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INTRODUÇÃO 

A ocupação irregular de áreas de risco representa um problema crônico e que faz parte da 
história do Brasil, principalmente com o avanço do desenvolvimento industrial das cidades e 
intensificação do êxodo rural. Geralmente, essas áreas são protegidas por que possuem uma função 
importante para o meio ambiente, como as margens de corpos d`água (áreas de preservação 
permanente), pois amortecem os impactos ambientais adversos dos processos intensos da 
urbanização. Ademais, a combinação desses elementos (área de risco e ocupação irregular) pode gerar 
um resultado de grande magnitude que denominamos de desastre.  

Segundo Chaves et al. (2017): 
“o aumento no número de vitimados por desastres naturais no Brasil está diretamente 
atrelado ao processo de urbanização e falta de um planejamento adequado (...). 
Parcelas da população que não possuem condições econômicas para adquirir 
moradias em áreas urbanas seguras são impelidas a ocupar áreas inadequadas, tais 
como as várzeas, que são inundáveis, ou áreas de encostas íngremes, onde 
assentamentos precários promovem cortes em terrenos instáveis e contribuem para 
ocorrência dos movimentos de massa.” 

Teresina, capital do Piauí, convive historicamente com as intempéries do clima. A cidade é 
conhecida por possuir elevadas temperaturas ao longo do ano e chuvas históricas torrenciais. Somado 
a isso, a capital é banhada por dois grandes rios, Parnaíba e Poti, que se encontram na região norte da 
cidade. Esta área por sua vez é, atualmente, protegida por diques e por um complexo sistema de 
drenagem que evita inundações na região decorrentes das 12 lagoas ali inseridas. Apesar da cidade 
ser relativamente plana, é possível observar a ocupação de encostas e eventuais movimentos 
gravitacionais de massa em algumas áreas da cidade. 

Mesmo com ameaças (hazards) e vulnerabilidades conhecidas, a ocupação de áreas de risco 
ainda é uma realidade em todo o país. Neste sentido, a presente pesquisa objetiva caracterizar e 
analisar a recente ocupação irregular denominada de Lindalma Soares localizada na região de maior 
vulnerabilidade da capital do Piauí. 
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METODOLOGIA 

A área objeto de estudo localiza-se na zona norte de Teresina, em região de franca expansão 
imobiliária, resultante da exploração econômica pela construção civil e pela invasão de terras públicas 
e/ou privadas. O bairro Parque Brasil, ao qual pertence a área em questão, foi criado através da Lei 
Municipal n. 4.423/2013 e possuía à época do Censo Demográfico do IBGE em 2010 apenas 2.458 
domicílios, conforme a Prefeitura de Teresina (2018).  

Para a realização da pesquisa e delimitação da área de estudo, utilizou-se a base cartográfica 
vetorial no formato kml, fornecida pela aplicação web TeresinaGEO gerenciada pela Secretaria 
Municipal de Planejamento (SEMPLAN). Dentro de um ambiente SIG, a base cartográfica foi o ponto 
chave para a confecção dos mapas temáticos confeccionados nesse estudo. A identificação da 
setorização de ricos de enchentes e as áreas de alagamento, foi feita a partir de dados disponibilizados 
pelo plano de ação emergencial para o reconhecimento de áreas de alto e muito alto risco a movimento 
de massas e enchentes, elaborado desde 2012 pelo Serviço Geológico do Brasil – CPRM e atualizado 
em junho de 2020 (BARROS; OLIVEIRA FILHO, 2020). 

A imagem da área de estudo, foi adquirida na base de dados no site do Instituto de Pesquisa 
Espaciais (INPE), especificamente, no catálogo de imagens do satélite CBERS-4A. Dentro do 
ambiente SIG essas imagens, passaram pelo processo de composição colorida de R(3) G(2) B(1) e 
em seguida pelo processo de fusão entre a composição colorida resultante com a banda pancromática. 
O resultado dessa operação forneceu uma imagem de qualidade da área de estudo, atualizada 
(junho/2020) e com 2 metros de resolução espacial. Também foram usadas imagens de satélites 
fornecidas gratuitamente pelo Google Earth. Além disso, foram realizadas inspeções in loco para o 
conhecimento dos atributos ambientais afetados pelo processo de ocupação irregular e registro 
fotográfico. 
 

