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Resumo 
Em síntese, este trabalho teve como propósitos básicos identificar e mapear as 

áreas de risco na cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil. O Município tem 
uma área aproximada de 1.788,129 Km², com uma população de 261.031 habitantes. 
A taxa de urbanização do município chega a 95,1%. O processo de urbanização 
ocasionou significativa segregação espacial, com a valorização de áreas da cidade em 
detrimento de outras. Diante desta realidade, iniciam-se as ocupações em áreas 
susceptíveis aos riscos associados à dinâmica fluvial e à dinâmica das encostas. 
Utiliza-se os conceitos de “susceptibilidade” para as áreas que apresentam 
características deflagradoras de algum tipo de evento, de “vulnerabilidade” para as 
condições socioeconômicas da população, de “perigo” como resultante de processos 
que podem causar uma conseqüência desagradável e, por fim, de “risco” como sendo 
a probabilidade de perda esperada para uma área habitada em um determinado 
tempo, devido à presença iminente de um perigo. Dessa forma, determinou-se um 
zoneamento de risco considerando as seguintes características: i) inventário de 
eventos; ii) características das encostas,  margens e planície de inundação dos 
arroios; iii) distância de certas moradias em relação ao curso d’água e ao talude das 
encostas; iv) padrão construtivo das habitações. Trabalhos de campo foram realizados 
nas áreas mais afetadas pela possibilidade de ocorrência de riscos; os dados 
cartográficos correspondem ao levantamento de imagens de satélites de média e alta 
resolução espacial; carta geotécnica de escala 1:25.000, mapas político-
administrativos da cidade de escala 1:15.000, além de zoneamentos temáticos e 
informações obtidas em trabalhos anteriores. As encostas, junto ao Rebordo do 
Planalto, encontram-se ainda com baixa ocupação urbana, mas se configuram como 
vetores da expansão irregular da cidade e, conseqüentemente, como áreas de risco 
potencial. A maior parte das áreas de risco do perímetro urbano de Santa Maria está 
localizada ao longo dos cursos d água, mais especificamente ao longo do Arroio 
Cadena e seus tributários que, apesar do pequeno porte dos leitos, podem causar 
sérios problemas devido à ocupação inadequada de suas margens. Os riscos 
observados são relacionados às inundações e à erosão de margens. As 
características das áreas são semelhantes, apresentando, quase sempre, moradias de 
baixo padrão construtivo, localizadas próximas ou muito próximas aos cursos d’água 
em bairros periféricos; presença de lixo dentro dos canais de drenagem, contribuindo 
para o assoreamento; população de baixo poder aquisitivo. Frente a essa situação, 
percebe-se que a problemática que envolve as áreas de risco é uma questão que 
abrange inúmeros agentes. Além dos fatores naturais que atuam ao longo dos cursos 
d’água e das encostas, o risco está associadas à ocupação irregular de locais 
susceptíveis e, como causa disso, encontra-se a ineficiência do poder público em 
proporcionar moradias adequadas à população menos favorecida economicamente. 
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Abstract 
In summary, this work has the basic purposes to identify and map areas of risk in the 
city of Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brazil. The municipality has an area of 
approximately 1788.129 square kilometers, with a population of 261,031 inhabitants. 
The rate of urbanization of the municipality reaches 95.1%. The urbanization process 
caused significant spatial segregation, with the appreciation of city areas over others. 
Given this reality, begin the occupations in areas susceptible to risks associated with 
fluvial dynamics and the dynamics of the slopes. It uses the concepts of "susceptibility" 
to areas that have characteristics of triggering some kind of event, "vulnerability" to the 
socioeconomic conditions of the population, "danger" as a result of processes that can 
cause an unpleasant consequence, and finally, "risk" as the probability of expected 
loss to a populated area at a given time, due to the presence of an imminent danger. 
Thus, it was determined zoning risk considering the following features: i) inventory of 
events, ii) characteristics of the slopes, banks and floodplain of streams iii) certain 
distance of dwellings in relation to watercourse and the slope of hillsides iv) 
constructive standard housing. Field studies were conducted in areas most affected by 
the possibility of risks; cartographic data correspond to the survey of satellite images of 
medium and high spatial resolution; geotechnical map scale of 1:25,000, political and 
administrative maps of the town of scale 1:15,000, plus themed and zoning information 
obtained in previous works. The slopes along the Border Plateau, are still with low 
urban occupation, but are configured as arrays of irregular expansion of the city and, 
consequently, as areas of potential risk. Most risk areas of the urban perimeter of 
Santa Maria is located along the water courses, specifically along the creek and its 
tributaries Cadena that despite the small size of the beds, can cause serious problems 
due to inadequate occupation of their margins. The risks observed are related to 
flooding and erosion of margins. The characteristics of the areas are similar, presenting 
almost always constructive low standard dwellings, located close or very close to water 
courses in outlying areas, presence of garbage in drainage channels, contributing to 
the silting; population of low power purchasing. In this situation, it is clear that the 
problem that involves risk areas is an issue that spans numerous agents. Besides the 
natural factors that operate along the watercourses and slopes, the risk is associated 
with the illegal occupation of places likely and, as a result, is the inefficiency of the 
government to provide adequate housing to the poor population. 

