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Resumo : De acordo com o Plano de Operações da Coordenadoria Municipal 

de Defesa Civil, COMDEC de São João Del-Rei, relata que os 1450 Km² de 

área da mesorregião de São João Del-Rei conta com risco de Desastres 

Naturais em razão de condições geográficas. Sua localização entre montanhas 

e cortada por rios e córregos é o que propicia eventos de diferentes efeitos em 

épocas de intensas precipitações pluviométricas como alagamentos, 

inundações, deslizamentos de encostas e barrancos.  Ações essas a serem 

relacionadas com o sistema em que estrutura uma cidade e questões 

socioambientais associadas com as enchentes. Levando em consideração que 

a pesquisa toma como base uma tecnologia que referencia dados geográficos, 

ou seja, o Geoprocessamento como analista e finalizador dos problemas 

característicos do desordenado aumento pluviométrico do município de São 

João Del-Rei/MG. 
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1 Introdução 

 

 

        Nas últimas décadas do século XX, em nível mundial, ocorreu a aceleração do crescimento 

urbano. Ampliação que precipitou o crescimento das cidades, ocasionando o surgimento de 

grandes centros com problemas socioespaciais dos mais diversos, como esgoto lançado in 

natura nos rios, acumula de lixo em locais indevidos, degradação ambiental, surgimento de 

bairros em áreas de risco, etc. Segundo Tucci C. E. M., 2007, no Brasil não foi diferente; nas 

ultimas décadas a população urbana aumentou chegando a 80% gerando as regiões 

metropolitanas sem infraestrutura. 

        Tal transformação gera uma nova forma de ação social, na qual a infraestrutura urbana é 

considerada como um exercício de controle dos espaços (COSTA, 2003), na perspectiva 

moderna de ordenação territorial, tem-se como parte fundamental a questão ambiental, por 

considerar que através da análise integrada dos componentes ambientais dá-se o fundamento 

para toda ação de gestão e planejamento do espaço (MEDEIROS; CAMARA, 2001) 

          Logo, a ampliação de  infraestrutura não adequada ao crescimento desordenado das 

áreas urbanas contraria  

 

o objetivo fundamental de garantir o “direito a cidades sustentáveis, entendido como 
o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura 
urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para os 
presentes e futuras gerações (MINITÉRIOS DAS CIDADES.p.20, 2005). 
 

 

         A Maneira na qual o espaço geográfico é ocupado é entendido pelo uso do solo, a não 

administração adequada do solo gera grandes impactos ao ecossistema e aos recursos naturais. 

“A racionalização do uso do solo e o crescimento inteligente das cidades podem contribuir para o 

reordenamento territorial, a promoção da mobilidade e o desenvolvimento harmônico e inclusivo 

das cidades” (MINITÉRIOS DAS CIDADES.p.27, 2005). O território é uma área delimitada com 

relações de poder que constrói e desconstrói o local envolvendo os seres humanos, motivo este 

da irregularização desigual territorial. (SANTOS, 1998) 

 
A crescente exploração do meio natural gerada pelas sociedades contemporâneas 
trouxe consigo a inevitável necessidade de compatibilizar as atividades humanas em 
geral, e as necessidade econômicas, em particular, de maneira que se enfatize a 
manutenção de suas bases naturais, particularmente com a conservação 



ecossistêmica (VEIGA, 2007). 
 

 

       Deste modo, a questão fundamental da relação socioambiental é apreender sobre as várias 

transformações sociais, que não pode ser separada das variações da relação do homem com o 

meio. 

          A sociedade com certa necessidade de troca de produtos consequentemente cria uma 

exploração de riquezas naturais, assim como a rejeição de produtos com utilidades responsáveis 

pela acumulação exagerada do lixo. Portanto, o processo de urbanização que não respeita suas 

“condições naturais de crescimento” tem como a impermeabilização da superfície provocando 

assoreamento dos rios já poluídos em decorrência da falta de tratamento adequado dos dejetos 

industriais e residenciais, despejados diretamente nas águas domiciliares, o que acarreta 

também em doenças na população que está inserida na falta de estrutura urbana. 

As enchentes no perímetro urbano é um dos impactos advinda das modificações na 

infraestrutura da sociedade e no meio natural. O desenvolvimento inadequado urbano causa a 

impermeabilização do solo e o aumento do escoamento superficial, não ocorrendo em áreas 

rurais, já que nestas a vegetação local retém o fluxo de água e à qual escoa a gradualmente a 

superfície (TUCCI, C. E. M. 2007). (Figura 1) 

 

 

Figura 1 :  Hidrograma hipotético 

 

Fonte: Tucci E.M., 2007. 

