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RESUMO: As modificações do espaço geográfico são o resultado da dinâmica dos fatores bióticos, 

abióticos e antrópicos. O município de Maceió no estado de Alagoas, Brasil, localiza-se sobre 

terrenos sedimentares Cenozoicos da Formação Barreiras aos quais se associam sete complexos de 

risco geológico. Dentro destes, o bairro de Mutange é um dos mais afetados. Disposto ao longo de 

taludes de corte com declividade alta (acima de 30 %), o bairro alberga 2.632 habitantes segundo 

censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, (IBGE). Maceió tem recorrência de 

inundações e processos de erosão severa e deslizamentos com registros de perdas humanas, 

desabrigados e desalojados nos últimos 20 anos. Por isso, faz parte dos municípios brasileiros 

prioritários para receber ações do governo federal e para a execução de pesquisa aplicada. 

Atendendo a essa demanda, o presente trabalho tem por objetivo: analisar o processo de ocupação 

desordenada das encostas urbanas na Grota da Borracheira no bairro Mutange em Maceió – AL 

identificando os parâmetros do meio social que aceleram a ocupação irregular e a degradação do 

solo na área. Também, identificar os condicionantes Geológicos que aceleram os processos 

destrutivos do solo no local (erosão, deslizamento). A metodologia do estudo baseou-se em 

levantamento de fontes bibliográficas, coleta de dados em campo com aplicação de questionários do 

Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Brasil- São Paulo, entrevistas, caracterização do perfil 

socioeconômico da comunidade, registros fotográficos. Espera-se com este estudo contribuir para o 

entendimento e melhoria das condições socioespaciais da área campo de estudo, diante da 

necessidade do desenvolvimento de ações que visem oferecer condições de vida mais digna para 

pessoas carentes que por não ter onde morar são forçadas a conviver em ambientes suscetíveis a 

riscos. Reforçamos a urgência de políticas públicas voltadas para o oferecimento de melhor 

infraestrutura habitacional e fontes de emprego e renda associadas. 

 

Palavras - chave: Encostas, Áreas de risco, Erosão, Deslizamento. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A urbanização é um fenômeno mundial e no Brasil, tem se intensificado a partir da década 

de 1950. De acordo com o último Censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
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Estatística – IBGE, em 2010, mais de 84% dos brasileiros ocupam o espaço urbano. Mas esse 

crescimento não foi acompanhado de políticas de desenvolvimento urbano direcionadas a oferecer 

moradias à população.  

O município de Maceió, não foge da realidade brasileira, a mesma cresceu de forma 

exponencial e desordenada não permitindo que a qualidade de moradia fosse igual para todos. A 

ocupação irregular das encostas é uma realidade em Maceió. Desde finais do século XX as encostas 

do município são ocupadas em grande parte por comunidades de baixo poder aquisitivo sendo 

expostas a desastres naturais. Os principais desastres naturais em Maceió se associam ao período 

chuvoso em áreas de ocupação irregular, causando tanto prejuízos materiais e, em casos mais 

graves, perdas humanas (Cavalcanti; Lins, 2003).  

As encostas tornam-se áreas de risco em função da sua potencialidade para a ocorrência de 

processos destrutivos do solo como erosão severa e escorregamentos (deslizamentos). Desses 

processos a erosão é predominante seguida dos deslizamentos (PMRR, 2007). 

A erosão do solo é um processo natural que acontece em encostas com declividade de 3%. 

Os problemas de erosão severa e deslizamentos são mais observados a partir de declividade de 30% 

(IPT, 2014). As causas principais desses processos são a realização de taludes de corte e retirada da 

vegetação natural, o lançamento e concentração de águas pluviais, a execução de aterros defeituosos 

e lançamento de lixo (Cunha, 1991; Wicander e Monroe, 2011). 

Como visto acima, a ação antrópica está presente em todas as causas que aumentam o risco 

geológico de erosão severa e deslizamentos. Associada na maioria dos casos à falta de planejamento 

habitacional. A intervenção humana sobre o relevo terrestre, a depender do tamanho da mesma, e 

das condições geomorfológicas, poderá causar grandes prejuízos tanto ao meio físico como aos 

próprios seres humanos (Guerra, 2011). 

O risco geológico associa-se à exposição de pessoas e propriedades a perigos com perdas e 

prejuízos devido a processos de origem natural e/ou antrópicos (Simões, 1997).  No caso de 

Mutange, a área deste estudo, a exposição ao risco geológico de erosão severa e deslizamentos de 

mais de 2.000 pessoas se faz evidente.  