  

Key-words: mapping, risk, vulnerability, danger, urbanization 

 

1 Introdução 

A análise dos registros mundiais, das catástrofes de origem natural, 

revela a relação existente entre a amplitude dos danos e o estado de 

desenvolvimento das regiões onde tais fenômenos ocorrem. Agregue-se que 

amplitude dos danos e as perdas provocadas por uma catástrofe, de origem 

natural ou antrópica, depende, em primeiro lugar, da natureza e da magnitude 

das suas causas, mas também das características do espaço territorial em que 

ocorre. A vulnerabilidade de uma região a tais riscos atrela-se a fatores tão 

diversos como a densidade populacional, a natureza dos seus bens 

tecnológicos e culturais, o tipo de organização social e econômica e a 
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capacidade exibida pelas comunidades para enfrentarem os diferentes fatores 

de risco. 

Estudos de casos, conforme Mattedi & Butzke (2001), mostraram que 

pessoas que vivem em áreas de risco percebem os eventos como uma 

ameaça, porém, não costumam atribuir seus impactos a fatores sociais. Isso é 

comum com as enchentes, pois apesar de habitarem as áreas de planície de 

inundação dos rios, essas pessoas costumam atribuir à inundação de suas 

moradias à força da natureza e não à forma de ocupação do espaço. 

Além disso, como observa Wenger (1978), dois fatores determinam o 

padrão de resposta da comunidade: os tipos de integração e conflitos 

existentes no período de normalidade e a experiência acumulada na 

confrontação da crise. Neste sentido, o tipo de organização social pré-impacto 

exerce uma influência decisiva no grau de vulnerabilidade das populações a 

eventos naturais, de tal modo que as situações encontradas no contexto pós-

desastres podem ser entendidas como extensão das condições sociais 

vigentes na fase pré-desastre. 

O que fica evidente em situações de desastres, principalmente no caso 

brasileiro, é a inexistência de atividades estruturadas que antecedam o evento 

perigoso, no sentido de diminuir a vulnerabilidade dos elementos em risco, bem 

como a ausência de ações que objetivem melhorar a informação e a 

comunicação com as comunidades envolvidas. Via de regra, as ações que 

acontecem durante o desastre, geralmente, realizadas pela Defesa Civil, são 

os resgates e os salvamentos, providenciando lugares provisórios para receber 

os desabrigados. 

Entretanto, estratégias de gestão devem conter ações no sentido de 

incrementar a capacidade da comunidade para transformar a condições 

perigosas e reduzir a vulnerabilidade, englobando estratégias mais amplas do 

que a mera recuperação pós-desastre. 

Conforme a terminologia utilizada pela UN/ISRD (2009), a gestão do 

risco de desastre é um processos sistemático de utilizar diretrizes 

administrativas, organização, habilidades e capacidades operacionais para 

executar políticas e fortalecer as capacidades de enfrentamento, com a 
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finalidade de reduzir o impacto adverso de ameaças1 naturais e a possibilidade 

de que ocorra um desastre. 

A UNDRO (Office of the United Nations Disasters Relief Co-Ordinator) 

apresentou uma sequência de ações de Prevenção e Preparação, segundo os 

programas de Mitigações de Desastres, 1991, que são: 1. Identificação dos 

riscos; 2. Análise dos riscos; 3. Medidas de prevenção; 4. Planejamento para 

situações de emergência; 5. Informações públicas e treinamento 

Neste sentido, ações integradas entre comunidade e universidade são 

fundamentais para que os efeitos dos desastres naturais sejam minimizados. A 

universidade deve contribuir na compreensão dos mecanismos dos desastres 

naturais através do monitoramento, diagnóstico e modelagem e estas 

informações devem ser repassadas à sociedade, permitindo o desenvolvimento 

de trabalhos de gerenciamento. 

Entre os objetivos deste trabalho destacam-se a construção de um 

banco de dados com as informações disponíveis sobre acidentes/desastres 

associados a processos fluviais e/ou de encosta na cidade de Santa Maria; a 

identificação e mapeamento das áreas suscetíveis a eventos de processos 

superficiais de encosta e/ou de dinâmica fluvial na cidade; a determinação da 

vulnerabilidade das populações suscetíveis a serem afetadas por desastres 

naturais na cidade; a realização do zoneamento de risco na escala 1:15.000 

para toda a cidade; a análise dos processos causadores de risco; e a avaliação 

das ações do poder publico se comunica frente á problemática das áreas de 

risco. 

 

2 Conceitos básicos: risco, perigo, susceptibilidade, vulnerabilidade  

 

O termo risco (risk) é utilizado pelos pesquisadores, de modo geral, para 

exprimir uma situação futura, baseada na incerteza e na insegurança da 

ocorrência de algum fenômeno.  Portanto, ser/estar em risco é ser/estar 

suscetível à ocorrência de um perigo. 