 



Desde modo, a pesquisa busca esclarecer as principais características do alto nível 

pluviométrico urbano na cidade de São João Del-Rei/ MG, suas consequências e causas,  tal 

como suas dificuldades no município. 

 

 

2 Problemas causados pelas enchentes em áreas urbanas 

 

        As alterações e impactos no ambiente veem ocorrendo há tempos, antecipando a procura 

de recursos e táticas para reverter os efeitos da degradação ambiental e do esgotamento dos 

recursos naturais. Um dos impactos sobre a sociedade é causado pelas enchentes em áreas 

urbanas, devido à urbanização ou à inundação natural da várzea ribeirinha. 

      No Brasil, segundo Edson Soares Fialho et. al. , 2010,  a região Sudeste é propicia a níveis 

pluviómetricos altos devido sua localização entre montanhas.  Muitas cidades brasileiras têm 

problemas com enchentes urbanas, sendo suas causas variadas como o assoreamento do leito 

dos rios, impermeabilização das áreas de infiltração na bacia de drenagem ou fatores climáticos 

(AMBIENTE BRASIL, 2011). A impermeabilização do solo ocorre através de telhados, ruas 

asfaltadas, pátios e ausência de “boca de lobo” ¹. Deste modo, aumenta o escoamento 

superficial, pois a água que era para ser infiltrada acaba escoando pelos condutos aumentando a 

vazão da água. 

          Minas Gerais foi um dos Estados mais afetado no período chuvoso de 2011/2012, tendo 

25% dos municípios em situações de emergência.  

 

 
 
Esta situação é decorrente, na maioria dos casos, da falta de consideração do 
aspectos hidrológicos quando se formulam os Planos Diretores e Desenvolvimento 
Urbano. Deste modo são estabelecidos, por exemplo, índices de ocupação do solo 

incompatíveis com a capacidade da macrodrenagem urbana. (AMBIENTE 
BRASIL, 2011) 
 

 

           

 

 

¹ Bueiro no sentido de “escoadouro de águas da chuva”. http:/fórum.wordreference.com 

Acessado em: 10/02/2013 



        A ausência de um planejamento na estrutura urbana reflete em um perigoso e inadequado 

aumento do perímetro da cidade, que propicia a ocupação desordenada nas encostas. A “falta 

de espaço” para o crescimento de São João Del-Rei que se encontra em um vale entre serras e 

morros, permite que toda a poluição seja remetida a um dos principais córregos da cidade; o 

Córrego do Lenheiro, que segue a naturalidade da lei da força que atrai todos 

 os corpos para o centro. Portanto, a estrutura da cidade voltada para o crescimento dos centros 

e impulsionando as famílias a saírem do campo para construir suas casas em regiões de riscos 

não é somente casos naturais, é também o reflexo da economia de mercado, o desenvolvimento 

econômico capitalista, o possível responsável pela falta da infraestrutura da cidade. Assim, como 

Spensy Pimentel,1999, “a cidade funciona como um organismo vivo. Quando ocorre uma falha, o 

sistema inteiro corre o risco de colapso”, de tal modo que o funcionamento da cidade ao trabalho 

transparente faz parte de um arranjo de sistemas cuja realidade só é percebida quando surge 

alguma problemática.  

          Prontamente, 

 

 cabe ao Executivo, juntamente com a população, elaborar uma lei municipal que 
deverá ser aprovada até outubro deste ano. Na Lei, devem constar orientações sobre 
o crescimento da cidade nos próximos anos. Sendo assim, é uma forma de planejar 
o futuro do município. A Lei também deve definir as áreas para onde a cidade deve 
crescer evitar crescer ou áreas a serem protegidas. Trata-se da orientação e do 
planejamento territorial do município, onde são definidas as condições de ocupação 
e utilização das áreas urbanas e rurais, a fim de garantir a função social da cidade e 
da propriedade. O Plano Diretor tem validade de 10 anos, sendo revisto a cada 
quatro anos (PLANO DIRETOR DE SÃO JOÃO DEL REI, 2006). 

