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RESUMO

As questões relacionadas a ocorrência de deslizamentos e alagamentos é uma constante no cotidiano urbano,
principalmente no período chuvoso onde os problemas se tornam evidentes. Esses eventos, nos últimos anos não
se restringiram somente a grandes cidades, mas também a pequenos municípios, que sofrem por falta de recursos
e de pessoal especializado para prever e predizer tragédias advindas dos alagamentos e deslizamentos de
encostas provocados pela ocupação desordenada, em especial nas Áreas de Preservação Permanente. Nos
últimos 10 anos, o município de Santos Dumont, Minas Gerais, tem sofrido constantemente com o aumento do
número de casos de deslizamentos e, principalmente, alagamentos por não contar com um planejamento
integrado e atuante na contenção de tais eventos. O objetivo geral desse trabalho é contribuir para a formulação
de políticas públicas afim de corrigir e prevenir tais eventos na área urbana da cidade. Para isso foi gerado uma
base de dados históricos de um período de 30 anos que, associada ao processamento de imagens obtidas através
de radares e satélites, proporcionou identificar os pontos que merecem maior atenção e também possibilitou,
através de critério quantitativo, propor uma hierarquização dos bairros que merecem prioridade em
investimentos relacionados a contenção de riscos. Com a combinação de mapas e a comparação entre o estudo
realizado para a elaboração do Plano Diretor e o levantamento histórico feito a partir de dados primários pode-se
observar que a maioria dos casos de alagamentos e parte dos deslizamentos ocorrem na faixa de APP de curso
hídrico. Também pode se estabelecer uma relação entre a dimensão do bairro e o número de eventos
relacionados a deslizamentos.

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos o Brasil tem vivenciado grandes tragédias relacionadas a deslizamentos e alagamentos.
Uma boa parte destes eventos teve como fator agravante as ocupações sem critério e sem a devida orientação
técnica. Um exemplo recente aconteceu no Vale do Itajaí em Santa Catarina no ano de 2008 onde ocorreram um
grande número de casos de alagamentos e deslizamentos de taludes, causando várias mortes na região. No estado
do Rio de Janeiro, em 2010, um grave deslizamento na cidade de Niterói deixou um grande número de pessoas
desabrigadas e também vários mortos. A região conhecida como “Morro do Bumba” possuía edificações
construídas sobre um antigo lixão que, com o agravamento das chuvas naquele período não suportou a carga e
ocorreu o escorregamento. Também no RJ, no ano de 2011 ocorreu o que é considerado até então a maior
tragédia climática da história do país, na região Serrana com pouco mais de 500 pessoas mortas e um prejuízo
material incalculável. Em comum a estes casos estão a falta de um planejamento efetivo por parte dos órgãos
municipais no que diz respeito ao disciplinamento do uso e ocupação do solo e a fiscalização do cumprimento da
legislação vigente.

O município de Santos Dumont, Minas Gerais, como a grande maioria das comunidades estabelecidas ao
longo da Estrada Real, surgiu como um pequeno rancho cujo objetivo era servir de pouso para os viajantes que
faziam o transporte de pedras e metais preciosos de Ouro Preto até o Rio de Janeiro. Posteriormente, com a
instalação da ferrovia, a região se desenvolveu como um importante entreposto comercial e industrial. Com o
desenvolvimento econômico, houve também, na mesma proporção, um crescimento populacional considerável e,
como naquela época não havia ainda uma legislação específica para o ordenamento e uso do solo, os loteamentos
foram surgindo as margens do Ribeirão das Posses e em áreas cuja declividade não era favorável à ocupação, o
que, consequentemente acarretou deslizamentos de taludes e alagamentos, inclusive com o registro de algumas
tragédias ao longo dos anos (DAPPC, 2008).
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OBJETIVOS

O objetivo principal deste trabalho é contribuir para o estabelecimento de políticas públicas direcionadas ao
disciplinamento do uso e ocupação do solo urbano no município de Santos Dumont, além de identificar as áreas
onde ocorreram deslizamentos e alagamentos e relacioná-las com a ocupação em áreas de preservação
permanente (APP), bem como avaliar a adequação do Plano Diretor (Lei 4241/2012) no tocante ao uso e
ocupação atual do solo em APP.