Partindo desses antecedentes, objetivou-se nesse trabalho analisar o processo de ocupação 

desordenada das encostas urbanas na Grota da Borracheira no bairro Mutange em Maceió – AL 

verificando os parâmetros do meio social que aceleram a ocupação irregular e a degradação do solo 

na área e, identificar os condicionantes Geológicos que aceleram o processo destrutivo do solo no 

local (erosão, deslizamento). 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Caracterização da área de estudo  

 

 

O município de Maceió está situado na faixa costeira do nordeste oriental, com uma área 

de 503,072 km² e uma população de 932.748 habitantes (IBGE, 2010).  Localiza-se na parte leste 

do Estado de Alagoas, tendo como coordenadas geográficas: 9°39´57¨ S e 35°44´07’’ W (figura 1).  

Maceió tem como limites ao norte, os municípios de Flexeiras, Paripueira e Messias; ao sul, 

Coqueiro Seco, Santa Luzia do Norte, Satuba e Marechal Deodoro; a oeste, Satuba, Rio Largo e 

Messias e a leste o Oceano Atlântico. 

 O Bairro Mutange foi criado através lei municipal 4953 em 06 de janeiro de 2000. Faz 

parte do Complexo Lagoa Mundaú, a grota da Borracheira está localizada nesse bairro às margens 

da Lagoa Mundaú (figura1). Mutange constitui-se como uma área de elevado risco a processos 

erosivos e movimentos gravitacionais de massa, por se tratar de uma encosta com suscetibilidade 

alta a processos destrutivos do solo, tendo como agravantes a falta de infraestrutura básica.  
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O clima de Maceió segundo a classificação de Köppen, é identificado pelos tipos AMS´ e 

AS´. O tipo AMS´, caracteriza-se por ser tropical chuvoso, com período seco no verão e com 

temperaturas variando de 23° a 28°C. O segundo tipo, AS´, é tropical com poucas chuvas, verão 

seco e com temperaturas de 20°C a 25°C. Apresenta uma pequena amplitude, a máxima é 30,4ºC 

em fevereiro, enquanto a mínima é 20,2ºC em agosto. No geral, as precipitações são elevadas na 

planície costeira, aproximando-se de 1.800 mm. A umidade relativa anual é de 78,3% (Araújo et al. 

2006) 

 Inserido nos domínios da Mata Atlântica, o município de Maceió apresenta uma cobertura 

vegetal diversificada composta de espécies nativas e exógenas.  Ao longo do litoral ocorre a 

vegetação de restingas, com coqueirais e manguezais margeando praias e estuários.  

O município está assentado em um substrato geológico de origem sedimentar pertencente à 

Bacia Sedimentar Alagoas. Esta ocupa uma faixa costeira alongada de cerca de 220 km de extensão, 

e com 40 km de largura média, tendo como limite norte, com a Bacia Pernambuco-Paraíba, o alto 

de Maragogi, e ao sul o Alto de Japoatã-Penedo com a Bacia Sergipe.  Ainda de acordo com Araújo 

et al. (2006) a Bacia Alagoas assenta sobre rochas do embasamento, e sua história deposicional tem 

início no Paleozóico Superior. No final do Terciário e início do Quaternário foram depositados os 

clásticos da Formação Barreiras, que serviram de cobertura para o registro sedimentar.  

O município de Maceió é cortado por cursos d'água de pequena extensão, com vales 

estreitos e profundos e caráter temporário, tendo normalmente suas margens ocupadas por 

população de baixa renda (grotas). Isso confere à cidade um baixo potencial hídrico de superfície, 

 

Figura 1 - Mapa de Localização da Área de Estudo.  

 Organização: Autores, 2014. 
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agravado pela condição dessas drenagens serem utilizadas como corpos receptores de lixo e 

efluentes sanitários, a Laguna Mundaú é a mais importante do Município (PMRR, 2007). 

  

Procedimentos Metodológicos  

 

De início foi essencial a realização de levantamento de fontes bibliográficas sobre o objeto 

de estudo. Foram realizadas também revisões de legislações existentes, como o Plano Municipal de 

Redução de Risco (PMRR) e o Código de Urbanismo da cidade de Maceió. Numa etapa posterior 

foram realizadas visitas de campo na área estudada, nestas foram feitos registros fotográficos, 

entrevistas com moradores da comunidade visando caracterizar o perfil socioeconômico da 

comunidade. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Condições Socioambientais  

 

 

Maceió possui 50 Bairros, divididos em oito Regiões Administrativas – RA, o Bairro 

estudado faz parte da RA 4, que engloba os seguintes: Mutange, Bebedouro, Petrópolis, Santa 

Amélia, Bom Parto, Chã de Bebedouro, Fernão Velho, Rio Novo e Chã da Jaqueira.  No quadro 1, 

têm-se um esboço geral das condições sanitárias da RA 4 , na qual destaca-se o Bairro pesquisado. 