 Contudo, não há uma palavra correspondente em português (ou em 

outras línguas latinas, como o Espanhol e o Francês) que expresse o 

                                                 
1 No documento intitulado “Terminologia sobre a redução de risco de desastre”, a ONU/EIRD 
considera o termo ameaça como sinônimo para o termo perigo. 
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verdadeiro significado desta palavra. E aí reside certa confusão nas traduções, 

utilização e entendimento destes conceitos. Neste sentido, White & Burton 

(1980, p.1) acrescentam: 

 
One school of thought sees risk as more or less synonymous with 
hazard; that is, an event or act which holds adverse consequences. In 
this view the degree of risk is related both to its probability and to the 
magnitude of its consequences. 

 

Os termos perigo (hazard) e risco (risk) são freqüentemente utilizados 

como sinônimos, mas eles não são. As definições de perigo e risco elaboradas 

pela UNDRO (1991) amplamente utilizadas no mundo inteiro, deixam clara esta 

diferença.  

Assim, o perigo (natural ou não) está relacionado à ocorrência de 

processos ou fenômenos que ocorrem na biosfera (Figura 1), podendo 

constituir um evento danoso e serem modificados pela atividade humana. 

Enquanto o risco é a probabilidade de perda esperada para uma área habitada 

em um determinado tempo, devido à presença iminente de um perigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Esquema representativo que mostra as relações existentes entre 
perigo, risco e desastre. Fonte: Aneas de Castro (2000). 

 

Segundo Aneas de Castro (2000) há tanto valoração quantitativa quanto 

qualitativa, estando a incerteza presente nas questões referentes ao risco. 

Considera ainda que: 

El concepto incluye la probabilidad de ocurrencia de un 
acontecimiento natural o antrópico y la valoración por parte del 
hombre en cuanto a sus efectos nocivos (vulnerabilidad). El riesgo 
ambiental es una circunstancia de la existencia social cuya naturaleza  
y significado depende de la experiencia, del desarrollo 
socioeconómico y de las estrategias con que se enfrentan los peligros. 
La percepción adecuada de las características del peligro es un 
elemento decisivo a la hora de dar respuestas al evento, situación que 
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influye no sólo en los costos que este provoca sino en todas las 
actividades de la vida del grupo. 

 

A propósito, Dwyer et al (2004) inclui o conceito de “natural hazard” 

como sendo um vento especificamente natural, caracterizado por certa 

magnitude e probabilidade de ocorrência e, comum a todos os perigos naturais, 

é a incerteza da ocorrência dos riscos, a sua magnitude e extensão espacial do 

impacto do perigo potencial. 

O Hoffmann (2002) faz uso do mesmo conceito, no entanto acrescenta 

que uma distinção entre um perigo real natural e um perigo sócio-natural. Em 

função do complexo conjunto de influências, esta distinção é difícil de fazer, 

mas é útil para ajudar a definir as medidas de gestão de desastres de risco. 

Em outras palavras, considera-se, teoricamente, que os seres humanos 

não exercem nenhuma influência no que diz respeito ocorrência dos 

fenômenos naturais. Contudo, os perigos sócio-naturais perigos são induzidos 

ou agravados por uma combinação de eventos naturais extremos e 

intervenções humanas na natureza.  

Apenas alguns perigos, como terremotos, por exemplo, são fenômenos 

“puramente naturais”, a maioria dos outros, como incêndios florestais, 

inundações e deslizamentos de terra, pode acontecer com e sem intervenção 

humana. 

Explicando tal relação, um fenômeno atmosférico extremo como um 

tornado, que costuma ocorrer em uma determinada região (susceptibilidade) e 

época conhecida, gera uma situação de perigo.  

Se este se deslocar na direção de uma área povoada, com uma 

possibilidade real de prejuízos em determinado período (vulnerabilidade), 

teremos então uma situação de risco. Se o fenômeno atingir a área povoada, 

provocando danos materiais e vítimas, será denominado como um desastre 

natural. Caso o mesmo ocorra não ocasionando danos, será considerado 

evento natural (OGURA & MACEDO, 2002).  

No Brasil, dependendo dos profissionais e instituições, traduz-se o termo 

em inglês hazard como “perigo” ou “ameaça”. Neste trabalho, adotar-se-á o 

termo perigo para a tradução de hazard.  

Além disso, dois tipos de perigo geram situações de risco 

completamente distintas para uma mesma área, devido à época de ocorrência 
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(estação do ano), a tipologia do fenômeno (inundação ou movimento de 

massa), a intensidade e abrangência dos mesmos (estiagem e tornado). Dessa 

forma, nota-se que a grandeza do perigo não acompanha a do risco. Em outras 

palavras, o valor de perigo não tem uma relação linear com o do risco. 

 Analisando a literatura, as definições de risco, vulnerabilidade, perigo e 

susceptibilidade, observa-se que não há um acordo entre os pesquisadores 

e/ou gerenciadores. Isto aumenta mais a dificuldade no estabelecimento de 

métodos comuns.  

  Neste sentido, quando se trata de risco, deve-se considerar, além do 

perigo, a vulnerabilidade (densidade demográfica, infra-estrutura, pobreza, etc.) 

do sistema que está prestes a ser impactado.  

