se o processo de digitalização das curvas de nível da carta 

topográfica, obtendo-se dados altimétricos do terreno, permitindo a construção do modelo digital de elevação e 

partir deste foi possível extrair a carta de declividade, amplitude altimétrica e a amplitude de interflúvio, para gerar 

a vulnerabilidade do tema geomorfologia, dissecação (Figura 2) a partir da programação em LEGAL, em que 

atribui o valor às variáveis declividade (Figura 3), amplitude dos interflúvios e altimétrica, soma-se este e divide-se 

por três (1.1) de acordo com a metodologia de CREPANI (2001).  

 

   
     

 
 

 

Onde: 

R = Vulnerabilidade para o tema Geomorfologia. 

G = Vulnerabilidade atribuída ao Grau de Dissecação. 

A = Vulnerabilidade atribuída à Amplitude Altimétrica. 

D = Vulnerabilidade atribuída à Declividade. 
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Figura 2: Vulnerabilidade ao tema dissecação do município de Mandaguaçu - PR 
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Figura 3: Vulnerabilidade ao tema declividade do município de Mandaguaçu - PR 
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A carta de uso da terra do município de Mandaguaçu (Figura 4) foi elaborada com a utilização de uma 

imagem de alta resolução espacial do sensor HRC do satélite CBERS 2B.  

 

 

Tabela 1: Valores de vulnerabilidade à perda de solo para o uso da terra/vegetação 

Uso da terra/vegetação Índice de vulnerabilidade 

Pastagem 2,0 

Cultura permanente 2,3 

Cultura temporária 2,5 

Mata 1,0 

Área urbana 3,0 

Silvicultura 2,5 

Fonte: CREPANI et al. (2001). 
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Figura 4: Vulnerabilidade ao uso da terra do município de Mandaguaçu - PR 

 
Fonte: Imagem do satélite CBERS, sensor HRC. 
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O mapa de solos foi preparado a partir de dados levantados em campo, com a utilização de trado para o 

reconhecimento das classes. Com o mapa de solos gerado, os valores de vulnerabilidade à perda de solos para o 

tema (Tabela 2), foram atribuídos de acordo com as classes de solos (Figura 5). 

 

 

Tabela 2: Valores de vulnerabilidade à perda de solo. 

Classe de Solo Legenda Vulnerabilidade/Estabilidade 

Latossolo Amarelo LA 

1,0 

Latossolo Vermelho-Amarelo LV 

Latossolo Vermelho-Escuro LE 

Latossolo Roxo LR 

Latossolo Bruno LB 

Latossolo Húmico LH 

Latossolo Bruno-Húmico LBH 

Podzólico Amarelo PA 

2,0 

Podzólico Vermelho-Amarelo PV 

Podzólico Vermelho-Escuro PE 

Terra Roxa Estruturada TR 

Bruno Não-Cálcico NC 

Brunizém B 

Brunizém Avermelhado BA 

Planossolo PL 
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Classe de Solo Legenda Vulnerabilidade/Estabilidade 

Cambissolos C 2,5 

Solos Litólicos R 

3,0 

Solos Aluviais A 

Regossolo RE 

Areia Quartzosa A 

Vertissolo V 

Solos Orgânicos HO 

Solos Hidromórficos HI 

Glei Húmico HGH 

Glei Pouco-Húmico HGP 

Plintossolo PT 

Laterita Hidromórfica LH 

Solos Concrecionários Lateríticos CL 

Rendzinas RZ 

Afloramento Rochoso AR 

Fonte: CREPANI et al. (2001). 

 

 

 

 

 

 

 

A partir da geração de todas as 

cartas temáticas necessárias para a síntese da 

carta de fragilidade ambiental, atribuiu-se 

valores de vulnerabilidade à perda de solo 

com uma operação pontual de Ponderação, 

gerando uma grade com valores de 

vulnerabilidade correspondendo a cada 

tema. Com as grades geradas para cada tema 

realizou-se uma operação pontual de Média 

Aritmética, em que se somam os valores de 

vulnerabilidade à perda de solo, associados a 

cada tema e divide-se por cinco, resultando 

em uma grade que contenha valores finais 

de vulnerabilidade (Figura 6) gerando a carta 

de fragilidade ambiental (Figura 7).  
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Figura 5: Vulnerabilidade dos solos do município de Mandaguaçu - PR. 
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Figura 6: Cores de representação da carta de fragilidade ambiental. 

 

 
Fonte: CREPANI et al. (2001). 
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Figura 7: Carta de fragilidade ambiental do município de Mandaguaçu – PR. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Com a elaboração da carta de fragilidade ambiental do município de Mandaguaçu, constatou-se pela 

análise da carta que a maior parte da área desse município pode ser considerada moderadamente 

estável/vulnerável e o restante é identificado como moderadamente estável, com exceção de raras manchas, que 

aparecem como moderadamente vulnerável. Esta predominância demonstra que o município se encontra em 

estabilidade, levando em consideração as declividades geralmente pouco acentuadas, presença de solos profundos 

e bem drenados, que garantem uma estabilidade natural.  

Os locais que apresentam nível moderadamente estável estão relacionados aos locais com presença de 

matas ciliares ao longo das redes de drenagem e regiões de cabeceira. O nível moderadamente vulnerável está 

associado a locais de uso agrícola em que há presença de solos de alta vulnerabilidade como solos rasos 

(Cambissolo e Neossolo Litólico), com alta porcentagem de areia (Neossolo Quartzarênico) ou locais com 

maiores porcentagens de declividade. 

Já o nível estável/vulnerável está relacionado às áreas em que se constata a presença de solos profundos e 

baixa declividade, contudo, com o intensivo uso agrícola tanto para culturas permanentes (amoreira, pastagens) e 

temporárias (soja, trigo, milho, cana-de-açúcar).  

Porém, para esta estabilidade natural torna-se necessário considerar a dinâmica de ocupação local que, a 

partir da ação antrópica, é determinante em vários casos para o equilíbrio ou desequilíbrio do ambiente. 

A construção da carta de fragilidade ambiental e seu estudo podem trazer uma contribuição para o 

reconhecimento dos problemas presentes no município, nesta abordagem. Pode auxiliar na implantação de 
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políticas públicas mais consistentes com a sua realidade, em relação ao modo de ocupação e alternativas de usos 

da terra mais adequados à situação atual.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

A ausência de saneamento da baixada fluminense juntamente com os diversos lixões clandestinos amplia 

a gravidade das enchentes que, por sua vez, irão contaminar as nascentes e os mananciais. Nesse contexto, 

encontra-se em grave degradação o Rio Guandu que abastece grande parte da população do município do Rio de 

Janeiro (e de outros municípios) e que, além disso, recebe como afluentes vários rios da região também 

contaminados principalmente por esgoto doméstico e industrial. 

Os gestores dos órgãos governamentais dessa região se defendem ressaltando na mídia os altos valores 

financeiros que são investidos em saneamento urbano, no aumento das estações de tratamento das águas doces 

do Rio Guandu e na fiscalização e monitoramento de poluentes nos rios e seus respectivos leitos.  

O objetivo deste estudo é trazer à tona os dados que comprovam a gravidade dessa contaminação que é 

resultante do abandono da região pelo poder público, além da ineficiência da gestão ambiental, da ausência de 

saneamento, do processo de ocupação das margens dos rios, do aumento da poluição e da morosidade de ações 

de políticas públicas adequadas. No presente estudo destaca-se, ainda, em relação à poluição do Rio Guandu, a 

inoperância da legislação por meio dos órgãos estaduais do Rio de Janeiro em relação ao combate à poluição das 

águas e a necessidade de um processo eficiente de gestão e de controle dos recursos hídricos. Para isso, adotamos 

como traçado metodológico uma pesquisa exploratória descritiva, de caráter documental e iconográfico. 
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DESENVOLVIMENTO 

 

 

Até a década de 1990, cerca de oitenta por cento do esgoto industrial e residencial produzido pelo 

Município do Rio de Janeiro não recebia tratamento adequado e terminava dentro de um rio. Essa principal 

Poluição das Águas repercute até hoje na população de baixa renda, por meio da degradação da sua qualidade de 

vida e com o agravamento de doenças de veiculação hídrica. De acordo com os cálculos feitos com base em 

dados de 2010 do Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento (SNIS), do Ministério das Cidades, 

diariamente, pelo menos 2,25 bilhões de litros de esgoto in natura são despejados nos rios do estado do Rio de 

Janeiro. 

Cabe assinalar que a água é considerada poluída quando a sua composição for alterada, tornando-a 

imprópria para alguma ou todas as suas utilizações em estado natural. As causas mais comuns da poluição da água 

doce no município do Rio de Janeiro são os dejetos humanos e industriais, os produtos químicos, hospitalares e 

radioativos.  

 

Água doce é o corpo de água que contenha resíduo mineral menor do que 0,1%, com 

proporções variáveis de carbonato, bicarbonato e sulfatos. Elas podem ser superficiais, 

quando se mostram na superfície da terra (ex.: rios) ou subterrâneas, quando estão 

localizadas a certa profundidade do solo, ex.: lençol freático. (FERREIRA, 2005, p. 93). 

 

A poluição vem interferindo na qualidade da água da Hidrografia do Rio de Janeiro, desde as suas 

nascentes localizadas na Serra do Mar e em diversos outros municípios desse estado, por meio de assoreamentos e 

eutrofização que é o crescimento excessivo de algas e plantas aquáticas, devido ao excesso de nutrientes 
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(nitrogênio e fósforo). E a consequência principal dessa poluição é a redução do oxigênio dissolvido, causando a 

morte de organismos aeróbios. 

Alguns riachos poluídos se unem em um único curso na represa de Ribeirão das Lajes, e depois já na 

localidade de Paracambi e Japeri quando recebem também as águas do Rio Santana. Todos eles compõem e 

contribuem para as águas formadoras do Rio Guandu, que designado por esse nome recebe mais adiante na 

trajetória de seu curso normal as águas de mais outros riachos e as do rio Paraíba do Sul, através de uma 

transposição em Barra do Piraí pela estação elevatória de Santa Cecília, tornando-o mais caudaloso. 

 

 

Ele recebe ainda as águas dos poluídos rios de Queimados, como o Abel e os 

Poços/Queimados, e os córregos de Seropédica. No município de Nova Iguaçu localiza-se a 

estação de tratamento de água - ETA do Guandu, considerada a maior do mundo com uma 

vazão de até 47 m³/s. Depois da estação de tratamento, recebe as águas do rio Guandu-

Mirim e é dividido em vários canais na altura do bairro carioca de Santa Cruz, sendo o 

principal deles o canal de São Francisco (...). (FERREIRA, 2005. p. 95) 

 

 

Nesse contexto, todas essas águas que formam o Rio Guandu visam o fornecimento de água potável 

para grande parte da população do estado, inclusive para a capital. Atualmente, a Cedae (Companhia de 

Abastecimento e de Esgoto - RJ) informou que o rio Guandu fornece 85% da água dos moradores do município 

do Rio de Janeiro e 60% do abastecimento das regiões da Baixada Fluminense.  

Apesar de o município receber todo esse volume de água doce através desse rio, o cenário demonstra 

que o Estado do Rio de Janeiro está longe de uma administração pública coerente com o gerenciamento integrado 
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à qualidade dos recursos hídricos como preceituado, na Constituição Federal e na Constituição do Estado do Rio 

de Janeiro (capítulo VII, art. 261,§ 1º, Inciso VII). 

Cabe assinalar a ausência de fiscalização e de ações efetivas no combate à poluição das águas doces, 

enquanto que, por outro lado, os órgãos gestores apenas monitoram a poluição dos rios como forma de ‘controle 

da qualidade’.  

A Constituição Federal de 1988 define o domínio das águas doces e marítimas no Brasil. O artigo 26, 

inciso I, estabelece que se incluam entre os bens do estado, as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, 

emergentes e em depósito (...). 