 

Quadro 1 -   Saneamento Básico Região Administrativa – RA  4. 

BAIRROS 

RA 4 

TOTAL DE 

DOMICÍLIOS 

DOMICÍLIOS COM REDE 

GERAL 
DOMICÍLIOS COM 

LIXO COLETADO 
Esgoto Pluvial Água  

Bebedouro 2795 473 2715 2764 

Bom Parto 3773 918 3105 3558 

Chã do Bebedouro 2957 516 2709 2537 

Chã da Jaqueira  4711 465 3939 4544 

Fernão Velho 1588 673 660 1566 

Mutange 731 261 726 728 

Petrópolis 7132 1031 4947 7024 

Rio Novo 1989 261 1742 1691 

Santa Amélia 3134 450 2378 3127 

Fonte: IBGE, 2010. Organização: autores, 2014. 

 

 

Por meio destes dados pode-se inferir que apenas 35,7 % dos domicílios do Bairro 

estudado são atendidos com rede de esgoto pluvial. Em campo pode-se observar a falta de serviços 

de drenagem tanto pluvial como o esgoto gerado pelo uso doméstico (figura 2). Sabe-se que a falta 

de sistemas de drenagem de águas pluviais e coleta de esgotos, agrava a fragilidade das encostas 

deixando-as ainda mais expostas à erosão e deslizamentos (PMRR, 2007).  

Quanto ao fornecimento de água, inferem-se nos dados que 99,32 % dos domicílios 

possuem rede geral de água, no entanto por meio das visitas de campo pode-se averiguar junto a 

população que esse fornecimento não atinge os níveis esperados pela população, nem sempre a água 



5 
 

é de qualidade, e devido a dinâmica das habitações muitas vezes irregulares com encanamentos de 

água clandestinos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A outra variável destacada no quadro refere-se a coleta de lixo nos domicílios, segundo os 

dados do IBGE (2010), 99,59% dos domicílios do Bairro tinham o lixo coletado. No entanto 

constatou-se que, no bairro, o sistema de coleta de lixo atual não executa o serviço da forma 

esperada e também a comunidade não faz sua parte, o que acaba por acarretar no acúmulo de lixo 

no solo (figura 3). Isto agrava a potencialidade para escorregamento e alagamentos e deixa a 

população ainda mais vulnerável a doenças e acidentes. Para essa problemática tem-se a 

necessidade de fortalecer as políticas educacionais, voltadas para uma melhor conscientização 

ambiental da população. 

 

 
Figura 2 -  Lançamento de água servida na encosta Bairro Mutange. 

Fonte: Autores, 2014 
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Figura 3 -  Presença de lixo no sopé da encosta 

 Fonte: Autores, 2014. 

 

 

Segundo Corrêa (2004), o espaço urbano é produzido pelos agentes sociais que fazem e 

refazem a cidade, os proprietários dos meios de produção; os proprietários fundiários; o Estado, os 

promotores imobiliários e os grupos sociais excluídos. 

Nesse caso específico, não muito diferente de outras realidades, as encostas no Bairro 

Mutange são predominantemente ocupadas por grupos sociais excluídos, os mesmos disputam esse 

o espaço por não possuírem renda suficiente para custear uma habitação digna. Além disso, o bairro 

está localizado numa região central da cidade, o que facilita para a comunidade a opção de 

empregos formais ou, na sua maioria, informais.   

Em entrevista a residente do Bairro Mutange atingida por deslizamento de um talude no 

inverno de 2014, sobre interesse de realocação para outro bairro, obteve-se a seguinte reposta: “o 

outro bairro (Benedito Bentes) é muito longe do centro, e daqui eu não saio! Já perdi o medo, 

despois que eu vi essa encosta desmoronar e chegar até minha casa, agora não tenho mais medo fico 

aqui até o fim”. (Informação verbal).  

Diante dessa resposta infere-se certo conformismo com a situação analisada, na qual a 

entrevistada já não teme um desastre, que poderá afetar sua residência e na pior situação ceifar 

vidas.  

 

Condicionantes para movimentos de massa 

 

Os movimentos de massa são caracterizados como movimento do solo, rocha e/ou 

vegetação ao longo da vertente sob a ação direta da gravidade (Tominaga, 2007).  Os 

escorregamentos (deslizamentos) são processos de movimentos de massa envolvendo materiais que 

recobrem as superfícies das vertentes ou encostas, tais como solos, rochas e vegetação. Os 

movimentos de massa são resultantes de um processo natural que atua na dinâmica das encostas, no 

entanto tais movimentos são agravados devido o mau uso do solo, fato observado na comunidade 

estudada, na qual houve um processo de ocupação irregular sem respeitar os princípios básicos da 

natureza e da engenharia.  