Dwyer (2004) refere-se à vulnerabilidade como sendo a capacidade de 

um elemento exposto durante o impacto de um evento de perigo. Definições de 

vulnerabilidade a desastres naturais geralmente se referem às características 

de um elemento expostos a um perigo (estrada, construções, pessoas) que 

contribui para a capacidade desse elemento para resistir, enfrentar e se 

recuperar do impacto de um perigo natural. 

 O fato de “medir” os aspectos de vulnerabilidade social à desastres 

naturais tem sido explorado amplamente em situações de emergência e em 

literatura desastre para mais de 30 anos (DWYER, 2004). No entanto, a 

pesquisa concentrou-se principalmente em metodologias de avaliação mais 

qualitativa do que quantitativa. Em parte, isso é devido à natureza complexa 

das pessoas e das estruturas sócio-culturais.  Nenhuma investigação baseada 

num único indicador de vulnerabilidade irá fornecer uma resposta holística e 

abrangente, no entanto, há aspectos de vulnerabilidade que pode ser 

explorada e representada através do desenvolvimento e aplicação de 

indicadores de vulnerabilidade quantitativos. 

Neste aspecto Hoffmann (2004) acrescenta que este conceito abrange 

vários indicadores que devem ser levados em conta para determinar a 

vulnerabilidade de uma família, de uma comunidade ou de um país. Entre eles 

o autor apresenta: i) os recursos humanos e financeiros são insuficientes para 

a gestão e o enfrentamento do risco de desastres; ii) a falta de coordenação 

entre as instituições responsáveis; iii) o baixo nível de participação da 
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população nos processos democráticos diminui suas capacidades de auto-

ajuda; e iv) uma cultura de prevenção insuficientemente promovida. 

Considera-se, no decorrer deste trabalho, o termo “susceptibilidade” é 

usado para caracterizar as áreas que apresentam, naturalmente, a(s) 

característica(s) deflagradora(s) de algum tipo de desastre. A expressão 

“vulnerabilidade” está relacionada às condições socioeconômicas da 

população, ao padrão construtivo das residências e à infra-estrutura local. 

Os termos “perigo” e “risco” são utilizados conforme definição da 

UN/ISDR (2009) O perigo resulta de processos ou fenômenos naturais que 

podem causar uma conseqüência desagradável. O risco é a probabilidade de 

perda esperada para uma área habitada em um determinado tempo, devido à 

presença iminente de um perigo. 

 
3 Zoneamento e Mapeamento de risco em áreas urbanas 
 

 O mapeamento de risco constitui importante instrumento de política 

pública, na medida em que permite hierarquizar os problemas, priorizar o 

atendimento em caso de desastre, avaliar os custos de investimentos, dar 

suporte técnico às negociações com a comunidade. Ou seja, o zoneamento e a 

cartografia que o acompanham (mapa) constituem a base de uma política de 

prevenção (VEYRET, 2007). 

 Entre os principais objetivos de um trabalho que propõe o mapeamento 

de risco, conforme Ministério das Cidades (2007) são: i) orientar as ações de 

planejamento urbano; ii) definir áreas prioritárias para intervenções em base 

técnica; iii) controlar os pontos críticos onde os riscos são mais altos; iv) definir 

o tipo de tratamento da área em função do processo atuante; v) servir de 

instrumento de negociação com as comunidades e órgãos de financiamento; vi) 

direcionar as intervenções estruturais (obras de engenharia).  

Esses objetivos podem ser alcançados através de três tipos de 

mapeamento que, em conjunto, resultarão no mapa de risco de uma 

determinada área. São eles: mapa de inventário; mapa de susceptibilidade, e o 

mapa de risco propriamente dito (OGURA & MACEDO, 2002). 

O mapa contendo o inventário de ocorrência de eventos serve como 

base para a elaboração dos demais, entre as suas principais características 

destacam-se a distribuição espacial dos eventos; o tipo, tamanho, forma e 
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estado de atividade; e as informações obtidas em campo através da 

observação e registros fotográficos.  

O inventário pode ser construído através do levantamento de 

informações históricas sobre eventos, ou através da interpretação de imagens 

de satélite com checagem de campo. 

A espacialização dessas informações assume papel científico, social e 

político de extrema importância, uma vez que possui os registros dos eventos 

ocorridos no passado que servirá de base a previsão de processos futuros 

(FERNANDES & AMARAL, 2003). 

Isso porque os desastres naturais, como movimentos de massa e 

inundações, são processos que, geralmente, tem um tempo de reincidência 

que depende das condições ambientais da área em que ocorrem.  

O tempo de retorno do evento merece atenção especial, pois as 

probabilidades de ocorrência são baseadas em dados quantitativos, porém, as 

condições ambientais podem variar rapidamente, principalmente quando as 

atividades antrópicas se fazem presentes. 

 O mapa de susceptibilidade assume papel importante no mapeamento 

de risco, porque através dele e possível a elaboração de medidas de 

prevenção e planejamento do uso e ocupação, pois indica a potencialidade de 

ocorrência de processos naturais e induzidos em áreas de risco.  