 

 

A Constituição Federal de 1988, adotando uma concepção extremamente moderna 

caracterizou a água como um recurso econômico de forma bastante clara e importante. Além 

disso, os rios foram compreendidos a partir do conceito de bacia hidrográfica e não como 

um elemento geográfico isolado (ANTUNES, 2006, p. 267). 

 

 

E por meio do seu art. 225, § 3°, dispôs as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente 

por infratores, pessoas físicas ou jurídicas, com sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação 

de reparar os danos causados. 

Mais especificamente em matéria ambiental, destaca-se o IBAMA e a Portaria Normativa n. 42/92, 

DOU Seção I, de 14/10/92, p. 4.702, e a Portaria n. 60, de 23/8/95, sendo que no âmbito estadual cada unidade 

federativa fixa regras próprias para o exercício da imposição de penalidades.  
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Já a Lei n. 9.433, de 8/1/97, instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos e criou o Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamentando, dessa forma, o art. 21, inciso XIX, da 

Constituição Federal.  Nesse contexto, a Lei n. 9.443, de 1997, unificou o sistema dos órgãos federais, estaduais e 

municipais, a fim de fiscalizar as bacias hidrográficas e de utilizar racionalmente os recursos hídricos e assegurar à 

atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água. 

Entretanto, falta fiscalização na bacia do Rio Guandu que enfrenta até hoje uma poluição provocada 

principalmente pelo lançamento de esgoto sanitário, além de outros poluentes representados por uma grande 

quantidade de resíduos de origem metálica e inorgânica, criando uma situação sanitária grave e provocando a sua 

degradação. 

É possível perceber a gravidade dessa contaminação pelos dados apresentados na tabela a seguir, que 

demonstra o precário atendimento da população urbana em relação ao tratamento sanitário nos municípios da 

baixada fluminense. 

 

Tabela 1 - Nível de Tratamento Sanitário nos municípios da baixada fluminense 

Município Nível de Tratamento 
% da população urbana 

atendida 

Belford Roxo Secundário 18,2 

Duque de Caxias Secundário 2,2 

Mesquita Secundário 3,3 

Nilópolis Primário 2,5 

Nova Iguaçu Secundário 2,7 

Sâo João de Meriti Secundário 5,3 

Fonte: ICMS- Ecológico (Ano de Referência: 2010) - SEA, 2011. 
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É importante assinalar que no ranking dos 10 piores municípios do Brasil em relação ao tratamento de 

esgoto, três deles são da baixada fluminense: Duque de Caxias; Nova Iguaçu e São João de Meriti (TRATA 

BRASIL, 2013, p. 28). 

Por outro lado, em 2012, dados do Instituto Estadual Ambiental (INEA) demonstram que dos 102 

pontos de coleta no estado, 70% apresentam níveis de coliformes fecais acima de 2.500/100 ml, limite para uso de 

recreação. No entanto, se observada apenas a Região Metropolitana, o percentual aumenta para 82,6% (em 57 de 

69 pontos de análise). Em 23 rios, os níveis eram mais de cem vezes o aceitável. No Rio Guandu Mirim, afluente 

do rio Guandu, por exemplo, que atravessa a região de Santa Cruz, são 16 milhões por cem mililitros, o mesmo 

índice do Rio Queimados. Ou seja, os dois rios, tinham 6.400 vezes mais coliformes que o tolerado. 

Este estudo se concentra apenas na Região Metropolitana do Rio de Janeiro que, em 2014, possui cerca 

de doze milhões seiscentos e trinta e três mil (12 633 420) habitantes, incluídos os da baixada fluminense (Belford 

Roxo, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nova Iguaçu, Nilópolis, Mesquita). 

 

 

A ocupação urbana da bacia do rio Guandu, refletida pela tendência natural de expansão da Região 

Metropolitana para a Baixada Fluminense e Zona Oeste, contribui significativamente para a poluição do rio 

e seus afluentes, traduzidos, principalmente, pelos altos teores de coliformes fecais (termotolerantes) 

encontrados. … pode-se inferir, portanto, a vulnerabilidade do sistema ETA-Guandu, e a necessidade de 

vigilância constante sobre a qualidade de suas águas, que atue como um sistema de detecção tanto para os 

lançamentos contínuos, provenientes de atividades poluidoras, quanto para ocorrências episódicas 

decorrentes de poluição por acidentes nas rodovias e ferrovias que margeiam o rio. (FEEMA, 2007) 
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Estrategicamente quando houver um acidente de sérias proporções nos poluídos Rios Guandu e Paraíba 

do Sul ou até mesmo a inviabilidade do seu tratamento por demasiada poluição haverá um colapso no 

abastecimento de água da cidade do Rio de Janeiro e de toda região metropolitana do Estado. Sobre essa situação, 

a CEDAE se declara refém. Alega que já ‘recebe a água assim’ e que resta apenas torná-la própria para uso. Já a 

Secretaria Estadual de Meio Ambiente, no entanto, aponta excesso do esgoto, de responsabilidade da Cedae, 

como principal problema para o alto grau de poluição (Jornal O DIA, 2011). 

Esses gestores governamentais, para melhorar a qualidade da água do Rio Guandu, vêm aplicando 

crescente uso de produtos químicos, tais como, cloro gasoso, sulfato de alumínio, cal, cloreto férrico, flúor e 

polieletrólitos por meio da Companhia Estadual de Água e Esgoto – CEDAE. E também disponibilizando altos 

investimentos financeiros em obras para o aumento da capacidade das estações de tratamento no estado do Rio 

de Janeiro (Relatório CEDAE, 2011). Os níveis crescentes de poluição do rio Guandu obrigam a CEDAE a 

adicionar cada vez mais produtos químicos à água tratada para abastecimento. Toda vez que chove forte, a sujeira 

e os detritos trazidos pelo rio prejudicam o tratamento. “Nesses dias, a quantidade de produtos químicos 

necessária para tornar a água potável chega a 880 toneladas. Mesmo na maior estação de tratamento do mundo, 

há limite para o uso de produtos químicos na água” (TRIGUEIRO, 2012, p.173). 

A CEDAE para tratar cada lote de 43.000 litros de água gasta cem toneladas de sulfato de alumínio e 

cloreto férrico, e duzentos quilos de polieletrólico até a etapa de floculação, depois é inserido 20 toneladas de cal 

virgem para ajuste do PH da água. Após esse tratamento, a água ainda passa pela Cloração recebendo 15 

toneladas de cloro gasoso responsável pela desinfecção da água e por fim a Fluoretação com cerca de 7 toneladas 

de flúor silícico (CEDAE, 2014). Para todo esse tratamento, além do custo de material específico, a empresa gasta 

energia capaz de abastecer 600.000 habitantes. 
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Entretanto, é necessário que o investimento financeiro se concentre em saneamento básico da região 

periférica e na Baixada Fluminense, limítrofes aos rios do município, pois tal ação gerará uma redução significativa 

na sua contaminação e, claro, menor será também o custo financeiro de seu tratamento e ao consumidor a 

redução nas suas contas de água. 

Em 2007, a taxa média de atendimento dos esgotos aproximava-se de 52% da população atendida pela 

CEDAE e já naquela época se alertava da necessidade de uma gestão que salvasse os Rios Paraíba do Sul e 

Guandu. 

Apesar dos alertas da mídia e de pesquisadores sobre o alto grau de poluição nas bacias hidrográficas do 

município, por falta de saneamento básico, os órgãos estaduais do município só querem agora comemorar o 

aumento da distribuição da água tratada em 2014, para 85% de sua região metropolitana do Estado, por meio dos 

poluídos Rio Paraíba do Sul e Guandu.  

 

 

DISCUSSÃO  
 

 

Como já assinalamos anteriormente, em 1990, apenas 20% do esgoto industrial e residencial produzido 

pelo Município do Rio de Janeiro recebiam tratamento adequado. Em 2007, o número aumentou para 52% com a 

implantação da canalização desse esgoto que passou a ser tratado pela Cedae. Fica fácil perceber, pelos dados do 

órgão gestor, que foram necessários dezessete anos para apenas triplicar a quantidade de áreas com a melhoria do 

saneamento básico e coleta e tratamento desse esgoto. Nesse contexto, durante esse período, a hidrografia da 

região sofreu as consequências do abandono pelo poder público, do crescimento da população, do aumento da 
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poluição e da morosidade de agir da gestora no sentido de minimizar o impacto ambiental nas bacias hidrográficas 

do Rio Guandu e Paraíba do Sul, principais fornecedores de água à população. 

Quanto à questão dos rios no estado do Rio de Janeiro, o Órgão da Defesa Civil possuía um 

mapeamento básico, que ao longo dos tempos foi sendo aprimorado, apresentando o mapeamento de diversas 

áreas com maior índice de enchentes, alagamentos e deslizamentos. Esse mapeamento demonstrou que o estado 

tinha ciência do assoreamento e da eufratização dos rios pela poluição que em tempos de chuvas fortes levava a 

população ao desespero.  

 

Tabela 2 - Tabela de Ameaças Naturais no Município do RJ 

MUNICÍPIOS DESLIZAMENTOS ENCHENTES ALAGAMENTOS 

 

 

TOTALMENTE 

ABRANGIDOS 

 

 

 

 

1 Mangaratiba X X X 

2 Itaguaí X  X 

3 Seropédica X X X 

4 Queimados X X X 

5 Eng. P.  Frontin X X  

6 Japeri X X X 

7 Paracambi X X X 

 

 

PARCIALMENTE 

ABRANGIDOS 

 

8 Miguel Pereira X  X 

9 Vassouras X  X 

10 Barra do Piraí X X  

11 Mendes X X X 

12 Nova Iguaçu X   

13 Piraí X X  

14 Rio Claro X X X 

15 Rio de Janeiro X X X 

Fonte: Defesa Civil do RJ (06/2011). 
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Observou-se por meio desse mapeamento que as localidades onde existe a bacia hidrográfica que 

compõe o Rio Guandu são sinalizadas como área de enchentes e alagamentos. O motivo principal é o lixo e todos 

os demais resíduos poluidores que são jogados ou, com as chuvas, são carreados para o seu leito. 

Com as fortes chuvas ocorridas a partir de 11 de dezembro/2013 na Baixada Fluminense e em 

municípios do Rio, ocorreram várias manchas de inundação na região, gerando destruição, prejuízos e riscos à 

saúde e vida da população, como mostram as fotos. 

 

Figuras 1, 2, 3, 4 e 5 – Enchente em municípios da baixada fluminense 
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Fonte: Relatório da Crea-RJ em áreas de baixada que sofreram enchentes decorrentes das fortes chuvas em dezembro/2013 
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Segundo Miranda et al. (2006, p. 51), a saúde do ser humano, o funcionamento dos diversos 

ecossistemas, os animais, os vegetais podem ser drasticamente afetados pela poluição, já que as águas podem estar 

contaminadas por agentes patogênicos, substâncias tóxicas e metais pesados. 

 

Quadro 1 - Exemplos de origem e consequências da poluição 

 

Tipo de poluição Origem Consequências 

Agentes patogênicos Esgoto bruto e excremento de animais Transmissão de doenças 

Matéria orgânica 
Efluentes domésticos, industriais, áreas 

agrícolas, pecuária 
Mortandade de peixes e outras espécies 

aquáticas. 

Metais pesados 
Resíduos químicos 

- descargas industriais, aterro sanitário 

Redução de espécies presentes no local, 
problemas de saúde. 

Substâncias tóxicas 
Escoamento superficial, infiltração, descargas 

domésticas e industriais. 
Câncer e outras doenças humanas. 