MATERIAIS E MÉTODOS

Este trabalho foi conduzido no município de Santos Dumont, localizado na Zona da Mata do Estado de
Minas Gerais. A área escolhida para o estudo é definida no Plano Diretor do município como Área Urbana
Principal e compreende uma área de 47 Km² onde se localizam a região central da cidade e os bairros periféricos
e que concentra 90% da população total do município de 47.558 habitantes (IBGE, 2015; ODM, 2015). A área
urbana principal representa 7,5% dos 637 Km² que compreendem o município e é o local onde nos últimos anos
se verificou um maior crescimento populacional e também onde ocorre a maioria dos eventos relacionados a
deslizamentos e alagamentos por conta da ocupação sem planejamento (figura 1).

Figura 1: Área urbana principal com a localização dos bairros

Para o desenvolvimento do trabalho, foi necessário fazer um estudo detalhado sobre o Plano Diretor,
principalmente dos seus anexos, que compreendem os mapas e a localização das áreas definidas pelo
zoneamento urbano (figura 2). Para que isto fosse possível, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
forneceu todos os dados secundários, produto do estudo realizado para a elaboração do Plano Diretor e do
zoneamento urbano. Tais dados incluem os arquivos shapefile (.shp) e outros documentos integrantes da referida
Lei.

Figura 2: Zoneamento Urbano do município de Santos Dumont-MG

*ZPPH: Zona de Preservação do Patrimônio Histórico e da Paisagem; ZEIS: Zona Especial de Interesse Social; ZAC2: Zona de Adensamento Controlado 2; ZCA:
Zona de Consolidação do Adensamento; ZE: Zona de Grandes Equipamentos; ZA: Zona Adensável; ZPA: Zona de Proteção Ambiental; ZAC1: Zona de Adensamento
Controlado 1
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Os dados sobre ocorrências de deslizamentos e alagamentos foram obtidos através da Defesa Civil do
município por meio do Sistema Integrado de Informações sobre desastres (S2ID) do Ministério da Integração
Nacional (BRASIL,2015). Apesar de o S2ID ser bastante útil, os dados sobre o município de Santos Dumont se
encontravam desatualizados, sendo necessária a complementação para que a base de dados ficasse consistente.
Diante disso, uma pesquisa através dos arquivos do Jornal Mensagem - um semanário local - foi feita entre os
anos de 1984 a 2014 e os dados primários filtrados em uma planilha eletrônica para posterior utilização. De
posse destes dados, foi feita a localização em campo das coordenadas dos locais atingidos por deslizamentos e
alagamentos no período compreendido pela pesquisa com o auxílio de um aparelho de GPS.

A maioria dos arquivos shapefile utilizados para a confecção dos mapas são parte integrante dos anexos do
Plano Diretor gerados no mês de dezembro de 2011 pelo Instituto Nova Cidade (Idenc) e foram cedidos pela
Secretaria de Obras com Datum em UTM SAD 69. Com a finalidade de fornecer um referenciamento atualizado
e de acordo com os sistemas de coordenadas geográficas oficiais no Brasil, os arquivos foram convertidos para o
Datum UTM SIRGAS 2000 que diferencia do anterior pelo fato de ser um referencial geocêntrico, ou seja, o
centro da Terra é o ponto de referência neste sistema, enquanto que o SAD 69 utilizava um referencial na
superfície da Terra (IBGE,2014). A combinação dos shapefiles e todo o trabalho de tratamento de dados e de
geoprocessamento foi feito através do software livre QGis e com estas combinações foram gerados os mapas,
importantes resultados para a execução deste trabalho. Os mapas, em sua maioria, foram produzidos em uma
escala em torno de 1:40.000 que, de acordo com Rocha (2007), é uma escala viável pois as recomendáveis para
trabalhos de análise ambiental em âmbito municipal podem ser entre 1:50.000 e 1:10.000. Alguns mapas cujo
detalhamento não é requerido foram gerados na escala 1:100.000.