Os condicionantes dos movimentos de massa são classificados por Vieira, Kazmierczak, 

Malta (2005) em dois grupos: Condicionantes Naturais (de caráter geomorfológico, geológico, 
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pedológico e geotécnico), e Condicionantes Antrópicos (encostas desmatadas; assentamentos 

irregulares, carência de saneamento básico). Na área estudada segundo levantamento do PMRR 

(2007) apresenta maior suscetibilidade para processos erosivos devido à composição geológica de 

sedimentos pouco consolidados da Formação Barreiras afetada por fatores climáticos durante as 

chuvas de inverno. Essas condicionantes naturais são acentuadas pelas condicionantes antrópicas de 

ocupação desordenada da encosta do Mutange com retirada da vegetação natural, a modificação do 

talude natural com taludes de corte e, a falta de saneamento básico.  

A ocupação das encostas, principalmente pela população de baixo poder aquisitivo, agrava 

os problemas ambientais como erosão severa e deslizamentos (figura 4).  

 

 

Figura 4 - Bairro Mutange. Encosta pós-deslizamento, com lona plástica 

para evitar a infiltração de água no talude. Fonte: Autores. 

 

Numa escala de risco que vai de I a IV na qual o grau de risco I é caracterizado como 

sendo baixo e/ou inexistente, o risco II (médio), risco III (alto) e o risco IV (muito alto). O Bairro 

Mutange apresenta-se como sendo de risco III (alto) (PMRR, 2007).  

 Conforme o Plano Municipal de Redução de Riscos - PMRR (2007), essa caracterização 

se dá em virtude dos condicionantes geológico-geotécnicos como declividade, tipo de terrenos entre 

outros, associado ao nível de intervenção no setor que apresenta alta potencialidade para 

escorregamentos e solapamentos. Apresentando evidências de instabilidade como trincas no solo, 

sendo muito suscetível a deslizamentos durante períodos chuvosos. Visto que o sítio urbano de 

Maceió está assentado sobre terrenos sedimentares Neocenozóicos (Formação Barreiras) e 

Quaternários (Planície Costeira). (Costa e Ramos in Araujo, 2004).  

O município de Maceió possui uma legislação específica que trata da ocupação e ordenação 

das encostas Lei 5.593/07 (Código de Urbanismo e Edificações). O Art. 6º afirma que é de 

responsabilidade do Município licenciar e fiscalizar o parcelamento, o uso e a ocupação do solo 

assim como a execução das respectivas obras.   De acordo com a mesma Lei, em seu Art. 139, está 

expresso que, além das Zonas de Interesse Ambiental e Paisagístico – ZIAPs, as encostas, 

principalmente as que margeiam e separam as planícies litorâneas e lagunar dos planaltos do 

território municipal também são consideradas áreas públicas paisagísticas, devendo ser preservadas 

em função do seu papel modelador da paisagem e mantedor do equilíbrio ecológico.  
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Mesmo possuindo uma Lei específica que trata da ocupação das encostas, o poder público 

não tem obtido êxito na contenção da ocupação do Mutange a qual pertence ao complexo Lagunar 

Mundaú-Manguaba. Não são poucos os residentes que, mesmo beneficiados com programas 

habitacionais do estado em áreas sem risco retornam a ocupar os espaços ociosos nas áreas de risco 

do Mutange (Araújo, 2006).  

 

Gestão de riscos geológicos 

 

A gestão de riscos geológicos é de suma importância no que se refere à ocupação de 

encostas, aos órgãos competentes é dada a missão de desenvolver ações que visem uma melhor 

adequação da população no ambiente de encosta. 

A prevenção dos acidentes associados a deslizamentos de encostas deve fazer parte da 

gestão do território e da política de desenvolvimento urbano, constituindo-se, portanto, em uma 

atribuição municipal (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2006).   

As Coordenadorias Municipais de Defesa Civil – COMDECs são as responsáveis pelo 

gerenciamento das áreas suscetíveis a possíveis desastres e/ou acidentes.  De acordo com a 

Ministério do Meio Ambiente (2007), a atuação da Defesa Civil se dá por meio das seguintes ações: 

Prevenção; Preparação; Resposta e Reconstrução. 