Fonte: MIRANDA, A. C; GOMES, H. P., SILVA, M. (2006) 

 

 

Através do gráfico abaixo, que representa o levantamento de dados realizados pelo INEA, em 2010, em 

parceria com a Agência da Bacia do Rio Paraíba do Sul (AGEVAP) e divulgado em 2011, é possível perceber que 

no Município do Rio de Janeiro a distribuição das águas nas residências dos moradores também não teve aumento 

significativo, ou seja, muitos moradores ainda carecem de infraestrutura básica e saneamento.  
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Gráfico 1 - Acesso à Água- Percentual de Moradores atendidos 

(Bacia Hidrográfica do Rio Guandu) 

 

 
 

Fonte: Relatório INEA/ AGEVAP (2011) 

 

 

Quanto ao Índice de Qualidade das Águas (IQA), ele foi criado em 1970, nos Estados Unidos, pela 

National Sanitation Foundation. Nas décadas seguintes, Estados brasileiros adotaram o IQA, que hoje é o principal 

índice de qualidade da água utilizado no país. Os parâmetros utilizados no cálculo do IQA são em sua maioria 

indicadores de contaminação causada pelo lançamento de esgotos domésticos e industriais. O IQA na tabela 
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abaixo é composto por nove parâmetros, com seus respectivos pesos (w), para a conformação global da qualidade 

da água. 

 

Tabela 3 - Parâmetro De Qualidade Da Água (IQA) 

PARÂMETRO DE QUALIDADE DA ÁGUA (IQA) PESO (w) 

Oxigênio dissolvido 0,17 

Coliformes termotolerantes  0,15 

Potencial hidrogeniônico - pH 0,12 

Demanda Bioquímica de Oxigênio DBO 0,10 

Temperatura da água 0,10 

Nitrogênio total 0,10 

Fósforo total 0,10 

Turbidez 0,08 

Resíduo total 0,08 

Fonte: ANA- Agencia Nacional de Água. INEA, (2011) 
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O IQA do Rio Guandu foi analisado e monitorado durante todo o seu leito caudaloso em vários locais 

diferentes por onde ele corre e no mapeamento abaixo fica nítido que até 2010, existiam poucos pontos em que a 

qualidade da água da bacia do rio foi considerada boa ou regular. 

 
 

Figura 6. IQA-Fall- Pontos de Monitoramento da Bacia do Rio Guandu 

 

 
 

 

Diante desses dados, ao longo dos anos, em relação à poluição das águas no município do Rio de Janeiro é 

possível observar a gravidade da poluição do rio Guandu ilustradas nas fotos, a seguir. 
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Figuras 7 - Vista do leito do Rio Paraíba do Sul, no município de Sapucaia- RJ 

 

 
Fonte: O Globo, 2012. 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://og.infg.com.br/in/7083329-7e2-bf3/FT1500A/550/PARAIBA-DO-SUL.jpg&imgrefurl=http://oglobo.globo.com/sociedade/ciencia/poluicao-domestica-principal-agressao-ao-rio-paraiba-do-sul-7083330&h=550&w=1265&tbnid=IRJ3eW5Mx8_-6M:&zoom=1&docid=pkY9vAVdEv2NWM&ei=dqDmU6LGJfHgsASbyYKwDQ&tbm=isch&ved=0CHsQMyhVMFU&iact=rc&uact=3&dur=1135&page=8&start=85&ndsp=13
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Figuras 8, 9, 10 e 11 – Fotos do Rio dos Poços (Queimados), Rio Botas (Nova Iguaçu)  

e Rio Guandu (Japeri). 

  

  

  
 

Fonte: Jornal Ambientebrasil, 2011. 

 

 

As primeiras fotos representam a proximidade da foz do rio dos Poços que passa por boa parte do município de 

Queimados e recebe uma carga de efluentes industriais do Polo Industrial. Já outra foto mostra canos de esgoto voltados 

para o rio Botas, agravando a degradação ambiental no município de Nova Iguaçu.  
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Por outro lado, acreditamos que um caminho importante é conscientizar a população sobre os agravos ao meio 

ambiente, estabelecendo as bases para uma aprendizagem significativa, e nesse sentido a Educação Ambiental tem um 

papel fundamental. Vale assinalar que acreditamos que os procedimentos educacionais, visando alcançar os conteúdos 

escolares, devem ser explorados e organizados, como afirmam Rivarosa e Perales (2006), como ‘problemáticas ambientais’, 

no lugar de simples ‘fatos’. Ao mesmo tempo, cabe contextualizar as temáticas ambientais com a realidade cotidiana dos 

alunos, o que está em sintonia com as pesquisas na área da ‘aprendizagem significativa’, defendida, entre outros, por 

Moreira (2000); Caballero, Rodríguez (2006). A partir desses pressupostos, apresentamos em uma tabela, a seguir, uma 

adaptação da proposta do ‘Esquema de Resolução de Problemas Ambientais’ sugerida por Malafaia, Miranda e Pereira 

(2012). 

 

 

Tabela 4 - Esquema de Resolução de Problemas Ambientais 

FASE DE 

RESOLUÇÃO 
ETAPA AÇÕES 

Planejamento do 

problema 

Enunciado do 

problema 

Como desenvolver uma atividade em Educação Ambiental, visando a trazer à tona a 

contaminação do rio Guandu, os riscos e os danos ao meio ambiente? De que forma 

esta atividade pode ser elaborada, visando a envolver os estudantes em uma 

aprendizagem significativa? 

Tratamento e 

reformulação dos 

problemas 

Perguntas 

antecipatórias 

Quais os principais mecanismos de contaminação? Quais os principais 

contaminantes? Quais os danos aos seres vivos. E a saúde dos seres humanos? 

Hipóteses 

explicativas 

Os rejeitos industriais, os esgotos domésticos e os defensivos agrícolas, através da 

lixiviação e infiltração, possuem um grande potencial de risco na contaminação dos 

recursos hídricos. 

Análise 

prévia detalhada 

Escolher um local do rio Guandu para o cenário da pesquisa. Selecionar a principal 

indústria deste local. Identificar sua linha de produção e principais rejeitos. Selecionar 

os pontos de coleta. Procedimento e a realização de coletas. Montagem de um mini-

laboratório didático. Tratamento dos dados e análise. 
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FASE DE 

RESOLUÇÃO 
ETAPA AÇÕES 

Tratamento e 

reformulação dos 

problemas 

Planejamento da 

resolução 

Identificação de processos de análise da água. Principais tipos de poluentes e as 

doenças. 

Montagem de um mini laboratório didático. Tratamento dos dados e análise. 

Obtenção da 

informação 
Biblioteca; internet; visita a laboratório. 

Síntese Explorar os dados; representar em tabelas; gráficos; análise quantitativa e qualitativa. 

Generalização, 

recapitulação 

e intervenção 

Generalização 
Os procedimentos desta atividade educacional podem ser desenvolvidos em outros 

contextos. 

Recapitulação Permite identificar a compreensão pelos alunos dos conteúdos envolvidos. 

Intervenção 
Representa uma atividade em defesa do meio ambiente e da saúde dos seres 

humanos. 

Os informes finais e de 

exposição. 
 

Discutir com os alunos as informações e os dados obtidos; buscar expor os dados; 

levar à comunidade; publicar em evento científico. 

Fonte: Malafaia, Miranda e Pereira (2012). 

 

 

É importante lembrar que a Poluição das águas custa caro ao Brasil. Gera prejuízos à indústria, ao 

turismo, à pesca e a outros setores importantes da economia. Assim, o tratamento das águas e dos esgotos é uma 

tarefa fundamental, na medida em que implica na promoção da saúde, principalmente nas grandes cidades, onde a 

concentração da população é mais intensiva. E, claro, o maior entendimento e os caminhos pela solução deste 
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agravo ao meio ambiente e à saúde dos moradores representam a busca por direitos e pela cidadania plena e, 

nesse sentido, a Educação Ambiental tem um importante papel. 

 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

A população do município do Rio de Janeiro e, principalmente, dos municípios da baixada fluminense 

convivem com a ausência de saneamento, enchentes, doenças e com a contaminação da bacia hidrográfica que 

abastece a maior parte dos moradores dessa região. Nesse contexto, durante as últimas décadas, a hidrografia da 

região sofreu as consequências do abandono pelo poder público, do crescimento da população, do aumento da 

poluição e da morosidade de agir no sentido de minimizar o impacto ambiental nas bacias hidrográficas do Rio 

Guandu e Paraíba do Sul, principais fornecedores de água a essa população.  Isso conduz ao aumento do custo da 

captação e do tratamento de águas que se refletem no crescimento do valor pago pelos moradores pelo seu 

consumo. Diante disso, a Educação Ambiental apresenta-se como alternativa fundamental, buscando-se 

conscientizar a população em relação aos agravos ao meio ambiente, construindo as bases para uma aprendizagem 

significativa ao envolver os estudantes em situações reais que vivenciam em seu cotidiano os ‘problemáticas 

ambientais’. Nesse sentido, acreditamos que os procedimentos educacionais envolvendo os conteúdos formais, de 

forma interdisciplinar, devem ser explorados e organizados visando a trazer à tona, por exemplo, a contaminação 

do rio Guandu, os riscos e os danos ao meio ambiente; os mecanismos de contaminação; os principais 

contaminantes; os danos aos seres vivos e  a saúde da população. Com isso, provocar uma discussão mais ampla 
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com alunos, professores e a própria comunidade, enfocando o papel do estado, do gestor, da legislação, da 

fiscalização e buscar soluções, mas, acima de tudo, resgatar uma cidadania plena dessa população. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O colapso do solo pode ser conceituado como uma deformação provocada pelo umedecimento de um 

solo sem que haja variação de sobrecargas. O umedecimento atinge os mecanismos de suporte do solo, 

originando um desequilíbrio estrutural. Tal problema pode ser responsável por recalques (deslocamentos verticais) 

em obras civis, ocasionando desde pequenos danos, como o aparecimento de pequenas trincas em paredes, a 

danos de maior magnitude, como ruína parcial ou total de paredes, pisos e instalações hidráulicas.  

Mesmo considerando que as perdas decorrentes de tal processo tenham um caráter eminentemente 

econômico, sua quantificação, caso efetuada, proporcionaria resultados expressivos, dada a grande disseminação 

do problema. 

Os solos colapsíveis apresentam algumas características que os predispõem ao fenômeno, tais como: 

uma estrutura porosa caracterizada por um alto índice de vazios, baixos valores de umidade com graus de 

saturação na maioria das vezes inferiores a 60% e uma estrutura com porosidade acima de 40%. 

Em zonas urbanas, o colapso dos solos normalmente está associado a chuvas intensas ou de longa 

duração e a rompimentos de tubulações enterradas de água e de esgoto doméstico. No entanto, há casos 

particulares onde o colapso pode ser previsto antecipadamente e, portanto, acompanhado. Um exemplo disto 

ocorreu com o solo da cidade de Pereira Barreto que se mostrou suscetível ao colapso durante o enchimento do 

reservatório da Usina Hidrelétrica de Três Irmãos, instalada no baixo curso do Rio Tietê. 

As características hidrogeológicas da região, assim como as cotas topográficas dos terrenos ocasionaram 

grandes elevações no lençol freático na área urbana da cidade, culminando em grandes recalques em várias 
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edificações construídas na área de maior influência do reservatório. 

Já que os recalques eram esperados, algumas edificações foram monitoradas antes e durante a subida do 

lençol freático. Medidores de nível d’água, marcos de recalque, inclinômetros, dentre outros instrumentos, foram 

instalados para esta finalidade. Ensaios de laboratório e de campo também foram realizados na região a fim de 

auxiliar futuras análises e previsões dos impactos causados pela subida do nível d’água.  

 

 

2. SOLOS COLAPSÍVEIS 

 

 

Alguns solos, ao se aumentar o conteúdo de água em seus vazios ou ao serem carregados e 

posteriormente umedecidos experimentam uma redução de volume manifestada por uma brusca variação do 

índice de vazios sem o aumento das cargas aplicadas. Têm-se atribuído esse fenômeno a um colapso da estrutura 

do solo, de onde a designação de solo colapsível (VILAR et al., 1981). 

Determinadas regiões do globo terrestre apresentam condições para o desenvolvimento de solos 

colapsíveis, seja pela lixiviação de finos dos horizontes superficiais nas regiões onde se alternam estações de 

relativa seca e de precipitações intensas, o que origina solos de elevada porosidade, como ocorre no Centro-Sul do 

Brasil, ou pelos solos com deficiência de umidade que se desenvolvem em regiões áridas e semi-áridas (VILAR et 

al., 1981). 
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                   Figura 1. Solos colapsíveis estudados no Brasil (modificado de FERREIRA et al., 1989). 
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O colapso representa um 

problema corriqueiro e a disseminação 

dos solos colapsíveis fez com que o 

estudo do fenômeno tenha se tornado 

necessário, principalmente em regiões 

onde os solos colapsíveis servem como 

fundação de obras de grande porte, como 

os canais de irrigação e as grandes 

barragens da Região Centro-Sul do Brasil. 