Para a geração dos mapas, além dos arquivos fornecidos foram utilizados, para a geração do Modelo Digital
de Elevação (MDE), dados gerados pelo sistema Advanced Spacebone Thermal Emission and Reflexion
Radiometer (ASTER), que geram as curvas de nível do terreno com uma resolução de 30m (NASA, 2014). As
imagens geradas pelo satélite LANDSAT foram adquiridas no site do United States Geological Survey (USGS) e
estas imagens possibilitaram obter um panorama relativamente preciso do uso do solo em toda a área urbana de
Santos Dumont numa resolução de 15m, uma vez que foi utilizada a banda pancromática do LANDSAT 8 além
das suas bandas 6, 5 e 4 respectivamente, que é a combinação recomendada pela mantenedora dos satélites para
análises do tipo.

Na análise dos mapas gerados, a metodologia proposta pelo professor Joaquim Xavier da Silva, do
Laboratório de Geoprocessamento da UFRJ e citada por Rocha (2007) foi utilizada neste trabalho. Ela analisa as
variáveis em questão presentes na área e permite avaliar as possíveis relações entre estas variáveis, gerando
assinaturas que permitem inferir sobre tais combinações e também fazer prospecções sobre os riscos ambientais
que a área pode sofrer ou o seu potencial ambiental (ROCHA, 2007).

RESULTADOS E DISCUSSÕES

LEVANTAMENTO HISTÓRICO DE ALAGAMENTOS E DESLIZAMENTOS

O aumento da demanda pelo uso do solo na região urbana de Santos Dumont principalmente no tocante à
formação de novos loteamentos e condomínios nos últimos anos é considerável, mas também há de se observar o
crescimento dos bairros já existentes com pouco ou ordenamento algum. Em ambos os casos se observa
ocupações irregulares em APP, o que tem ocasionado um aumento na frequência de deslizamentos e inundações.
É evidente que quanto maior a densidade populacional do bairro, maior a quantidade de ocorrências ao longo dos
anos (SPERFELD,2009).

Considerando as ocorrências da Defesa Civil registradas pelo S2ID, nos 30 anos que compreendem o espaço
de tempo deste trabalho, Santos Dumont chegou a decretar situação de emergência por conta de desastres
envolvendo alagamentos e/ou deslizamentos por duas vezes num espaço de 10 anos (BRASIL, 2015; CEPED,
2011).

Segundo os dados obtidos através da pesquisa nos arquivos do semanário, entre os anos de 1984 e 2014
pode-se verificar que, nos últimos 20 anos, a cidade tem experimentado um aumento considerável nos eventos
relacionados a deslizamentos e, principalmente, alagamentos como pode ser observado na Tabela 1. Isso pode ter
sido causado, dentre outros fatores, pelo aumento do número de vias pavimentadas com material impermeável, o
que tem sobrecarregado tanto a infraestrutura existente para drenagem urbana como também a calha dos cursos
d’água que passam pela região urbana do município (ZANON, 2013).
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Tabela 1: Ocorrências de alagamentos e deslizamentos em Santos Dumont por década

Década Deslizamentos Alagamentos

1980 N/D N/D

1990 4 3

2000 17 9

2010* 10 17

*Até o ano de 2014

No período de 1984 a 2014, os bairros mais afetados por alagamentos e deslizamentos foram: Quarto
Depósito, Nossa Senhora da Glória, Santo Antônio, Córrego do Ouro, Antônio Afonso, Graminha, Centro e Vila
Esperança (Tabela 2). O bairro Córrego do Ouro é o que possui o maior número de ocorrências de deslizamentos
enquanto que a região central da cidade possui o maior número de ocorrências de alagamento no período
pesquisado, conforme pode ser observado nas figuras 3 a e b e na tabela 2.