RESULTADOS 

A ocupação irregular em área de risco à inundações e alagamentos denominados atualmente de 
Vila Lindalma Soares, constitui-se em invasão de propriedade privada desocupada dentro da zona 
urbana da capital do Piauí, Teresina. Acredita-se que o não uso econômico da área por 
empreendimentos imobiliários, por exemplo, deve-se a existência de canais de drenagem naturais que 
a cortam em quase toda a sua extensão, limitando o seu uso a pastagens. 

A invasão iniciou em janeiro/fevereiro de 2020. As restrições impostas a toda a sociedade pela 
pandemia da COVID-19 contribui como uma “cortina de fumaça”, o que culminou com a 
consolidação da invasão. A dinâmica de ocupação, conforme apresentado na Figura 1, demonstra 
uma ação planejada. Estima-se uma área ocupada de 50 ha, aproximadamente.  

 
Figura 1. Dinâmica de ocupação da área de risco à inundações e alagamentos. 

  
  Fonte: Google Earth adaptado pelos autores (2020). 
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Em visita in loco observou-se lotes bem definidos de tamanhos distintos. Porém, se dividirmos 
a área total da ocupação por lotes de 200 m2 (10m x 20m) chegamos a um montante de 2.500 lotes. 
Além disso, é válido registrar que durante a referida visita observou-se uma quantidade expressiva de 
habitações precárias (taipas e/ou alvenaria sem acabamento), Figura 2, fechados, levando a crer que 
a ocupação também tem por objetivo a venda de lotes, caracterizando assim a especulação imobiliária. 

 
Figura 2. Canal de drenagem natural que atravessa o local da invasão. 

  
      Fonte: Autores (2020). 

 
Além da convivência com ameaças ou hazards naturais como risco à inundações, a comunidade 

que ali se instalou está em condição de vulnerabilidade socioeconômica e ambiental, como é 
evidenciado na Figura 3 que mostra as áreas sujeitas à inundações, onde todo o perímetro da Vila 
Lindalma Soares está inserida. Os referidos canais de drenagem são alimentados pluvialmente 
somente no período chuvoso (efêmeros) e nos demais meses do ano os mesmos servem para o 
escoamento de efluentes brutos devido a ausência de saneamento na região em estudo, conforme 
Figura 3. O produto dessa equação (hazards x vulnerabilidades) é o elevado risco a desastres.  

 
Figura 3. Recursos hídricos e áreas sujeitas à inundações. 

 
   Fonte: Autores (2020). 
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É importante frisar que risco é um conceito das ciências matemáticas, porém se tratando de 

fenômenos ambientais ele não pode ser nulo, ou seja, sempre vai existir e poderá aumentar na medida 
que populações vulneráveis sejam expostas a ameaças. 
 

CONCLUSÕES 

 
A gestão efetiva, ou seja, eficiente e também eficaz de risco de desastres é fundamental para 

o desenvolvimento das cidades. A ausência de planejamento, fiscalização e monitoramento 
adequados podem gerar passivos de difícil resolução pela gestão pública, especialmente devido ao 
elevado custo envolvido em todos os setores, inclusive político. Portanto, não restam dúvidas que as 
ações de defesa civil não devem se restringir apenas à resposta ou recuperação à desastres, mas 
também a ações de prevenção, mitigação e preparação integrando-se às demais políticas setoriais de 
ordenamento territorial, desenvolvimento urbano, saúde, meio ambiente, mudanças climáticas, gestão 
de recursos hídricos, geologia, infraestrutura, educação, ciência e tecnologia, conforme explicitado 
pela Lei Federal n. 12.608/2012. 

 Apesar de se reconhecer o déficit habitacional em todo o país, observa-se uma infiltração de 
especuladores que buscam angariar “vantagens”, seja através de programas habitacionais do governo 
ou por meio de movimentos organizados que promovem invasões como observado nesta pesquisa. 
Um direito não pode excluir o outro, ou seja, o direito à moradia não conflitar com o direito à 
propriedade. A função social da terra é um tema relevante que deve ser tratado através de políticas 
públicas e não com a invocação da Lei de Talião (olho por olho, dente por dente). 
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