 

 

         O Plano diretor é usado como instrumento de orientação à política de desenvolvimento e a 

infraestrutura do crescimento urbano de determinado município. Deste modo seu objetivo é 

orientar o poder público aos interesses do município de forma justa à urbanização, tendo direito 

à cidade e à cidadania. No Plano Diretor de São João Del-Rei pela lei nº 4.068 os Art.3º, 8º e o 

31º ressaltam a importância dos princípios estruturais do planejamento municipal, destacam os 

objetivos gerais do Plano Diretor Participativo do Município de São João Del-Rei e as diretrizes 

para a gestão adequada dos solos. Art.3º I - Garantir o pleno desenvolvimento das funções 

sociais da cidade e da propriedade; II - Garantir o pleno desenvolvimento urbano-ambiental do 

Município, considerando os princípios da sustentabilidade; III - Garantir a gestão democrática 

das políticas municipais, consolidando e ampliando os canais de participação popular. Art.8º II - 



assegurar que o processo de organização territorial do município se faça de forma 

ambientalmente sustentável, considerando, na justa medida, suas características físicas, 

ambientais, socioeconômicas e de seu patrimônio cultural. Art.31º I - elaborar e implementar 

programa de estabilização e recuperação das áreas de erosão, priorizando aquelas em situação 

crítica/risco e que contribuem para o assoreamento de rios e córregos.  

         Na Gestão Pública, o uso do Geoprocessamento direciona a tomada de decisões nos 

municípios (DOMINGUES; FRANÇOSO, 2008), no que tange o planejamento urbano e 

ambiental, o que consiste na possibilidade de redução de custos do sistema, tanto na sua 

implementação como em sua operação. No entanto, algumas gestões municipais ainda estão à 

parte dessa tecnologia e seus benefícios, seja pela falta de capacitação técnica municipal e de 

planejamento, ou pela carência de verbas destinadas para este fim (DOMINGUES, 2005). 

          A partir da necessidade de reunir em uma única base de dados as inúmeras informações 

necessárias à realização de análises espaciais de modo combinado e hábil desenvolveu-se o 

Geoprocessamento: tecnologia capaz de coletar, armazenar, manipular, sobrepor, combinar e 

tratar dados geográficos, simultaneamente, em meio digital (ZAINDAN; XAVIER-DA-SILVA, 

2007). 

          Desta forma, as imagens de satélites podem auxiliar na detecção das enchentes em áreas 

urbanas, como na prevenção e auxiliar a infraestrutura local.  

O sensoriamento remoto fornece informação sinóptica e sistemática em diferentes 
escalas que permitem entender melhor o sistema de fenômenos e processos que 
atuam na Terra, os ecossistemas e as mudanças ocorridas nos mesmos, seja essas 
mudanças de origem natural ou antrópica. Esta informação satelital complementada 
com observações de campo e medições insitu contribui de forma significativa para a 
tomada de decisões e para o planejamento  nos diferentes níveis federal, regional, 
estadual e municipal. (MANUEL DE ARAÚJO SOUZA E JÚNIOR, 2006) 
 
 

 

3 Estudo de caso: São João Del-Rei / Minas Gerais 

 

 

         O município de São João Del-Rei é no estado de Minas Gerais, localizado na Bacia do Alto 

Rio Grande, têm como seus principais rios o Rio das Mortes, Rio Carandaí e o Rio Elvas, faz 

parte do complexo da Mantiqueira, têm latitude 21°08’08” sul e longitude 44°15’42” norte. 

         Os principais Córregos locais são os do Lenheiro e da Água Limpa , estudiosos do 

municipio relata que o Córrego do Lenheiro permaneceu limpo até o final do século XIX, sua 



história muda a partir do século XX, com a poluição crescente, o córrego tornou um problema 

que se agrava a cada dia. 

 

 

Figura 2: Próximo da confluência do Córrego do Lenheiro com o Córrego Água Limpa, 

imediações da atual "Ponte do Athletic"/ Praça Pedro Paulo, observa-se destroços de pontes 

destruídas pelas fortes enchentes do ano de 1919. 

 

 

Fonte: file:///C:/Documents and Settings/Admin/Desktop/. Enchente - Ano de 1919 

 -São João Del-Rei - MG (Acervo de Silvério Parada) .htm 

 

           O surgimento do Arraial Novo de Nossa Senhora do Pilar cresceu desordenadamente e 

os esgotos foram direcionados ao leito do Córrego , que não possuem tratamento.  

  

Além de poluirmos cada vez mais o Córrego através dos esgotos, por outro lado 
fomos também responsáveis pela degradação da natureza que o cerca, impedindo a 
absorção de parte da poluição. Aterros, invasões de sua margens com obras 
indevidas, desmatamentos, mudança do curso original da água e outros fatores que 
também ajudaram a tirar a vida do Córrego. (SACRAMENTO, 2009) 
 
 

           Se partir da imagem catastrófica das mudanças climáticas como um fator externo à 

sociedade, isso quer dizer “desconhecer” a relação do meio- ambiente com a sociedade e ocultar 

o princípio dos problemas sociais e ambientais que mostram o modo de produção dominante, no 



qual remete a falta de infraestrutura da cidade local. Assim, o elevado índice pluviométrico num 

curto intervalo de tempo tem sido usado pela sociedade local como justificativa das tragédias 

humanas, cabendo um questionamento sobre a falta de base estrutural de São João Del-Rei/ 

MG. 