Figura 3: a) áreas de ocorrência de alagamentos; b) áreas de ocorrência de deslizamentos

Tabela 2: Ocorrências de alagamentos e deslizamentos obtidos através do levantamento histórico

Bairros Deslizamentos Alagamentos

Água Espraiada 1 1

Antônio Afonso 0 1

Barra 1 0

Centro 1 7

Córrego do Ouro 7 1

Flores 1 0

Graminha 0 1

Jardim Jaraguá 1 0

N. Sra da Glória 4 0

N. Sra das Graças 0 1

Quarto Depósito 2 3

Santo Antônio 2 4

São Sebastião 1 0

Vila Esperança 1 0

b)a)
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LEVANTAMENTO HISTÓRICO E PLANO DIRETOR

Ao se comparar os dados obtidos através do levantamento histórico com o mapa gerado pelo estudo realizado
para a elaboração do Plano Diretor, nota-se que há semelhanças em algumas áreas, mas ao se levar em conta o
produto gerado pela pesquisa histórica, verifica-se que o estudo necessita ser complementado, uma vez que ele
não compreende, por exemplo, o ponto de alagamento no Bairro Antônio Afonso e alguns pontos de
deslizamento importantes, pois são áreas onde há ocupação. Esse fato evidencia a necessidade de se buscar
fontes primárias e secundárias para se detectar as áreas de risco em um município, incluindo arquivos da
imprensa local afim de se produzir uma base de dados consistente e com o menor número de falhas possível
(CEPED, 2014). Com a união de ambos os estudos, foram gerados os mapas apresentados nas figuras 4 a) e b).
Através da combinação entre estes dois levantamentos, procurou-se alimentar a base de dados e garantir uma
consistência maior desta no que diz respeito a áreas de deslizamento e alagamento, podendo inclusive se
identificar a suscetibilidade de uma determinada região da cidade a um ou outro evento (CEPED, 2014).

Figura 4: a) Áreas propensas a deslizamentos e b) propensas a alagamentos do estudo do Plano Diretor
complementadas pelo levantamento histórico

O PLANO DIRETOR E AS APPS

O Plano Diretor do município de Santos Dumont (Lei Municipal nº 4241/2012), em seu capítulo IV que versa
sobre o uso e ocupação do solo, explicita regras para o ordenamento do território que compreende o município
com base nos diferentes usos do solo de acordo com a sua compatibilidade, o que acabou por resultar num
zoneamento de todo o município em macrozonas. Além de dividir estas macrozonas em urbanas e rurais,
também avaliou e classificou estas áreas com base numa série de fatores ambientais, geológicos, culturais e
sociais de forma a se fazer um zoneamento coerente com os atuais usos do solo e seu potencial uso futuro.

Tomando como referência o Novo Código Florestal brasileiro, em especial os parâmetros estabelecidos para
a definição de APP, e utilizando-se de técnicas de geoprocessamento através do software Vista SAGA
relacionou-se as APPs existentes na área em estudo com as regiões propícias a alagamentos e deslizamentos de
acordo com o estudo feito quando da elaboração do Plano Diretor afim de se identificar qual ou quais áreas
possuem estes problemas e se estão relacionados com o uso do solo irregular em APP. Foram consideradas neste
trabalho, as APPs de curso hídrico (rios e nascentes) e de declividade, visando relacioná-las às áreas de risco
identificadas pela prefeitura afim de se verificar as possíveis causas da ocorrência destas áreas na região urbana
do município. Por meio de combinações entre dois mapas temáticos, utilizando-se de técnicas de
geoprocessamento foi possível obter assinaturas, ou seja, tabelas que caracterizam quantitativamente a área
afetada por cada aspecto, visto que a simples visualização do mapa gerado pelo geoprocessamento muitas vezes
é prejudicada por serem áreas de pequenas dimensões ou por qualquer outra limitação do software.

De posse do mapa que representa o zoneamento urbano de Santos Dumont, primeiramente procurou-se
mensurar qualitativa e quantitativamente a presença de APPs tanto de declividade quanto de recursos hídricos.
Essa identificação é importante pois, este zoneamento é um dos instrumentos de planejamento municipal
(BRASIL, 2001). Saboya (2007) aponta que os principais objetivos de um zoneamento são o controle da
expansão urbana e proteção das áreas inadequadas a ocupação além de reduzir os conflitos inerentes aos
diferentes usos do solo. Com o uso da ferramenta “Combinar” do Vista SAGA, foram feitas combinações entre o