Em todo o mundo registros 

indicam que muitos solos colapsíveis são 

procedentes de depósitos residuais, 

coluvionares, eólicos, aluviais e, ainda, de 

aterros compactados. (DUDLEY, 1970; 

NUÑES, 1975; CLEMENCE & 

FINBAR, 1981; VILAR et al., 1981; 

VILAR & GAIOTO, 1994).  

Na Figura 1 são mostrados os 

locais em que os solos colapsíveis são 

estudados no Brasil. 

 



 
Thales Alexandre Rosin e Thiago Augusto Rosin (Orgs.) -  107 

 

 
Figura. 2. Modelo esquemático da evolução do processo de elevações induzidas no lençol freático  

nas bordas de reservatórios (SANTOS, 2002). 
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A construção de uma usina 

hidrelétrica causa mais interferências no 

meio físico do que qualquer outra obra 

civil de grande porte, as quais regem as 

reações do meio ambiente procurando 

se adaptar às novas condições impostas 

(ALBUQUERQUE FILHO, 2002; 

SANTOS, 2002). Das interferências, a 

elevação induzida do lençol freático 

adjacente a reservatórios hidrelétricos é 

uma das mais importantes. A Figura 2 

ilustra o esquema da evolução do 

processo de elevação induzida no 

lençol freático. 
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Esse impacto resulta do fato de que, antes do represamento da água do reservatório da barragem, o rio 

possuía nível mais baixo que as vizinhanças, funcionando como coletor da descarga dos aquíferos adjacentes. 

Quando ocorre o barramento, as águas do rio elevam-se de tal modo que, temporariamente, o rio passa a 

alimentar o aquífero livre adjacente. Esta condição impõe um processo de elevação continuada do lençol freático, 

até que o sistema seja equilibrado novamente, isto é, que o sentido do fluxo da água subterrânea volte a se 

desenvolver no sentido do rio para o reservatório. 

A magnitude e a distribuição da elevação induzida no lençol freático no domínio espaço-tempo são 

condicionadas por aspectos hidrogeológicos, hidrológicos, climatológicos, geológicos, geomorfológicos e 

pedológicos, aliados às características construtivas e operacionais do reservatório hidrelétrico. A nova situação 

estabelecida poderá traduzir-se em um resultado positivo ou negativo, em relação àquela anteriormente existente. 

Isso dependerá de qual enfoque está sendo considerado para o elemento água, seja ele como recurso hídrico, seja 

com agente ativo nos processos naturais do meio físico, ou ocasionando reflexos nos usos e ocupações do solo, 

tanto os existentes como aqueles que venham, porventura, a se estabelecer nas bordas do reservatório 

(ALBUQUERQUE FILHO, 2002). 

 

4. CASO HISTÓRICO DE PEREIRA BARRETO-SP 

 

Desde os primeiros estudos realizados na década de 80, a cidade de Pereira Barreto mostrou-se 

suscetível à elevação do lençol freático, devido ao represamento do lago da UHE de Três Irmãos. As 
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características do solo da região trouxeram consigo a necessidade de trabalhos investigatórios que conduzissem a 

resultados adequados para previsões dos impactos e que auxiliassem a tomada de ações preventivas e corretivas 

por parte da Companhia Energética de São Paulo (CESP), concessionária responsável pelo empreendimento. 

No ano de 1985 iniciaram-se os estudos da avaliação do processo de elevação do lençol freático sobre 

áreas de uso e ocupação de destaque do solo como na área urbana de Pereira Barreto, situada a cerca de 20 km a 

montante da barragem de Três Irmãos, no baixo curso do Rio Tietê. Os possíveis problemas advindos da 

elevação do lençol freático nesse local foram levantados, inicialmente, pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas 

(IPT) com base em estudo regional, compreendendo a bacia de contribuição do reservatório. O IPT iniciou 

estudos de detalhamento dos impactos na cidade, consubstanciados pela fase de levantamento do acervo de dados 

disponíveis (ALBUQUERQUE FILHO, 2002). 

Posteriormente, foram realizados estudos hidrogeológicos na região com a instalação de piezômetros, 

abertura de poços, execução de ensaios de bombeamento e permeabilidade; estudos geológicos com o 

levantamento de mapas geológicos e topográficos; geofísicos com sondagens elétricas verticais; e estudos 

geotécnicos com a instrumentação para acompanhamento de recalques de edificações, além da execução de 

outros ensaios de campo e de laboratório. 

Desde os estudos preliminares, buscou-se identificar a influência do enchimento do reservatório através 

de zoneamento. A resposta final desta identificação resultou em um mapa de potencial de influência do 

enchimento do reservatório (Figura 3). 
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Figura 3. Mapa de potencial de influência do enchimento do reservatório com identificação da Zona A (profundidade do 
nível d’água entre 0 e 5 m) (RODRIGUES, 2007). 
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Foram catalogadas cerca de 1.000 edificações inseridas na Zona A (área de maior influência do 

enchimento do reservatório em função da futura posição do nível de água). Quanto ao potencial colapsível do 

solo, tais edificações foram classificadas em normais (cerca de 600), razoáveis (cerca de 300) e preocupantes (cerca 

de 100). 

De todas as edificações cadastradas, cerca de 20 delas foram selecionadas para o monitoramento dos 

recalques ao longo da elevação do nível d’água, com a instalação de equipamentos como medidores de nível 

d’água, medidores de recalques de hastes, inclinômetros e pinos de nivelamento. O trabalho de monitoramento 

iniciou-se com a inspeção visual de edificações e abertura de trincheiras, devido à escassez de dados de projeto 

das construções. 

Em dezembro de 1987 foi realizado um cadastramento das construções de maior porte e de maior 

importância social para a cidade. Em novembro de 1988, foi efetuada uma descrição resumida de cada edificação. 

Dessa descrição constaram o tipo de fundação e as anomalias estruturais existentes (CESTARI Jr. & CELERI, 

1999).  

A posição do nível d’água após o enchimento do lago, os dados cadastrais levantados na cidade e os 

estudos geotécnicos levaram à consciência de que os impactos provocados pela colapsibilidade do solo não 

afetariam todas as edificações da área urbana. As construções mais suscetíveis ao colapso estavam, portanto, 

situadas na borda do futuro lago, onde se previa lençol freático com profundidade de 0 a 5 m, isto é, na Zona A. 

As leituras de recalque das edificações e de elevação de nível d’água foram iniciadas em janeiro de 1990 e 

prosseguiram por um período de quase seis anos. A frequência de leituras variou de duas a três por semana, no 

início, a trimestral, no final do período, quando se verificou a estabilização do lençol freático (CESTARI Jr. & 

CELERI, 1999). 
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Na Figura 4 são apresentados recalques e elevação do lençol freático ao longo do tempo de uma das 

edificações monitoradas. É possível observar nesta figura que os maiores recalques ocorreram durante a subida do 

lençol freático, o máximo recalque absoluto foi de 119 mm e o máximo diferencial de 100 mm, o que causou 

grandes rachaduras sobre os vãos, portas e janelas e também no piso. A edificação, por razões de segurança, foi 

demolida e reconstruída em seguida no mesmo local. 

Outras edificações inseridas na Zona A, a maioria delas construída sem grande apuro técnico, 

apresentaram comportamento semelhante que, ao correlacionar as leituras dos marcos de recalques com as 

leituras da posição do nível d’água, concluiu-se que os recalques maiores ocorreram no período em que ocorreram 

as grandes elevações do lençol freático.  

Na Figura 5 são apresentadas exemplos de avarias em edificações localizadas às margens do lago de Três 

Irmãos que sobrevieram durante o enchimento do lago de Três Irmãos e a subsequente ascensão do lençol 

freático em Pereira Barreto.  
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Figura 4. Medidas de recalque e elevação de nível d’água resultantes do monitoramento de uma edificação localizada na 

Zona A (CESTARI Jr. & CELERI, 1999; VILAR & RODRIGUES, 2011). 
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Figura 5. Avarias de construções localizadas na Zona A (RODRIGUES, 2007). 

 

  
  

  
 

 

O monitoramento efetuado sistematicamente desde 1987 até o final do ano de 1994, acrescido de 

algumas medições executadas posteriormente, mostrou elevações no lençol freático de até cerca de 20 metros, 
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induzindo desabamento de paredes de poços-cacimba sem revestimento, recalques no solo e danos a edificações. 

Tais ocorrências levaram a CESP a adotar uma série de medidas como: reformas, demolição ou reconstrução de 

cerca de 300 casas; reinstalação de rede de esgoto e estação de tratamento de esgoto; construção de cemitério 

suspenso (ossário e columbário) na porção mais baixa do cemitério municipal, onde estava previsto lençol freático 

muito raso; remoção do antigo lixão; perfuração de poço tubular no Aquífero Guarani, além de outras ações 

compensatórias como um todo (ALBUQUERQUE FILHO et al., 1987; SANTOS, 2002). 

 

 

5. MEDIDAS PARA MINIMIZAR O EFEITO DA COLAPSIBILIDADE DOS SOLOS 

 

 

No caso da ocorrência de solos colapsíveis existem alguns procedimentos de projeto e construtivos que 

podem reduzir ou mesmo eliminar os danos em edificações apoiadas nesse tipo de solo. Isto inclui uma adequada 

caracterização geotécnica do local, que inclui pelo menos a realização de ensaio de simples reconhecimento, com 

medida de SPT (Standard Penetration Test) ou a realização de ensaio de penetração de cone CPT (cone penetration 

test) que são os mais comuns para fins de dimensionamento de fundações. 

Na etapa de investigação do subsolo, um aspecto relevante é que a inundação do solo colapsível afeta os 

resultados de ensaios de penetração, com redução dos valores do índice de resistência à penetração (NSPT) do SPT 

e da resistência de ponta (qc) do CPT.  

Em uma campanha de investigação do subsolo em solo colapsível pode-se cogitar como alternativa a 

realização de ensaios com pré-inundação do terreno em parte dos furos de sondagem da campanha. De acordo 
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com Cintra (2004), no caso do SPT, em particular, é possível que a prática contrária à norma de, na perfuração, 

usar o sistema com circulação de água antes de atingir o nível d’água, reproduza, de certa forma, a condição de 

inundação necessária para o colapso. 

No tocante aos tipos de fundações, na NBR 6122/96 prescreve que, em princípio, devem ser evitadas 

fundações superficiais apoiadas em solos colapsíveis, a não ser que sejam feitos estudos considerando-se as 

tensões a serem aplicadas pelas fundações e a possibilidade de encharcamento do solo. Pode-se acrescentar, neste 

caso, a possibilidade de viabilizar as fundações por sapatas em solos colapsíveis por meio da compactação do solo 

em cava (SOUZA, et al. 1995; CINTRA, 2004). 

Já em projetos de fundações por estacas geralmente existe a opção de escolher o tipo e a profundidade 

de apoio do elemento estrutural de fundação. Em solos colapsíveis uma forma de minimizar o efeito da 

colapsibilidade é reduzir a carga admissível de projeto para garantir uma segurança mínima ao colapso. 

 
 
 

6. CONCLUSÃO 
 

 

Este trabalho consistiu no relato do caso histórico de colapso dos solos registrado na região noroeste do 

Estado de São Paulo durante e após a construção da UHE de Três Irmãos. Na cidade de Pereira Barreto, o lençol 

freático sofreu um processo de elevação induzida durante o enchimento do reservatório da usina hidrelétrica. A 

elevação do nível d’água provocou recalques em fundações de edificações localizadas às margens do lago, levando 

a responsável pelo empreendimento hidrelétrico a adotar uma série de medidas compensatórias. 
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Este caso demonstra a necessidade de estudos mais detalhados na etapa de investigação geotécnica, antes 

da implantação das obras de engenharia. O custo de uma investigação geotécnica para fins de projeto de 

fundações é relativamente baixo quando comparado ao custo final da obra.  