Um mapa de suscetibilidade de desastres espacializa as áreas onde 

podem ocorrer acidentes futuros, correlacionando alguns dos principais fatores 

que  contribuem para a ocorrência de eventos danosos (CARRARA et al, 

2003). 

O objetivo de uma avaliação dos perigos segundo a UN/ISDR (2009) é 

identificar a probabilidade de ocorrência de um perigo específico, em um 

determinado período de tempo futuro, bem como sua intensidade e área de 

impacto. 

A proposta de Julião et al. (2009) utiliza o termo perigosidade para 

avaliar a probabilidade de ocorrência (avaliada qualitativa ou quantitativamente) 

de um fenômeno com uma determinada magnitude (a que está associado um 

potencial de destruição), num determinado período de tempo e numa dada 

área. 
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 Este trabalho usa uma proposta semelhante ao Ministério das 

Cidades/IPT (2007) para definição do perigo ao utilizar como base o mapa de 

inventário, apresentar os fatores que influenciam a ocorrência dos eventos; 

correlacionar os fatores e eventos; e classificar as unidades de paisagem em 

graus de perigo. 

 O desenvolvimento do SIG (Sistema de Informações Geográficas) tem 

reforçado as técnicas para a avaliação de áreas susceptíveis aos desastres 

naturais ou induzidos. Neste sentido, Carrara et al (2005) acrescenta que a 

utilização de outros procedimentos metodológicos (como, por exemplo, 

trabalhos de campo) juntamente com o SIG, permite a aquisição de dados que 

até então eram mais difíceis de obter. 

Parâmetros tais como declividade, orientação de vertentes, inclinação do 

terreno, delimitação de áreas de bacia hidrográfica, rede de drenagem podem 

ser facilmente incluídos na análise e mapeamento de áreas susceptíveis. 

 Algumas das características deste tipo de mapeamento dizem respeito à 

probabilidade temporal e espacial, tipologia e comportamento do fenômeno; à 

vulnerabilidade dos elementos sob risco; aos custos dos danos; e à 

aplicabilidade temporal limitada. 

 Um mapeamento de risco, segundo Cerri et al (2007), um mapeamento 

de risco tem como objetivo principal avaliar a possibilidade de ocorrência de um 

fenômeno adverso em um local e num período de tempo específico, 

caracterizando a tipologia do(s) processo(s), através do mecanismo 

deflagrador, do material envolvido, da intensidade e magnitude, da velocidade 

e tempo de duração, etc. 

 Sobre o mapeamento de risco, mais especificamente para riscos de 

escorregamento, Cerri (1993) considerou dois níveis de detalhamento: o 

zoneamento de risco e o cadastramento de risco. No zoneamento de risco são 

determinados setores nos quais estão inseridas várias moradias e, para cada 

setor, é atribuído um grau de risco que vai de baixo até muito alto. No entanto, 

pode haver moradias com graus de risco diferente em um mesmo setor, ou até 

mesmo que estão sob nenhum risco. 

   O zoneamento compreende a identificação dos processos destrutivos 

atuantes, a avaliação do risco de ocorrência de acidentes e a delimitação e 

distribuição espacial de setores homogêneos em relação ao grau de 
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probabilidade de ocorrência do processo ou mesmo ocorrência de risco, 

estabelecendo tantas classes quantas necessárias. 

 Além da análise do perigo trabalha-se com a vulnerabilidade da 

população que pode ser afetada por eventos danosos. 

Avaliação da vulnerabilidade, o segundo nível de avaliação de risco, 

combina as informações de identificação do perigo com um inventário das já 

existentes (ou planeados) de propriedade e da população exposta a um perigo. 

Ele fornece informações sobre quem e o que são vulneráveis a desastres 

naturais dentro das áreas geográficas definidas pela identificação de perigos, 

avaliação de vulnerabilidade também pode estimar os danos e baixas que 

poderão resultar de várias intensidades do perigo (DEYLE et al., 1998). 

 A análise do processo de segregação é fundamental para entender a 

configuração espacial intra-urbana, em especial, nos espaços urbanos com 

maiores níveis de desigualdade. A pobreza, segundo Torres et al. (2003), tem 

um componente espacial que pode ser caracterizado, na maioria dos casos, 

como um processo de segregação. Geralmente, a segregação nas cidades 

brasileiras é semelhante, com a pobreza tendendo a ser altamente concentrada 

em termos espaciais. 

A pobreza representa um dos componentes mais graves da segregação, 

segundo Thouret (2007), ela constitui um triplo fator de risco: ela força as 

pessoas a viverem nas zonas menos caras, mas mais perigosas; ela domina as 

preocupações cotidianas das pessoas que não têm nem os recursos 

econômicos nem mesmo tempo de preservar o meio ambiente; ela força o 

desbravamento e o desflorestamento para atender às necessidades 

fundamentais de aquecimento e alimentação. 

Nas zonas onde o solo é menos valorizado as populações de baixa 

renda acabam por ocupar de forma homogênea essas áreas. Moura e Silva 

(2008) afirmam que em dado ambiente de segregação socioespacial, esses 

segmentos se põem mais vulneráveis aos efeitos desastrosos dos fenômenos 

naturais, o que coloca em ênfase a noção de “vulnerabilidade socioambiental”. 