 

 

4 Resultados Parciais 

 

 

 

         A microbacia do Córrego do Lenheiro encontra-se no município de São João Del-Rei, 

mesorregião do Campo das Vertentes, Sul do Estado de Minas Gerais  

          Localiza-se numa região onde a estiagem se estende de junho a agosto, e o período 

chuvoso de outubro a março, o qual representa 80% do total anual do índice pluviométrico 

(IGAM, 2010). 

 

Figura 3: Localização do município de São João Del-Rei, Minas Gerais, Brasil. 

 
Fonte: http://www.ibge.gov.br/cidadesat/painel/painel.php?codmun=316250. Acessado 

em:10/02/2013. 



 

 

 

 

         Na entrevista feita a Defesa Civil foi relatado que apesar de todas as tragédias ocorridas na 

época de chuva, o período de dezembro de 2011 a janeiro de 2012, foi o mais catastrófico de 

todos já relatados pela mesma. Segundo o relatório AVADAN (Avaliação de Danos) da Defesa 

Civil de SJDR, no dia 09/01/2012, foi o dia onde ocorreram mais desastres, tendo mais áreas 

afetadas nos Córregos Água Limpa e do Lenheiro, ocasionando deslizamentos, pontes 

destruídas e comprometidas. A possível causa dos desastres foi a elevação do nível das águas 

do Rio das Mortes e do Rio Carandaí em consequência do alto índice de chuvas ocorridas na 

região com maior intensidade às 16 horas do dia 08/01/2012 e às 8 horas do dia 09/01/2012, o 

que comprometeu o escoamento dos córregos Lenheiro e Água Limpa provocando inundações 

graduais e afetando vários bairros e zona rurais.  Pode-se constatar prejuízos Econômicos e 

Sociais, como exemplo as plantações de alface, couve e repolho foram totalmente destruídos e a 

perda da produção de leite por falta de acessos, devido às inundações e deslizamentos de 

talude nas estradas vicinais, prejudicando também a rede de distribuição de água. 

 

Figura 4: Confluência do Córrego Lenheiro e Água Limpa. 



 

Fonte: google.earth. Acessado em 06 de fevereiro de 2013. 

 

 

         Espera-se que o artigo contribua para a discussão e análise das relações socioambientais 

dentro do espaço construído (base estrutural local). Dessa forma a percepção de justificativa 

para as tragédias relacionadas com o nível pluviométrico seja questionador aos prejuízos sociais 

e ambientais causados pela desordem na infraestrutura da mesorregião de São João Del-Rei/ 

MG. 

 

 

5 Metodologia 

 

 

         A pesquisa encontra-se em um primeiro momento de analise de revisões de bibliográficas 

nacionais e internacionais, estudos feito na prefeitura Municipal de São João Del-Rei/MG, com 

análise de documentos e entrevistas aos  responsáveis pelo Departamento da Defesa Civil 

(Coordenadoria Municipal de Defesa Civil COMDEC).  

        É realizada a construção do organograma método de organização de atividades, criando 



uma estrutura hierárquica que é geralmente representada graficamente, simplificando e 

esclarecendo as informações das áreas de risco.  

 

Figura 5 : Organograma das Enchentes confluência Córrego Lenheiro /Água Limpa. 

 

 

Fonte: Milla Barbosa e Veridiane Silva, 2013. 

 

 

         Em sequencia em um segundo momento é feito um mapeamento através do 

geoprocessamento, solução está “respeitável” na compreensão, infraestrutura e gestão do 

espaço. Mapeamento este que ainda está em andamento, pois a pesquisa não está finalizada. 
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6 Conclusões 

 

         A pesquisa consiste em coletas de dados através de estudos cartográficos e da possível 

utilização de um SIG. Deste modo, permite enfoques diferentes para a região de São João Del-

Rei, admitindo uma preservação urbanística local. 

           Portanto, o artigo, busca relatar os limites sociais e ambientais inerentes à ideologia do 

desenvolvimento econômico capitalista, relacionado com a estrutura da cidade de São João 

Del-Rei. Assim, de acordo com Leff, 2000, surge a necessidade de introduzir novos princípios 

valorativos e forças materiais para reorganizar o processo de desenvolvimento humano. 

Perspectiva essa destacada pela prioridade de se construir uma “nova ordem ecológica” 

(FERRY, 1994), almejado  para uma transformação social. 
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