No caso específico de Pereira Barreto os problemas advindos da elevação induzida do lençol freático 

dificilmente teriam sido evitados, pois tratou-se de um acontecimento imprevisível na época de execução das 

edificações da cidade, grande parte delas construída em um período em que pouco se sabia acerca de solos 

colapsíveis. À época dos estudos iniciais para o Canal de Pereira Barreto, o conhecimento acerca de solos 

colapsíveis era mais completo, o que levou a CESP a realizar estudos e acompanhamentos de maneira a mitigar os 

possíveis problemas decorrentes dos recalques por colapso, uma vez que a área em questão tinha todas as 

características típicas dos solos colapsíveis.  

 

 

REFERÊNCIAS  

 
 
ABNT. Projeto e execução de fundações. NBR 6122, Rio de Janeiro, 1996. 33 p. 

 

ALBUQUERQUE FILHO, J. L. Previsão e análise da elevação do nível do lençol freático na Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) de 
reservatórios hidrelétricos. 2002. 222 f. Rio Claro. Tese de Doutorado (Doutorado em Geociências) – Universidade Estadual Paulista 
Júlio de Mesquita Filho, Rio Claro, 2002. 
 
CESTARI JÚNIOR, E; CELERI, A. Reflexos do enchimento do reservatório da UHE Três Irmãos nas edificações da cidade de Pereira 

Barreto. In: SEMINÁRIO NACIONAL DE GRANDES BARRAGENS, 23., 1999, Belo Horizonte. Anais...Belo Horizonte: CBDB, 

1999. p. 79-86. 

 

CLEMENCE, S. P; FINBARR, A. O. Design Considerations for Collapsible Soils. Journal  of the Geotechnical Engineering 

Division, ASCE, v. 107, n. 3, p. 305-317, march. 1981. 



118 – Riscos e Vulnerabilidades Ambientais 

 

 

CINTRA, J. C. A. Aplicações da mecânica dos solos não saturados – fundações em solos colapsíveis. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE 
SOLOS NÃO SATURADOS, 5., 2004, São Carlos. Anais...São Carlos: USP, 2004. p. 575-594. 
 
DUDLEY, J. H. Review of Collapsing Soils. Journal of the Soil Mechanics and Foundation Division, v. 96, n. 3, p. 925-947, 1970. 
 

FERREIRA, R.C., MONTEIRO L.B., PERES, J.E.E. & BENVENUTO, C. Some aspects on the behaviour of brazilian collapsible 
soils. In. INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOIL MECHANICS AND FOUNDATION ENGINEERING, 12, 1989, Rio de 
Janeiro, Anais..., suppl v., p. 117-120. 
 
NUÑES, E. Suelos especiales: colapsables, expansivos, preconsolidados por desecación. In: CONGRESO PANAMERICANO DE 

MECANICA DE SUELOS E INGINIERÍA DE FUNDACIONES, 5, Buenos Aires, Proceedings…Buenos Aires: 4., Sessão II, 1975. 

43-73 p. 

 

RODRIGUES, R. A. Modelação das deformações por colapso devidas à ascensão de lençol freático. 2007. 262 f. Tese de Doutorado 
(Doutorado em Geotecnia) – Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, São Carlos, 2007. 
 
SANTOS, A. R. Geologia de Engenharia: conceitos, método e prática. São Paulo: ABGE  
(Publicação IPT 2797). 2002. 222 p. 
 

SOUZA, A.; CINTRA, J. C. A.; VILAR, O. M. Shallow Foundations on Collapsible Soil Improved by Compaction. In: 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON UNSATURATED SOILS (UNSAT 95), 1., 1995, Paris, Proceedings..., Paris. 1995. p. 

1017-1021. 

 
VILAR, O. M.; RODRIGUES, J. E.; NOGUEIRA, J. B. Solos Colapsíveis: um problema para a engenharia de solos tropicais. In: 
SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SOLOS TROPICAIS EM ENGENHARIA, 1.,1981, Rio de Janeiro, Anais..., Rio de Janeiro. 1981. p. 
209-224. 
 
VILAR, O. M.; GAIOTO, N. Comportamento colapsível de um solo laterítico compactado. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SOLOS 

NÃO SATURADOS, 2., 1994, Recife, Anais..., Recife, 1994. 185-190 p. 

 

VILAR, O. M; RODRIGUES, R. A. Collapsible behavior of soil in a Brazilian region affected by a rising water table. Canadian 

Geotechnical Journal, v. 48, n. 2, p. 226-233, 2011. 

  

http://lattes.cnpq.br/9803426672221802
http://lattes.cnpq.br/9803426672221802
http://lattes.cnpq.br/4829624033201170


 
Thales Alexandre Rosin e Thiago Augusto Rosin (Orgs.) -  119 

 

  

 

 

6º Capítulo 

 

RISCO DE EXPLOSÃO: MISTURA DE 

USOS INCOMPATÍVEIS NA ÁREA 

URBANA DE PARANAGUÁ-PR 

 



120 – Riscos e Vulnerabilidades Ambientais 

 

6º Capítulo 

 

RISCO DE EXPLOSÃO: MISTURA DE USOS INCOMPATÍVEIS NA 

ÁREA URBANA DE PARANAGUÁ-PR 

 

Emerson Luis Tonetti 

Biólogo e mestre em biologia pela Universidade Federal do Paraná, doutor em Geografia e professor do Instituto Federal do Paraná campus 

Paranaguá. E-mail: emerson.tonetti@ifpr.edu.br 

 

Paulo Henrique Schröder 

Geógrafo e mestre em Geografia pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutorando em Geografia (DINTER UFPR/UNIR), analista 

de geoprocessamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E-mail: phschroder@gmail.com 

 

João Carlos Nucci 

Biólogo (IB-USP), doutor em Geografia Física (DG-FFLCH-USP) e professor do Departamento de Geografia da Universidade Federal do 

Paraná (DGEOG-UFPR). E-mail: nucci@ufpr.br 

 

  

mailto:phschroder@gmail.com


 
Thales Alexandre Rosin e Thiago Augusto Rosin (Orgs.) -  121 

 

INTRODUÇÃO 
 

 

 

No litoral do Estado do Paraná, a área urbana do município de Paranaguá destaca-se das demais por 

abrigar a maior população dessa região, 140.450 habitantes de acordo com IBGE (2010) e um porto com intensa 

movimentação de carga, o Porto D. Pedro II, ou porto de Paranaguá como é mais conhecido. 

Historicamente, em cada fase de expansão das atividades do porto de Paranaguá, ocorria também o 

crescimento populacional e a expansão da área urbanizada do município. Atualmente, destaca-se na paisagem a 

proximidade do uso residencial com os usos e vias relacionados às atividades portuárias. Infere-se que essa 

proximidade esteja colaborando com a diminuição da qualidade ambiental por ser fonte importante de poluição, 

tensões e/ou conflitos com o uso residencial. Chama a atenção a presença do uso residencial nas proximidades de 

usos que potencialmente podem gerar explosões, pondo em risco à vida e aos bens humanos (FIGURA 1).  
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Figura 1 – Conjunto de residências, na Vila Becker, no Município de Paranaguá,  

próximas a atividades com risco de explosão. 

 

  

Fonte: Agência de Notícias, Estado do Paraná. 

 

Todavia, a Lei Orgânica do Município de Paranaguá (PARANAGUÁ, 1990) e o Plano Diretor de 

Desenvolvimento Integrado de Paranaguá (PARANAGUÁ, 2007), asseguram a promoção e a garantia da 

qualidade do ambiente urbano, adequados à vida dos cidadãos.  

Sendo assim, este estudo buscou identificar e representar cartograficamente o uso residencial que se 

encontra nas proximidades de usos e ocupações com risco de explosões em um segmento da área urbana do 

município de Paranaguá. 

Esse critério faz parte de um contexto de pesquisa que visou à determinação da Qualidade Ambiental 

Urbana e a identificação de áreas não adensáveis (TONETTI, 2011), dentro da linha do Planejamento da 
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Paisagem, uma teoria que incorpora a avaliação das potencialidades (limites e aptidões) da natureza e da paisagem 

para acolher os usos humanos (NUCCI, 2008 e 2010). 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Na paisagem urbana o processo de uso e ocupação do solo, desprovido de um adequado planejamento, 

pode resultar na mistura de usos que em determinados locais caracterizam baixa qualidade do ambiente associados 

ou não com a incompatibilidade para o uso residencial. Uma dessas incompatibilidades é a presença de habitações 

nas proximidades de usos com risco de explosão. 

O risco é parte da sociedade moderna e está estritamente ligado com as cidades. Para Mansilla (2000), 

risco e cidades estão interligados e constituem elementos contraditórios que necessitam de reflexão. Mansilla 

(2000) mostra que alguns autores consideram o risco como um potencial destrutivo que se abate sobre as 

sociedades ameaçando materializar-se em desastres de diversas magnitudes, colocando em perigo a vida e a 

estabilidade e desenvolvimento da sociedade. Mostra ainda que outros autores consideram o risco como uma 

consequência perversa da modernidade, como produto de uma sociedade que busca o desenvolvimento a todo 

custo e, por fim, expõe que o risco seja tudo isso e em muitos casos construído pela própria sociedade.  

Obviamente não se pode dizer que o risco em si seja a antítese ao desenvolvimento da humanidade, mas 

sim o resultado de determinadas formas com que a sociedade conduz e utiliza a sua capacidade transformadora, 

além da forma de apropriação e distribuição das riquezas. O risco não é exclusivo da sociedade moderna, mas sim 

uma característica dela.  
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Neste sentido, Lungo (2002) informa que, se por um lado o risco é característica da sociedade moderna, 

também o é a sua transformação em uma sociedade primordialmente urbana a partir de meados do século XX. A 

cidade se converteu no espaço onde se concentram os avanços científicos e tecnológicos e também onde são mais 

visíveis as desigualdades produzidas por todo o tipo de relações sociais. Salienta, ainda, que as cidades apresentam 

também, principalmente nos países menos desenvolvidos, inúmeros problemas resultantes de seu excessivo 

crescimento, tais como, a superpopulação, ineficiência de serviços básicos, violência, déficit habitacional, 

ocupação de áreas irregulares, entre outros, evidenciando-as como cenário propício para a geração de riscos. 

Desta forma, não só eventos naturais em si podem ser potencialmente perigosos em uma área urbana 

como também podem desencadear desastres mais violentos devido a situações criadas dentro das cidades. 

Neste ponto, é interessante ressaltar a visão de Lungo (2002) ao afirmar que toda modalidade de 

urbanização, inevitavelmente, gera riscos de distintas naturezas e diversos graus, mas que também é claro que há 

formas de urbanização que provocam mais riscos. 

Conforme exposto por Kobyiama et al. (2006), muitos autores trabalham como sinônimos os termos 

perigo (hazard) e risco (risk), como também entre os termos perigo (hazard) e ameaça (threat), de acordo com 

Marcelino (2008).  

Segundo Kobiyama et al. (2006) e Marcelino (2008), que baseiam os conceitos de acordo com resolução 

da ONU, perigo é estabelecido como um fenômeno físico ou um processo natural potencialmente prejudicial que 

pode causar sérios danos socioeconômicos às comunidades expostas.  

Fazendo um comparativo com a tradução, em língua inglesa do termo “threat”, com o seu significado na 

língua portuguesa, Marcelino (2008) constatou que ameaça é considerada como sendo um mal gerado de uma 

pessoa para outra. 
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Em termos conceituais, Lavell (1999) resumidamente coloca que risco é a possibilidade de perdas e 

danos. 

Para Kobiyama et al. (2006) e Marcelino (2008), risco é a probabilidade de perda esperada para uma área 

habitada em um determinado tempo, devido à presença iminente de um perigo, definição utilizada nesta pesquisa. 