A urbanização generalizada, segundo Mendonça e Leitão (2008), que 

marca o presente momento da humanidade – um mundo eminentemente 

urbano – ao promover a acumulação de homens e atividades em espaços 

restritos, faz das cidades lugares altamente vulneráveis a qualquer agente 
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perturbador, quer seja exógeno ou endógeno, natural ou técnico. Além disso, 

como observou Thouret (2007) a rede urbana regional e nacional, na qual se 

inscreve uma cidade, também pode engendrar efeitos em cadeia externos a um 

desastre natural.  

No caso da urbanização, conforme Marandola e Hogan (2004), ocorre 

nas cidades o processo de urban sprawl, que avança sobre a área rural dos 

entornos urbanos e metropolitanos, levando as populações a ocuparem 

diferentes áreas que não apresentam condições ambientais adequadas, como 

várzeas, planícies inundáveis e encostas. 

A vulnerabilidade é um resultado de processos físicos (por exemplo, 

construção civil, planejamento urbano, o fornecimento de infra-estrutura ou 

transporte), e processos humanos que levam a vulnerabilidades (por exemplo, 

escolhas de estilo de vida e padrões de consumo). Estas questões têm, 

cumulativamente, criado diferentes impactos em diferentes áreas de uma 

cidade ou cidades, dependendo de sua estrutura sócio-espacial (UNEP, 2005). 

  O zoneamento de risco se inicia com a pré-setorização da área, 

utilizando-se a percepção de parâmetros básicos: declividade/inclinação; 

tipologia dos processos; posição da ocupação em relação à encosta; qualidade 

da ocupação/vulnerabilidade. 

  O cadastramento de risco fornece informações específicas, como a 

quantidade de moradias localizadas nos setores de risco, possibilitando o 

detalhamento das situações caso a caso ou, às vezes, por agrupamentos de 

mesmo grau de probabilidade de ocorrência do processo ou risco. 

 Os resultados destes dois níveis de trabalho resultam na proposição 

intervenções ao poder público que, pode agir através de medidas estruturais e 

não estruturais nas localidades mais vulneráveis. Em termos gerais, as obras 

realizadas podem abranger uma área mais extensa como uma rede de 

drenagem, ou mais localizada como setor de uma encosta ou pontos de canais 

de drenagem.  

  

4 Metodologia 

A pesquisa inicia com um inventário sobre as áreas mais afetadas pelos 

riscos geomorfológicos no perímetro urbano de Santa Maria, através de 

análises junto à defesa civil e aos jornais locais.  Em seguida, realizou-se um 
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breve histórico da sua evolução urbana e os fatores que levam a população a 

estabelecer-se em áreas susceptíveis.  

Os dados cartográficos adquiridos para a pesquisa foram utilizados para 

compor a identificação das áreas de risco de inundação e de movimentos de 

massa. Neste trabalho, os dados cartográficos correspondem ao levantamento 

de imagens de satélites de média e alta resolução espacial (software Google 

Earth-Pró 2011); para a caracterização geológica, empregou-se a Carta 

Geotécnica de Santa Maria de Maciel Filho (1990) e cartas topográficas de 

escala de 1:25.000, mapas político-administrativos da cidade em escala 

1:15.000, além de zoneamentos temáticos e informações obtidas em trabalhos 

anteriores.  

O zoneamento compreende a identificação dos processos destrutivos 

atuantes, a avaliação do risco de ocorrência de acidentes e a delimitação e 

distribuição espacial de setores homogêneos em relação ao grau de 

probabilidade de ocorrência do processo ou mesmo ocorrência de risco, 

estabelecendo tantas classes quantas necessárias. Permite individualizar e 

caracterizar cada um dos setores, fornecendo informações sobre aos diversos 

níveis de suscetibilidade ao qual estão submetidos (Min. Das Cidades/IPT, 

2007). 

Esta pesquisa tem como base os procedimentos metodológicos 

elaborados por Oliveira (2004) e Ministério das Cidades/IPT (2007). O primeiro 

autor trabalhou com o mapeamento de risco em bacia hidrográfica na região 

central do Rio Grande do Sul e, o segundo, com o mapeamento de áreas de 

risco no sudeste brasileiro. No entanto, procurou-se adaptar as referidas 

metodologias à realidade e às necessidades desta pesquisa. 