b)a)
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mapa de hidrografia, com buffer de 30m para rios e córregos e de 50m para as nascentes com o mapa do
zoneamento para se verificar a importância das APPs de curso hídrico em toda a área urbana principal do
município (BRASIL,2012). Também foram combinados o modelo digital de elevação com o mapa de
zoneamento afim de se verificar quantitativamente as APPs de declividade e onde se localizam. Vale ressaltar
que as declividades entre 30% e 47% estão presentes nesta combinação pois, de acordo com o Plano Diretor de
Santos Dumont, terrenos com esta faixa de declividade, para fins de parcelamento, devem possuir estudo técnico
que ateste a viabilidade de se promover algum empreendimento imobiliário neste (SANTOS DUMONT, 2012).
Como a legislação municipal prevê estudo somente para a faixa de declividade descrita anteriormente, para fins
de análise, neste trabalho consideramos um valor mais conservador para APP, compreendendo a faixa de 47% a
100% de declividade além da prevista pela legislação federal (>100%) para que não houvessem lacunas
importantes na geração do produto.

A figura 5 representa a combinação das áreas consideradas de risco e consideradas APP e em qual zona de
planejamento estão inseridas. Observando a tabela 3, nota-se que a área que compreende declividades de risco e
APP é uma pequena parcela da área urbana principal representando 0,61% desta área. Ao se levar em conta
somente a localização, pode-se verificar que 84% das áreas com declividade de risco e a totalidade das APPs de
declividade estão localizadas na ZAC1, zona que compreende a maior parte do município e apesar de possuir
infraestrutura básica para a ocupação, esta é restrita. Sendo assim, o fator declividade deve ser visto com cautela
nesta área, para se evitar transtornos advindos da construção de edificações nestas áreas.

Figura 5: Combinação entre as declividades importantes incluindo as APPs e o zoneamento urbano

Tabela 3: Assinaturas da combinação declividade x zoneamento

Categoria Área (ha) % Área

Não APP 4.579,72 99,39%

Declividade 30-47% em ZAC1 23,68 0,51%

Declividade 30-47% em ZE 2,84 0,06%

Declividade 30-47% em ZAC2 1,28 0,03%

Declividade 30-47% em ZPA 0,04 0,001%

APP Declividade em ZAC1 0,48 0,01%

Total 4.608,04 100%

Apresenta-se na figura 6 as APPs de curso hídrico (nascentes e rios) e em qual zona de planejamento estão
localizadas. Assim como a declividade, a maior parte das APPs de curso hídrico estão localizadas em
ZAC1(tabela 4), representando 3,83% da área urbana em estudo e 51% do total das APPs de curso hídrico. Esta
questão também deve ser vista com bastante critério pelos gestores locais, uma vez que a ocupação em faixas
próximas de rios e córregos podem causar uma gama de problemas ambientais e sociais na região (SANTANA,
2011). Tal cuidado deve também ser tomado nas APPs compreendidas na ZAC2 que compreende 0,01% da área
urbana principal e 14% do total das APPs de curso hídrico pois a infraestrutura básica e a acessibilidade presente
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nesta zona é precária e a ocupação às margens de cursos hídricos pode gerar problemas sérios caso ocorra uma
expansão nestas áreas.

Figura 6: Combinação entre APP de curso hídrico e as zonas de planejamento

Tabela 4: Assinaturas da combinação APP Curso hídrico x zoneamento

Categoria Área (ha) % Área

Hidrografia 111,68 2,39%

Área Urbana não APP 4.210,04 90,08%

APP Curso hídrico em ZAC 1 179,00 3,83%

APP Curso hídrico em ZPA 97,76 2,09%

APP Curso hídrico em ZE 1,84 0,04%

APP Curso hídrico em ZA 11,92 0,26%

APP Curso hídrico em ZAC2 51,24 1,10%

APP Curso hídrico em ZPPH 2,48 0,05%

APP Curso hídrico em ZEIS 5,68 0,12%

APP Curso hídrico em ZCA 2,28 0,05%

Total 4.673,92 100%

Outro ponto importante é a presença da Zona de Proteção Ambiental (ZPA) no entorno de boa parte dos
recursos hídricos. Nesta zona estão presentes 28% das APPs de curso hídrico e esta zona, de acordo com o Plano
Diretor, deve ser restaurada ou preservada por suas características geológicas, topográficas e biológicas
(SANTOS DUMONT, 2012).