 

PROCEDIMENTOS 

 

O trabalho seguiu uma abordagem geográfica da Ciência da Paisagem e tem como base o Planejamento da 

Paisagem (KIEMSTEDT, et al., 1998), uma teoria que busca, como principal objetivo, uma regulamentação dos 

usos do solo e dos recursos ambientais, de acordo com princípios da ecologia, salvaguardando a capacidade dos 

ecossistemas e o potencial recreativo da paisagem, retirando-se o máximo proveito do que os recursos naturais 

podem fornecer para a melhoria da qualidade ambiental (NUCCI, 2008 e 2010). 

 O estudo foi feito na parte central da área urbana do Município de Paranaguá, no litoral do Estado do 

Paraná (FIGURA 2). 
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Figura 2 – Localização da área de estudo. 

 

Fonte: Tonetti, 2011 
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A área total do município é de 826,65 km², sua área urbana é de 95,15 km² e o local de estudo possui 

11,64 km2. Essa é a área mais densamente habitada e edificada do município. A densidade demográfica média é de 

41,5 habitantes por hectare. (TONETTI, 2011, p. 165) 

Devido às características de certos armazéns e depósitos de combustíveis, principalmente as relacionadas 

à emissão de gases e ao risco de explosão, foi estabelecido como áreas potencialmente poluídas as áreas com 

residências próximas (até 100m) dessas atividades com risco de explosão. 

O levantamento de campo dos usos causadores de risco de explosão e do uso residencial foi realizado 

nos meses de julho e agosto de 2008 e os dados coletados foram representados na escala 1:5.000, considerando-se 

apenas o que pôde ser visualizado da calçada, ou seja, não houve verificação do interior de cada lote, seguindo o 

mesmo procedimento adotado por Nucci (2008). Os dados dos usos de interesse foram georreferenciados no 

software AutoCAD, e representados em uma carta na escala de 1:15.000 para a análise dos resultados em 

gabinete. Não houve perda ou aglutinação de dados durante a mudança da escala da coleta dos dados para a escala 

utilizada no trabalho de gabinete. Para facilitar a visualização das informações na escala 1:15.000 a delimitação do 

lote não foi mantida. Gerou-se dessa forma a carta de distribuição de residências próximas a usos com risco de 

explosão na área urbana do município de Paranaguá. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Ao longo das principais vias de acesso rodoviário e ferroviário do Porto de Paranaguá, existem muitos 

armazéns de grãos, de minerais componentes da composição de adubos químicos para a agricultura e depósitos de 
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materiais inflamáveis. Os grãos geram um fluxo de caminhões de diferentes estados e municípios para o porto, 

enquanto que os minerais geram um fluxo de caminhões para fora do município e um grande fluxo local, para 

abastecer as empresas que realizam o armazenamento e a mistura destes minerais como a FOSPAR, ANDALI e 

HERINGER. A primeira localizada no fim da Rua Getúlio Vargas, a segunda na Avenida Airton Senna da Silva e 

a última na BR 277. Existem alguns armazéns e indústrias de processamento de óleo vegetal, como as empresas 

Cattalini e a Sadia, localizadas na margem da malha ferroviária e da BR 277, respectivamente. 

Na área também são encontrados depósitos de materiais inflamáveis como os da Petrobras, da Cattalini, 

União Vopak e o Terminal Público de Álcool de Paranaguá do Governo do Estado do Paraná. Estes depósitos 

encontram-se localizados nas imediações do terminal portuário de inflamáveis do Porto de Paranaguá, nas 

proximidades do Santuário de Nossa Senhora do Rocio e entre a ferrovia e a Avenida Airton Senna da Silva. 

Alguns aglomerados urbanos ficam bem próximos a estes locais, ou seja, a uma distância equivalente a 

até duas quadras. A esses locais potencialmente perigosos pode-se adicionar os armazéns de grãos, pois podem 

produzir e reter uma atmosfera de pó em seu interior, que além da possível produção de gases inflamáveis, pode 

adquirir propriedades explosivas (RANGEL-JUNIOR, 2007).  

Alguns acidentes relacionados com estas atividades aconteceram em Paranaguá e são descritos no 

quadro 1. 

 

 

 

 



 
Thales Alexandre Rosin e Thiago Augusto Rosin (Orgs.) -  129 

 

Quadro 1 – Descrição de alguns acidentes relacionados às atividades do Porto de Paranaguá. 

 Data Descrição Fonte 

1 
janeiro de 

1992 

Explosão de um silo vertical do porto de Paranaguá-PR, matando dois trabalhadores e 

ferindo outros cinco. A provável causa da explosão apontada na época teria sido a 

combustão da poeira de cevada armazenada no local durante uma operação de limpeza que 

acontecia no décimo andar do silo, que tinha 13 andares e 55 metros de altura. 

RANGEL-

JUNIOR 

(2007) 

2 
outubro de 

2000 

Cinco mil litros de óleo diesel vazaram de um oleoduto da Transpetro, da Petrobrás, 

localizada no porto. 

BRUNS 

NETO (2004) 

3 
novembro 

de 2001 

Explosão no depósito de armazenamento de grãos do Corredor de Exportação do Porto de 

Paranaguá. Falhas no processo de descarregamento podem ter sido a causa do acidente ao 

provocar a formação de uma atmosfera explosiva. Algumas pessoas ficaram feridas. Os 

técnicos do porto afirmaram na época que o desastre pode ter sido causado por limpeza 

deficiente das esteiras que transportavam os grãos das cinco mil toneladas de milho estocadas 

no local. A explosão teve magnitude tal que pedaços de telhas de zinco foram arremessados 

até mil metros de distância, e estruturas de cimento com mais de trezentos quilos também 

foram encontradas longe. 

RANGEL-

JUNIOR 

(2007) 

4 
novembro 

de 2004 

Incêndio destruiu parte de um armazém de 2.800 metros quadrados, que estava com carga de 

fardos de algodão. 

BRUNS 

NETO (2004) 

5 
novembro 

de 2004 

Explosão do navio Vicuña durante a operação de descarregamento de metanol. No 

momento do acidente, centenas de pessoas estavam na praça situada em frente ao Santuário 

Estadual de Nossa Senhora do Rocio, perto do terminal de produtos inflamáveis do Porto de 

Paranaguá. 

Os autores 

6 
agosto 

de 2007 

Explosão nas instalações da refinaria de sal instalada na Avenida Bento Rocha a 600 metros 

do Porto de Paranaguá. Cerca de 50 famílias, do bairro Jardim Guadalupe, tiveram que deixar 

as casas e quatro residências foram destruídas 

KOHLBACH 

(2007) 

7 
Julho 

de 2009 

Diversas famílias foram removidas de suas casas devido ao vazamento de etanol que ocorreu 

durante uma operação de descarregamento do produto que chegou ao Terminal Público de 

Álcool de Paranaguá em vagões da ALL 

IBAMA 

(2009) 

Fonte: os autores 
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Com base nestas informações e na carta de usos poluidores e não poluidores do local de estudo (TONETTI, 

2011) foi gerada a carta de áreas residenciais próximas a atividades com risco de explosão (FIGURA 3), ou seja, residências 

que se encontram até duas quadras de distância, aproximadamente 100 metros, de uma empresa com atividades que 

apresenta risco de explosão. 

A figura 3 confirma a evidência visual de que no local de estudo existe proximidade do uso residencial com as 

atividades e vias ligadas ao porto de Paranaguá. Nesta configuração espacial o uso residencial é incompatível com usos do 

entorno, em função do risco de explosão inerente à atividade desenvolvida e da redução da qualidade do ambiente para o 

cidadão, como exemplificado no Quadro 1 e ressaltado no Quadro 2.  
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Figura 3 – Distribuição das áreas com residências próximas a atividades com risco de explosão pelo local de estudo. 

Fonte: Tonetti, 2011 
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Quadro 2a – Indicação de atividades com risco de explosão e de desastres nas proximidades de conjuntos de residências no 

local de estudo. 

(I) Recortes, destacando da figura 3 

residências (azul) próximas a atividades 

com risco de explosão 

(II) Imagens de satélite do local de estudo 

evidenciando a incompatibilidade do uso 

residencial com usos com risco de explosão 

(III) Imagens obtidas de desastres 

ocorridos no local 

   

Conjunto de residências e o Santuário de 

Nossa Senhora do Rocio (ao centro) 

Terminal de inflamáveis do Porto de Paranaguá 

(canto superior esquerdo) e de outros armazéns 

(canto inferior direito) 

Navio Vicuña afundado após a explosão da 

carga de metanol, ocorrida em 2004 no 

terminal de inflamáveis do Porto de 

Paranaguá. 

  
 

Conjunto de residências no Bairro Guadalupe, 

às margens da Av. Gabriel de Lara 

Conjunto de residências circundada por 

refinaria de sal e diversos armazéns (canto 

superior esquerdo). 

Explosão das instalações da refinaria de sal 

em agosto de 2007 
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(I) Recortes, destacando da figura 3 

residências (azul) próximas a atividades 

com risco de explosão 

(II) Imagens de satélite do local de estudo 

evidenciando a incompatibilidade do uso 

residencial com usos com risco de explosão 

(III) Imagens obtidas de desastres 

ocorridos no local 

  
 

Vila Becker (lado esquerdo) 

Terminal público de álcool (ao centro na parte 

superior) e outros depósitos no entorno da Vila 

Becker. 

Álcool na superfície do solo após o 

vazamento ocorrido no terminal público em 

2009. 

 

  



134 – Riscos e Vulnerabilidades Ambientais 

 

Quadro 2b – Indicação de atividades com risco de explosão e de desastres nas  

proximidades de conjuntos de residências no local de estudo. 

 

I) Recortes, destacando da figura 3 

residências (azul) próximas a atividades 

com risco de explosão 

(II) Imagens de satélite do local de estudo 

evidenciando a incompatibilidade do uso 

residencial com usos com risco de explosão 

(III) Imagens obtidas de desastres 

ocorridos no local 

  

 

 

Não há registro de desastre 

Conjunto de residências entre as ruas Manoel 

Bonifácio, Comendador Corrêa Júnior e 

Soares Gomes 

Conjunto de residências (ao centro) circundado 

por armazéns. 
 

  

 

 

Não há registro de desastre 

Conjunto de residências nas margens da 

Avenida Airton Senna da Silva e da ferrovia 

Depósito de inflamáveis (ao centro) e depósito 

de minerais (parte superior) 
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I) Recortes, destacando da figura 3 

residências (azul) próximas a atividades 

com risco de explosão 

(II) Imagens de satélite do local de estudo 

evidenciando a incompatibilidade do uso 

residencial com usos com risco de explosão 

(III) Imagens obtidas de desastres 

ocorridos no local 

  

 

 

Não há registro de desastre 

Conjunto de residências nas margens da 

Avenida Bento Rocha e Coronel Santa Rita 

Depósitos de inflamáveis e armazéns ao centro 

e nas laterais 
 

 

Fonte: (I) Figura 3; (II) Imagem de satélite da Prefeitura Municipal de Paranaguá (2006); (III) 

https://www.google.com.br/search?q=explos%C3%A3o+romani+Paranaguá&es_sm=122&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=fzJYU7GQ

A7LNsQSU0ILwAw&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1920&bih=936#q=explos%C3%A3ovicunaparanagua&tbm=isch&imgdii=_ 

Organização: os autores. 

 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES 

 

A representação cartográfica demonstra a significativa existência de áreas predominantemente 

residenciais próximas a usos com risco de explosão, evidenciando a mistura de usos incompatíveis e a perda da 

qualidade ambiental no segmento urbano estudado. 

Os resultados demonstraram que as atividades relacionadas com o Porto D. Pedro II são as principais 

fontes geradoras de risco de explosão, sendo, portanto, consideradas uma das principais causas da diminuição da 

qualidade ambiental urbana no segmento urbano estudado. 
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Novas pesquisas são necessárias para quantificar e qualificar a situação de risco de explosão a que estão 

sujeitos os habitantes. Esta situação é resultante da localização da residência em relação à distância das empresas, 

ao tipo de atividade e do risco que ela pode gerar para os moradores. 