Para estabelecer as áreas de risco na cidade de Santa Maria, de acordo 

com Oliveira (2004), foram determinantes três fatores:  

1. Susceptibilidade natural à ocorrência de acidentes: características 

físicas da área, associadas à rede de drenagem, ao relevo e aos parâmetros 

geológicos/geotécnicos. Neste contexto são susceptíveis as áreas ocupadas: 

com declividade igual ou inferior a 2%, localizadas ao longo dos canais de 

drenagem; apresentam declividade igual ou superior a 2% onde os processos 

erosivos são mais acentuados, com necessidade de corte para a ocupação; 

apresentam depósitos fluviais junto às drenagens, determinados 
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geotecnicamente como instáveis (MACIEL FILHO, 1990); apresentam 

proximidade inferior a 30 metros dos cursos d’água, estando sujeitas à 

inundações e erosão marginal; apresentam processos de dinâmica superficial 

intensificados, ou não, por ações antrópicas; tenham como base depósitos 

coluvionares, depósitos de tálus e sedimentos inconsolidados de várzeas; 

2. Vulnerabilidade da comunidade frente aos riscos: padrão 

urbano/construtivo, características socioeconômicas e, ainda: características 

construtivas e estruturais das moradias (baixo, médio, alto); características da 

infra-estrutura urbana local como rede de drenagem, rede de esgoto, obras de 

contenção e rede viária; adensamento populacional e formas de ocupação 

(regular ou irregular). 

3. Número de acidentes registrados em uma mesma área: notícias, 

Defesa Civil, história oral, locais, tipo de acidente, período de ocorrência. 

Nos trabalhos de campo, além das questões e dos dados técnicas 

propostos para o mapeamento, a percepção do pesquisador frente às 

situações de risco é fundamental para o desenvolvimento do trabalho.  

 

5 Santa Maria e as áreas de risco 

O município de Santa Maria está localizado na região central do Estado 

do Rio Grande do Sul (Figura 2), abrangendo uma área de 178.000 ha, 

geograficamente localizada entre as coordenadas geográficas 53°45’00’’ e 

53º52’30’’ de longitude oeste e 29º40’00’’ e 29º45’00’’ de latitude sul com uma 

população urbana de 95%, conforme Censo Demográfico (IBGE 2010). 

Geomorfologicamente, o município está inserido na região da Depressão 

Periférica Sulriograndense, em grande parte, e, na sua porção norte, pelas 

escarpas e vales encaixados do rebordo do Planalto. Dessa forma, caracteriza-

se por um relevo de colinas e planícies aluviais sobre rochas sedimentares, 

passando a áreas com escarpas íngremes com rochas sedimentares na base e 

no centro-topo rochas vulcânicas. 

A cidade originou-se a partir de ocupações militares portuguesas no 

centro do Estado no século XIX. Os primeiros agrupamentos populacionais 

aconteceram na Rua do Acampamento, hoje, um dos principais cenários 

urbanos centrais. A expansão territorial e urbana entrou em ascensão com a 

implantação da rede ferroviária na porção central do Rio Grande do Sul, sendo 
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que Santa Maria passou a ser, então, o principal pólo por localização 

privilegiada (BELÉM, 2000).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Localização da área urbana de Santa Maria/RS. 

 

A partir de sua fundação, em 1797, Santa Maria desenvolveu-se, 

inicialmente, com a presença das ordens religiosas e dos agrupamentos 

militares, seguidos do advento da ferrovia que, com ela, agregou a chegada de 

milhares de imigrantes, sendo que, num passado próximo, surgiram as 

organizações de cunho acadêmico, pelas quais a cidade é nacionalmente 

conhecida.  

Da ocupação desordenada decorre a transformação dos espaços livres, 

pelo interesse especulativo, em solo urbano disponível às pressões de uso e 

ocupação mesmo que alguns locais não fossem passíveis de ocupação. Neste 

contexto, estão inseridas as áreas ao longo dos cursos d água, principalmente 

do Arroio Cadena, e da encosta da Serra, ao norte da cidade. Diante desta 

realidade, iniciam-se as ocupações em áreas susceptíveis aos riscos 

associados à dinâmica fluvial e à dinâmica das encostas.  

A cidade reflete, na sua organização espacial, as condições 

socioeconômicas da população. Neste particular, as áreas de maior 
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susceptibilidade natural ou as que não interessam à especulação imobiliária 

(por serem áreas com problemas legais para ocupação) como encostas 

íngremes e margens de arroios são ocupadas por classes sociais menos 

favorecidas.  

As áreas localizadas ao longo dos cursos d água, por seu relevo plano, 

são facilmente habitáveis por não haver a necessidade de grandes alterações 

no terreno, tornando-se locais atrativos para a população de baixa renda, além 

de serem deixadas de lado pela especulação imobiliária, já que as condições 

são de irregularidade para ocupação residencial. A irregularidade, neste caso, 

está associada à Legislação Ambiental brasileira vigente que restringe a 

ocupação pelo mínimo a 30 metros do leito de rios. Já os riscos vinculam-se à 

inundação de áreas mais planas e à erosão das margens. 

As encostas também são protegidas pela Legislação Ambiental, o que 

limita a sua ocupação. O risco às populações que habitam estes locais de 

áreas íngremes está relacionado à própria dinâmica das encostas que incluem 

movimentos de massa, envolvendo solos e rochas.  

Estas áreas representam manchas de expansão urbana em áreas 

desprezadas pelas classes sociais mais altas. Nestes locais, a infraestrutura é 

extremamente deficitária, especialmente em relação ao saneamento básico, 

apresentando elevada degradação ambiental, onde a precariedade das 

moradias aumenta a vulnerabilidade aos riscos. 