Afim de se verificar os usos do solo na região em estudo, foram utilizadas combinações de imagens advindas
do satélite Landsat 8. Como pode ser visto, a maior parte da área urbana se encontra ocupada e é nesta região
ocupada que se observa a maior concentração de problemas envolvendo deslizamentos e alagamentos (figuras 7
a) e b)). A grande ocupação em áreas consideradas APP de curso hídrico, de acordo com as mapas gerados, pode
ser a principal causa do aumento, a cada ano, dos casos de alagamento principalmente na região central da
cidade. Outro ponto que se deve atentar é a existência de uma considerável área de pastagem, pouco vegetada
que, caso estejam em áreas elevadas pode contribuir para deslizamentos e, às margens de rios e córregos, para ao
assoreamento destes corpos hídricos o que pode causar alagamentos (INÁCIO et.al, 2007).
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Figura 7: Principais usos do solo na área urbana principal e a) áreas sujeitas a deslizamento; b) áreas sujeitas a
alagamento

Ao associar os dados do estudo do Plano Diretor com os dados do levantamento histórico realizado com o
MDE pode-se notar as áreas propícias a deslizamento estão em regiões as quais há uma fronteira de declividades
ou seja, é evidente que os deslizamentos ocorrem em encostas um pouco mais íngremes, mas não
necessariamente nas encostas de declividade 30-47% as quais exigem estudo técnico conforme o Plano Diretor
preconiza. Quanto aos alagamentos, nota-se que eles se localizam nas áreas com menor ou nenhuma declividade
podendo ser estas áreas, provavelmente, componentes da planície de inundação dos rios. Estes resultados podem
ser vistos nas figuras 8 a) e b) a seguir.

Figura 8: Modelo Digital de elevação e a) áreas propensas a deslizamento; b) áreas propensas a alagamento

CONCLUSÕES

A partir da revisão da legislação pertinente em âmbito federal e municipal, pode-se dizer que a legislação
municipal é um pouco mais conservacionista que a federal, uma vez que considera, de modo implícito que
declividades de 47% a 100% como APPs, além da faixa superior a 100%.

Parte considerável das ocupações em APP, principalmente na região do bairro Santo Antônio e o centro da
cidade ocorreram antes de que fossem elaborados qualquer legislação que versasse sobre o tema Área de
Preservação Permanente, bastando ao gestor local tomar medidas de contenção de riscos que minimizem os
impactos causados por essas ocupações na região. O ordenamento adequado do uso do solo no município é
necessário para que o crescimento dos loteamentos criados anteriormente ao Plano Diretor e o surgimento de
novos não avance para APPs, o que pode causar inúmeros problemas aos moradores e agravar os já existentes.

As áreas onde houveram a maior quantidade de registros de deslizamentos são os bairros mais populosos de
Santos Dumont, podendo se estabelecer uma relação que quanto mais populoso o bairro, maior a quantidade de

b)a)

b)a)
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problemas relacionados a deslizamentos (SPERFELD, 2009). Também, pode-se notar uma relação com as
fronteiras das faixas de declividades e os deslizamento, uma vez que boa parte deles aconteceram nestas faixas.

As áreas onde houve um grande número de alagamentos são os bairros que se desenvolveram às margens do
Ribeirão das Posses, em especial na área que compreende as APPs de curso hídrico e em áreas onde a
declividade é baixa. Este fato, aliado ao crescimento do número de vias pavimentadas com material impermeável
e a não expansão e/ou redimensionamento da rede de drenagem urbana, contribuíram para a ocorrência cada vez
mais constante de alagamentos nessas áreas.

Destaca-se a adequação dos critérios gerais estabelecidos pelo Plano Diretor de Santos Dumont relativos a
legislação Federal. Entretanto, o referido Plano Diretor não contempla todo o território municipal, sendo assim,
ele não cumpre o objetivo de proteger as APPs preservadas e recuperar as que foram degradadas em todo o
território municipal. Ressalta-se também a sua não conformidade com o Estatuto das Cidades, uma vez que o
Plano Diretor contempla apenas os novos loteamentos (BRASIL, 2001).
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