A remoção da empresa causadora do risco ou da população sujeita ao risco pode ser a solução mais 

adequada para evitar perdas de vidas humanas ou dos bens dos habitantes dessas áreas. 

Por fim, pode-se concluir que nem a Lei Orgânica do Município de Paranaguá (PARANAGUÁ, 1990) e 

nem o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado de Paranaguá (PARANAGUÁ, 2007), estão conseguindo 

garantir a qualidade do ambiente urbano, adequada à vida dos cidadãos, no que tange à questão dos riscos de 

explosão, pela mistura de usos incompatíveis nas áreas adjacentes ao Porto de Paranaguá.  
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INTRODUÇÃO 

 

O efeito estufa é um processo que ocorre quando uma parte da radiação infravermelha pela superfície 

terrestre é absorvida por determinados gases presentes na atmosfera. Em consequência, parte do calor é irradiada 

para a superfície da terra, não sendo liberado para o espaço. Como resultado, a superfície da terra recebe a energia 

da atmosfera em dobro, que é aproximadamente o dobro da energia recebida pelo Sol. 

De um lado, o efeito estufa, dentro de uma determinada faixa, é de vital importância; pois, mantém o 

planeta aquecido e garante a manutenção da vida na terra. Por outro lado, o efeito estufa em excesso desestabiliza 

o equilíbrio energético do planeta e provoca o aquecimento global. 

A maior parte do aquecimento global observado durante os últimos 50 anos, muito provavelmente, foi 

provocada pelo aumento dos gases do efeito estufa (OMM, 1988). 

Segundo Mendes (2007), os principais Gases do Efeito Estufa (GEE) são: Cloro-Flúor-Carboneto 

(CFC), Dióxido de Carbono (CO2), Metano (CH4) e Óxido Nitroso (N2O). 

O Dióxido de Carbono é o principal e o Metano é o segundo gás mais potente na provocação do efeito 

estufa (COLLINS, 2014). O Dióxido de Carbono é originado principalmente pela combustão de materiais fósseis 

e pelo desmatamento. O Metano é originado principalmente por depósitos de lixo e pela exploração de 

combustíveis fósseis. 

As concentrações de Dióxido de Carbono, Metano e Óxido Nitroso na atmosfera atingiram valores 

máximos em 2013 (OMM, 2014). De acordo com Jarraud (2014), a taxa de aumento do Dióxido de Carbono na 

atmosfera entre 2012 e 2013 representou o maior avanço em ritmo anual do período de 1984 a 2013. 

A emissão de Gases do Efeito Estufa (GEE) por veículos automotores é uma fração do total da emissão 
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global. Contudo, o aumento da frota mundial de veículos automotores pode tornar esta fonte de emissão cada vez 

mais devastadora. 

 

 

VEÍCULOS DE CARGA E DESCARGA 

 

Motor é uma máquina que converte qualquer forma de energia em trabalho mecânico. O motor de 

combustão transforma energia térmica (energia calorífica) em trabalho mecânico (energia mecânica). 

Dentro da matriz de transporte no Brasil, o modo rodoviário é o mais utilizado, tanto para o transporte 

de cargas quanto o para transporte de passageiros. A movimentação de cargas no Brasil ainda é mais dependente 

do transporte rodoviário. 

A matriz do transporte de carga no Brasil é constituída da seguinte forma: 61% por transporte 

rodoviário, 21% por transporte ferroviário, 13% por transporte hidroviário, 4% por transporte dutoviário e 1% 

por transporte aéreo (ANTT, 2006). 

Os veículos de carga e descarga são veículos automotores com motor de combustão e transformam a 

energia térmica em trabalho mecânico para realizarem o transporte das cargas. 

Segundo Bartholomeu e Caixeta Filho (2002), o transporte rodoviário de cargas é responsável pela 

movimentação de aproximadamente 60% do volume total de carga transportada no Brasil, consumindo cerca de 

90% do combustível total demandado pelo setor de transportes. 

Os fluxos de carga que atravessam uma cidade representam 25% do tráfego urbano e são responsáveis 

por um intervalo de 16% a 50% das emissões de poluentes na cidade (DABLANC, 2007). 
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Operação de carga e descarga é a imobilização do veículo, pelo tempo necessário ao carregamento ou 

descarregamento, na forma disciplinada pelo órgão de trânsito competente com circunscrição sobre a via 

(DENATRAN, 1997). 

Quando não existe uma área de estacionamento específico para as operações de carga e descarga em área 

urbana, os motoristas ficam dando voltas à procura de um local para estacionar. O percurso à procura do local 

interfere na fluidez do trânsito, aumenta o tempo de viagem e consome combustível adicional; poluindo ainda 

mais o ar com o acréscimo da emissão de CO2 na atmosfera, que é uma das principais causas do efeito estufa. 

 

ENERGIA DOS COMBUSTÍVEIS NO SETOR DE TRANSPORTES 

 

Atualmente, o consumo mundial de energia é da seguinte forma: 80% de energia não renovável, 13% de 

energia renovável e 7% de energia nuclear (GREENPEACE, 2014). 

As principais fontes de energia não renovável são o carvão, o gás natural e o petróleo. As principais 

fontes de energias renováveis são o calor proveniente da terra, o sol e o vento; que geram energia geotérmica, 

energia solar e energia eólica, respectivamente. 

No Brasil, o consumo de energia não renovável pelo setor de transportes, corresponde a 

aproximadamente 22% do consumo total, tornando-o o segundo maior setor consumidor de energia não 

renovável no País (BNDES, 1997). 

O consumo de energia não renovável pelo setor de transportes no Brasil, além da significativa emissão 

de poluentes, provoca maior custo final de produtos, maior dependência externa de combustível e baixo 

desempenho da balança comercial (MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, 2009). 
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Os combustíveis oriundos de energia não renovável são chamados de combustíveis fósseis por terem 

surgido a partir de animais mortos e restos de plantas, ricos em carbono. 

Os combustíveis provenientes de energia renovável são chamados de combustíveis limpos; tais como gás 

de refinaria, gás natural e óleo combustível. De acordo com Gonçalves e Martins (2008), as principais fontes 

renováveis de energia no Brasil são a água (que gera energia hidráulica), o bagaço e a cana-de-açúcar, o carvão 

vegetal e a lenha. Os principais combustíveis limpos são biodiesel e etanol. 

O consumo de combustíveis oriundos de energia não renovável acarreta uma grande emissão de 

poluentes. A quantidade de emissões pelo consumo de combustíveis provenientes de energia renovável é 

relativamente baixa. 

Segundo Bartholomeu e Caixeta Filho (2002), no Brasil, o setor de transportes é o que mais colaborou 

com o crescimento das emissões em anos recentes e apresenta alto consumo de combustíveis fósseis, gerando 

maior emissão de CO2 (Dióxido de Carbono ou gás carbônico) na atmosfera. 

O combustível utilizado nos transportes provém principalmente do petróleo e está associado a diversos 

problemas que incluem mudanças climáticas, poluição do ar urbano, chuva ácida, ruído, vibração do solo, 

congestionamento e acidentes (SCHIPPER et al., 1997). O lançamento de gases na atmosfera, pela queima do 

petróleo, aumenta a acidez das águas, formando a chuva ácida, ocasionando mudanças climáticas e poluição (do 

ar, do solo e sonora). Estes poluentes também prejudicam a saúde humana, causando irritação nos olhos, 

problemas cardíacos e respiratórios; que diminuem a aptidão dos motoristas em trânsito, provocando acidentes e 

congestionamentos. 
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EMISSÃO DE GASES POR VEÍCULOS DE CARGA E DESCARGA 

 

 

Segundo Gonçalves e Martins (2008), o consumo de energia não renovável pelo setor transportes no 

Brasil é praticado principalmente pelo segmento rodoviário, que consome cerca de 90% do total. 

A emissão de gases pelo setor do transporte de cargas é ainda maior no Brasil por causa das deficiências 

do setor, como por exemplo, péssima conservação das vias, pouco investimento e falta de planejamento das 

operações de carga e descarga nas áreas urbanas (GONÇALVES e MARTINS, 2008). 

No Brasil, para o DENATRAN (2014), há também um número significativo de caminhões com idade 

média elevada, gerando uma maior emissão de CO2 por unidade de veículo do transporte de carga rodoviária. 

Particularmente, para o caso do Brasil, outro agravante é o grande aumento do número de pedágios nas 

rodovias privatizadas que eleva os custos do transporte de cargas. Por causa disto, os motoristas evitam as 

rodovias com pedágios e melhores condições de infraestrutura e utilizam rodovias alternativas em piores estados 

de conservação, provocando um aumento das emissões de CO2 (CEPEA, 2007). 

Contudo, a escolha do modo para o transporte de cargas é fortemente influenciada pelo tipo de carga a 

ser transportada. Como os caminhões oferecem maior flexibilidade para as operações de carga e descarga do que 

os veículos dos demais modos (aéreo, dutoviário, ferroviário e hidroviário), o modo rodoviário tende a assumir 

um papel crescente no transporte de cargas nos países mais industrializados (SCHIPPER et al., 1997). 

Assim, o transporte rodoviário de cargas vai continuar crescendo no Brasil, e consequentemente, 

gerando mais poluição atmosférica, principalmente pela emissão do Dióxido de Carbono (CO2) − também 

denominado de Gás Carbônico −, que é o gás mais prejudicial ao meio ambiente. 
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Para amenizar o problema da poluição ambiental provocada pelos veículos do transporte rodoviário de 

carga, que são os caminhões, deve-se utilizar maior quantidade de combustíveis limpos do que combustíveis 

fósseis. 

A utilização de combustíveis limpos pelos veículos do transporte rodoviário de carga implicará na 

diminuição da poluição ambiental pelo transporte intermunicipal de cargas. 

Mas, como os combustíveis limpos também emitem gases que provocam a poluição ambiental, mesmo 

que em menor escala do que os combustíveis fósseis, as operações de carga e descarga que ocorrem nas áreas 

urbanas ainda serão responsáveis por quantidades significativas da emissão de gases maléficos ao meio ambiente. 

Portanto, além do uso de combustíveis limpos pelos veículos rodoviários de carga, deve-se determinar 

um estacionamento exclusivo para os veículos de carga e descarga nas áreas urbanas. 

O estacionamento exclusivo para caminhões, além de diminuir a poluição ambiental porque os veículos 

não ficarão percorrendo maiores distâncias em busca de um local para realizar as operações de carga e descarga; 

ainda, reduzirá os conflitos de trânsito gerados pelas realizações destas operações nas vias de tráfego geral. 

 

IMPACTOS GERADOS PELA EMISSÃO DE GASES DO EFEITO ESTUFA 

 

 

Segundo CETESB (2014), os principais poluentes da atmosfera são: dióxido de enxofre, dióxido de 

nitrogênio, partículas inaláveis e fumaça, partículas totais em suspensão, ozônio e monóxido de carbono. 

 

Dióxido de Enxofre (SO2) 
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 Características 

Gás incolor, com forte odor, semelhante ao gás produzido na queima de palitos de fósforos. 

 Fontes principais 

Processos que utilizam a queima de óleo combustível, refinaria de petróleo, veículos a diesel, produção de 

polpa e papel, e fertilizantes. 

 Impactos gerados no meio ambiente e para a saúde humana 

Formação de chuva ácida, que causa corrosão aos materiais e danos à vegetação (folhas e colheitas). 

 

Dióxido de Nitrogênio (NO2) 

 Características 

Gás marrom avermelhado, com odor forte e muito irritante. 

 Fontes principais 

Processos de combustão envolvendo veículos automotores, processos industriais, usinas térmicas que 

utilizam óleo ou gás, e incinerações. 

 Impactos gerados no meio ambiente e para a saúde humana 

Formação de chuva ácida, danos à vegetação e à colheita. 

 

Partículas Inaláveis e Fumaça 

 Características 
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Partículas de material sólido ou líquido que ficam suspensos no ar, na forma de poeira, neblina, aerossol, 

fumaça e fuligem. 