As encostas, junto ao Rebordo do Planalto, encontram-se ainda com 

baixa ocupação urbana, mas se configuram como vetores da expansão 

irregular da cidade e, consequentemente, como áreas de risco potencial. 

Entretanto, em duas comunidades, são comuns registros de acidentes por 

processos de encosta: as vilas Bilibio e Bela Vista. 

Além dos riscos associados à dinâmica de encosta, a cidade apresenta 

as principais áreas de risco associadas às drenagens que cruzam a área 

urbana. O arroio Cadena cruza a área urbana e são comuns eventos de riscos 

associados à dinâmica fluvial, induzidos ou não por modificações antrópicas no 

canal e na planície de inundação.  

Estudos de Oliveira (2004) demonstraram que a maior parte das áreas 

de risco do perímetro urbano de Santa Maria está localizada ao longo dos 

cursos d água, mais especificamente ao longo do Arroio Cadena e seus 
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tributários que, apesar do pequeno porte dos leitos, podem causar sérios 

problemas devido à ocupação inadequada de suas margens. 

O trecho leste–oeste do arroio é o mais ocupado e onde se registraram 

as maiores transformações do seu canal. As intervenções realizadas no canal 

aumentaram significativamente a sua vazão que, aliada à impermeabilização 

dos terrenos próximos, foram responsáveis por vários eventos de inundação e 

de alagamentos à montante.  

Ao longo deste trecho, a declividade é inferior a 2%, sendo facilmente 

inundado em períodos de pluviosidade mais intensa. Constatam-se, além 

disso, avançados processos de erosão de margens e evidente assoreamento 

do canal. É comum a presença de lixo nas margens e no leito do arroio. 

A retificação do canal principal do arroio para o sentido oeste permitiu a 

ocupação da área onde ficava o antigo leito. No entanto, o canal por onde 

passavam as águas do Cadena foi apenas recoberto sem obras mais 

expressivas e sem que houvesse planos para conter a ocupação. 

As constantes transformações verificadas no Arroio Cadena evidenciam 

que a população de menor poder aquisitivo espontaneamente ocupou área 

próxima à drenagem, determinando total descaracterização de suas margens, 

dentro do limite urbano, eventualmente causando perdas e danos, 

principalmente materiais. 

Até a década de 90, eram comuns os registros de acidentes envolvendo 

inundações junto ao Arroio Cadena e seus afluentes. A partir daí, os problemas 

de inundações diminuíram em função das obras de alinhamento do canal e da 

dragagem em locais mais assoreados. 

No entanto, estas obras fizeram com que o escoamento das águas, 

principalmente nos períodos de cheia, provocasse a erosão lateral, 

desencadeando o solapamento das margens.  

O conhecimento dos fatores naturais envolvidos nas situações de risco 

torna-se fundamental na tentativa de evitar a implantação de novas moradias 

em áreas sujeitas às dinâmicas fluvial e de encostas. E, além disso, os estudos 

servem como base para ações públicas de conscientização, prevenção e 

assistência à população já afetada. Neste sentido, a falta de recursos e apoio 

para enfrentar situações de perigo deixa as pessoas cada vez mais 

susceptíveis aos eventos de movimento de massa e de inundação.  
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6 Considerações finais 

O espaço habitado pelo homem apresenta-se de modo heterogêneo, 

tendo em vista que a evolução da população mundial ocorreu de forma 

diferenciada ao longo do tempo. Por isso, cada tipo de sociedade, a cada etapa 

de sua evolução histórica, evidencia formas distintas de organização espacial e 

essa organização obedece às imposições naturais nas diferentes escalas, 

assim como as relações hierarquizadas que se estabelecem entre os 

elementos que constituem o espaço. 

Em Santa Maria/RS, este cenário não é diferente. São muitas as 

desigualdades espaciais e socioeconômicas dentro do espaço urbano do 

município, desigualdades originadas, em sua maioria, como resultado da forma 

de “desenvolvimento” capitalista que exclui muitos e privilegiam os poucos.  

O aumento da população urbana ocasionou um ordemanento territorial 

desigual, a partir da década de sessenta, que resultou na conversão em uso 

urbano de locais desfavoráveis do ponto de vista habitacional, direcionado os 

membros menos favorecidos da sociedade para áreas susceptíveis a diferentes 

tipos de riscos ambientais. 

Essa população em risco encontra-se, principalmente, habitando ao 

longo dos cursos d’água e algumas áreas íngremes do Rebordo do Planalto 

Central. Estas áreas são susceptíveis aos riscos de inundação e movimentos 

de massa. São representadas por Vilas e Bairros de baixa renda, onde as 

habitações são construídas junto às planícies de inundação e, portanto, são 

frequentemente afetadas por chuvas intensas que determinam inundações 

repentinas. 

Frente a essa situação, percebe-se que a problemática que envolve as 

áreas de risco é uma questão que abrange inúmeros agentes. Além dos fatores 

naturais que atuam ao longo dos cursos d’água e das encostas, o risco está 

associadas à ocupação irregular de locais susceptíveis e, como causa disso, 

encontra-se a ineficiência do poder público em proporcionar moradias 

adequadas à população menos favorecida economicamente. 
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