 Fontes principais 

Processos de combustão (indústria e veículos automotores), e aerossol secundário (formado na 

atmosfera). 

 Impactos gerados no meio ambiente e para a saúde humana 

Danos à vegetação, deterioração da visibilidade e contaminação do solo. 

 

Partículas Totais em Suspensão (PTS) 

 Características 

Partículas de material sólido ou líquido que ficam suspensos no ar, na forma de poeira, neblina, aerossol, 

fumaça e fuligem. 

 Fontes principais 

Processos industriais, veículos motorizados (exaustão), poeira suspensa de rua e queima de biomassa. 

 Impactos gerados no meio ambiente e para a saúde humana 

Danos à vegetação, deterioração da visibilidade e contaminação do solo. 

 

Ozônio (O3) 

 Características 

Gás incolor e inodoro nas concentrações ambientais. 
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 Fontes principais 

Produzido fotoquimicamente pela radiação solar sobre os óxidos de nitrogênio e compostos orgânicos 

voláteis. 

 Impactos gerados no meio ambiente e para a saúde humana 

Danos às colheitas, à vegetação natural, plantações agrícolas e plantas ornamentais. 

 

Monóxido de Carbono (CO) 

 Características 

Gás incolor, inodoro e insípido. 

 Fontes principais 

Combustão incompleta de veículos automotores. 

 Impactos gerados no meio ambiente e para a saúde humana 

Altamente tóxico e quando inalado em pequenas quantidades pode causar dores de cabeça, lentidão de 

raciocínio, problemas de visão. Em quantidades maiores, pode levar o indivíduo a morte por asfixia. 

 

O Monóxido de Carbono (CO) ao entrar na atmosfera é oxidado e se transforma em Dióxido de 

Carbono (CO2); que é o principal gás, ou seja, o maior componente do efeito estufa. 

 

Dióxido de Carbono (CO2) 
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De acordo com Saldiva e Braga (2007), o aumento da emissão de Dióxido de Carbono (CO2) na 

atmosfera gera impactos ao meio ambiente e à saúde humana, da seguinte forma: 

 

 Impactos ao meio ambiente 

Contaminação de reservatórios de água potável; Geração de ilhas de calor em áreas urbanas; Aumento da 

poluição atmosférica; Queda na produção agrícola; Mudanças climáticas; Estresse térmico; Enchentes; e, 

Seca. 

 Impactos à saúde humana 

Doenças de veiculação hídrica (Hepatite A e infecções intestinais); Mudança do padrão das doenças 

infectocontagiosas; Aumento de doenças respiratórias e cardiovasculares; Evolução aguda e crônica das 

doenças; Alterações comportamentais; Alterações reprodutivas; Severidade de doenças; Aumento de 

diarreias; Desnutrição; Mortes; e, Fome. 

 

 

MATERIAL E MÉTODO 

 

Para o cálculo da emissão de gases pelos veículos de carga e descarga, utilizou-se o método Top-Down, 

que é recomendado pelo Ministério das Minas e Energia - MME (1999). O método consiste em três etapas, que 

são as seguintes: conversão para unidade comum, conteúdo de carbono e emissões de    . 
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Conversão para Unidade Comum 

A primeira etapa consiste em fazer a conversão de todas as medidas do consumo de combustível para 

uma unidade comum pela Equação 1. 

 

                                                                                                   (1) 

 

Onde: 

CC - consumo de energia (TJ: Tera-Joule); 

CA - consumo de combustível (m³, l, kg); 

Fconv - fator de conversão da unidade física de medida da quantidade de combustível para tEP (tonelada 

Equivalente de Petróleo), com base no Poder Calorífico Superior (PCS) do combustível; e 

Fcorr - fator de correção do PCS para o PCI (Poder Calorífico Inferior). 

 

 

 

Conteúdo de Carbono 

A quantidade de carbono emitida na queima do combustível deve ser calculada conforme a Equação 2. 

 

                                                                                                              (2) 

 

Onde: 
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QC - conteúdo de carbono (GgC – Giga grama de Carbono); 

CC - consumo de energia (TJ); e 

Femiss - fator de emissão de carbono (tC - tonelada de Carbono/TJ). 

 

Emissões de     

 

As emissões de     são determinadas em função dos respectivos pesos moleculares, utilizando a 

Equação 3. 

 

            
  

  
              (3) 

 

Onde: 

     - emissão de      (Dióxido de Carbono ou gás carbônico); e 

EC - emissão de C (tC – tonelada de Carbono). 

 

 

CÁLCULO DA EMISSÃO DE GASES POR VEÍCULOS DE CARGA E DESCARGA 

EM ÁREA URBANA 
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Este trabalho apresenta o cálculo da emissão de gases por veículos de carga e descarga na cidade de Ilha 

Solteira – SP, localizada no interior do Estado de São Paulo. 

A cidade de Ilha Solteira – SP foi escolhida como estudo de caso porque é uma cidade de pequeno 

porte, mas apresenta uma grande frota de veículos automotores. 

A relação entre veículos per capita é semelhante ao de cidades de porte médio. Portanto, os problemas de 

trânsito existentes na cidade de Ilha Solteira – SP são também semelhantes aos problemas que ocorrem em 

cidades de porte médio. 

Além disso, ocorre um grande fluxo de caminhões em Ilha Solteira – SP. Como a cidade não dispõe de 

estacionamento exclusivo para veículos de carga e descarga, os caminhões percorrem as ruas da cidade a procura 

de local para realizar estas operações. 

Assim, o consumo de combustível pelos veículos de carga e descarga na cidade de Ilha Solteira é 

aproximadamente igual a 58,14% do total de combustível consumido por toda a frota urbana. 

Diante do exposto, o intuito do trabalho é calcular as emissões de CO2 (Dióxido de Carbono ou gás 

carbônico), que é o gás mais prejudicial ao meio ambiente, pelos veículos de carga e descarga, que são os maiores 

poluidores da cidade em estudo. 

A Figura 1 apresenta um mapa técnico com a localização da cidade de Ilha Solteira – SP no Estado de 

São Paulo, com as principais rodovias da região e dos Estados vizinhos. 
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Figura 1: Mapa técnico com a localização da cidade de Ilha Solteira – SP 

 

Fonte: Disponível em: <http://www.feis.unesp.br/#!/instituicao/administracao/dtadm/recursos-humanos/como-chegar/> 

Acesso: 18 mar 2015. 

 

Segundo IBGE (2010),  a cidade de Ilha Solteira – SP apresenta uma população igual 25.226 habitantes. 

De acordo com DATASUS (2010), a renda média per capita na cidade de Ilha Solteira – SP é igual a R$ 1.043,33. 

A cidade de Ilha Solteira foi construída em razão do grande contingente de mão-de-obra necessária à construção 

da Usina Hidrelétrica de Ilha Solteira e da ausência de infraestrutura urbana de apoio, próxima ao local. 

Atualmente, a cidade se encontra em função da Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira, um dos diversos 

Câmpus da UNESP – Universidade Estadual Paulista. 
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Aplicação do Método Top- Down 

 

Uma coleta de dados foi realizada para determinar a frota aproximada de caminhões que circulam por 

dia na cidade, e para calcular a distância média que percorrem para realizarem as operações de carga e descarga. 

Pelos dados coletados, a frota aproximada é 50 caminhões por dia em circulação que percorrem em 

média 7 km para realizarem as operações de carga e descarga. 

 

Determinação da Conversão para Unidade Comum de Energia
 

 

Com os valores de frota e distância de viagem, encontra-se o valor consumo de combustível (CA) 

equivalente. Então, para o caso em estudo, tem-se CA = 0,175 
m³ de diesel. 

O fator de conversão (Fconv) com base no Poder Calorífico Superior (PCS) do combustível (no caso em 

estudo o combustível é o óleo diesel), determinado pelo método, é Fconv = 0,848 tEP/m³. 

O fator de correção (Fcorr) do PCS do combustível (no caso em estudo o combustível é o óleo diesel) 

para o PCI (Poder Calorífico Inferior), determinado pelo método é Fcorr = 0,95. 

Os valores de CA = 0,175 m3, Fconv = 0,848 tEP/m³ e Fcorr = 0,95 são substituídos na Equação 1. Por 

conseguinte, encontra-se o valor de CC = 0,0063722 TJ (Tera-Joule de energia). 

 

 

Determinação do Conteúdo de Carbono 
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O fator de emissão de carbono (Femiss) por cada tipo de combustível é determinado pelo método. No 

caso em estudo, o combustível é o óleo diesel. O valor determinado pelo método é Femiss = 20,2 tC/TJ. 

Os valores de CC = 0,0063722 TJ e Femiss = 20,2 tC/TJ são substituídos na Equação 1. Por 

conseguinte, encontra-se o valor de QC = 0,00012871 GgC (Giga grama de Carbono por Tera-Joule). 

 

Cálculo da Emissão de CO2 

 

O valor de QC = 0,00012871 GgC (Giga grama de Carbono) é transformado em EC = 0,12871tC/TJ 

(tonelada de Carbono por Tera-Joule). O valor de EC é substituído na Equação 3. Portanto, calcula-se o valor 

ECO2 = 0,0350992 tCO2 (tonelada de gás carbônico), ou seja, ECO2 = 35.099,2 gCO2 (gramas de gás carbônico). 

 

 

 

PROPOSTAS PARA MITIGAR OS EFEITOS DA EMISSÃO DE GASES POR 

VEÍCULOS DE CARGA E DESCARGA EM ÁREA URBANA 

 

O primeiro passo para diminuir a emissão de poluentes na atmosfera pelo setor do transporte de carga é 

diversificar a matriz de transportes, ou seja, diminuir a parcela do transporte rodoviário e utilizar uma parcela 

maior do transporte hidroviário e ferroviário. 
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O segundo passo é utilizar veículos com combustíveis limpos para operacionalizar a parcela do 

transporte de carga, que realmente é necessário ser transportado pelo modo rodoviário. Os combustíveis limpos 

sugeridos a serem utilizados nos veículos de carga são biodiesel, etanol e gás natural. 

O terceiro passo para diminuir a emissão de gases por veículos de carga e descarga em área urbana é 

realizar o gerenciamento das cidades, utilizando técnicas em favor do meio ambiente e da saúde humana. Estas 

técnicas incluem arborização urbana, áreas específicas de estacionamento para veículos de carga e descarga, e 

realocação dos trechos de rodovias que passam pelas áreas urbanas. 

Segundo SMA (2013), a cidade de Ilha Solteira – SP está na 96a posição no ranking do PMVA – 

Programa Município Verde e Azul, com a nota 76. Mas, a iniciativa da administração municipal – a construção de 

uma ciclovia, desencadeou outros problemas na cidade, tais como alagamentos, acidentes de trânsito e 

congestionamentos. 

 

CONCLUSÕES 

 

O valor calculado da emissão de CO2 (Dióxido de Carbono ou gás carbônico) pelo método Top-Down é 

referente a um dia de percurso da frota de caminhões na cidade. 

A frota de veículos de carga e descarga em circulação na cidade foi aproximada de 50 caminhões. Então, 

a emissão total (35,1 kg de CO2 por dia) pela frota indica que cada caminhão emite 0,702 kg de CO2 por dia. 

O valor médio da emissão de CO2 por caminhão é igual a 2,671 kg de CO2 por litro, considerado pelo 

método Top-Down. Porém, no estudo realizado para a cidade de Ilha Solteira – SP, constatou-se que cada 

caminhão emite 3,05 kg de CO2 por litro. 
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Esses valores demonstram um aumento de 14% da emissão média por caminhão. Portanto, na realidade, 

o valor médio da emissão por caminhão na cidade em estudo é aproximadamente igual a 0,800 kg de CO2 por dia. 

O fluxo de veículos na cidade de Ilha Solteira – SP apresenta crescimento significativo nos últimos anos. 

Se não houver um gerenciamento da cidade para diminuir a emissão de poluentes pelos veículos automotores, 

consequentemente os índices de gases na atmosfera também aumentarão. Este processo provocará danos 

significativos ao meio ambiente e à saúde humana. 
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