Em Maceió, assim como recomenda o Ministério das Cidades, a Coordenadoria Municipal 

de Defesa Civil – COMDEC – Maceió, atua nas encostas de forma compartilhada com os Núcleos 

Comunitários de Defesa Civil – NUDECs, tais núcleos são formados por moradores das áreas de 

risco, voluntários e lideranças populares, os mesmos são  informados e capacitados, para agir na 

comunidade buscando  envolvem a população nas ações de prevenção, monitoramento  das áreas de 

risco.  Na comunidade estudada por meio da Associação dos Moradores do Mutange – 

ASMOMUT, a Defesa Civil do município consegue ter um diálogo mais aberto com a população.  

Assim destaca-se a importância das NUDECs no processo de prevenção de desastres.  

Para que haja um bom gerenciamento de risco, há necessidade de conhecimentos técnicos 

daí destaca-se a necessidade de um trabalho conjunto entre diferentes órgãos como universidades, 

institutos de pesquisas, empresas privadas, prefeituras municipais, comunidades, visando a 

elaboração de políticas urbanas de prevenção de riscos. Visto que grande parte dos desastres são 

passíveis de serem evitados por meio da prevenção. Cerri e Amaral (1998) enfatizam que na 

impossibilidade de remoção da população exposta ao risco preconiza-se eliminar e/ou reduzir os 

riscos já instalados, ou seja, procurar formas de conviver com os riscos instalados. Neste sentido a 

elaboração de projetos conjuntos entre as universidades UFAL e IFAL e os órgãos do estado como 

a Defesa Civil (COMDEC) preveem a realização de acordo de cooperação para estudos de detalhe 

direcionados a melhorar a convivência com o risco no bairro do Mutange. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise da ocupação no bairro Mutange mostrou que a mesma responde, em grande 

parte, à falta de moradia, fruto da desigualdade socioeconômica.  As políticas públicas de habitação 

não conseguiram acompanhar o ritmo população que na atualidade preferem as áreas urbanas.  

A condicionante de fragilidade geológica da área para a ocorrência de processos erosivos e 

deslizamentos é reforçada pela ocupação desordenada e a falta de saneamento básico.  Esses 

condicionantes associados à falta de práticas de educação ambiental pela população contribuem de 

forma consistente na recorrência dos processos destrutivos de solo nas encostas do Mutange.  

Ante a impossibilidade de desocupação total das áreas de risco geológico no bairro 

Mutange destaca-se a importância do trabalho preventivo de educação ambiental de forma 

permanente e com toda a população, em especial com as crianças. Reforçamos a urgência de 
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políticas públicas voltadas para o oferecimento de melhor infraestrutura habitacional e fontes de 

emprego e renda associadas. 

 

REFERÊNCIAS  

 

ARAÚJO, T. C. M. de. et al. Erosão e progradação do litoral brasileiro. Alagoas, 2006.  

Disponívelem:<http://www.mma.gov.br/estruturas/sqa_sigercom/_publicacao/78_publicacao12122

008085112.pdf > Acesso em: 28 nov. 2014. 

 

BRASIL. Plano Municipal de Redução de Risco. Maceió: Prefeitura Municipal, 2007.  

 

COSTA, J. de A.;  RAMOS, V. A. Espaço urbano de Maceió: ambiente físico e organização sócio – 

econômica. In: ARAUJO, L.M. Geografia espaço, tempo e planejamento. Maceió: Edufal, 2004. 

 

CAVALCANTI, V. R.; LINS, R. D. B. “Vazios” urbanos de Maceió: fronteiras e interstícios da 

urbanização. Projeto de Pesquisa. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – Universidade Federal de 

Alagoas. Maceió, 2003. 

 

CERRI, L. E. S.; AMARAL, C. P. Riscos Geológicos. In: OLIVEIRA, A. M. S.; BRITO, S. N. A. 

Geologia de Engenharia, São Paulo: ABGE, 1998. 

 

CORRÊA, Roberto Lobato. Espaço urbano. São Paulo: Ática, 2004 

 

CUNHA. M. A. (Coord.) Ocupação de Encosta. São Paulo. IPT. Instituto de Pesquisa 

Tecnológica, 1991.  

 

GUERRA, A. J. T. Encostas Urbanas. In: GUERRA, A. J. T. Geomorfologia urbana. Rio de 

Janeiro: Bertrand Brasil, 2011. 

 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br>. 

Acesso em: 28 nov. 2014. 

 

IPT. Instituo de Pesquisas Tecnológicas. Curso de Riscos Geológicos. Associação Brasileira de 

Geologia de Engenharia (ABGE). Disponível em mídia digital. Set. 8-12, 2014. 

 

_______. Lei municipal nº 5.593, de 08  de  fevereiro  de   2007. Institui o código de urbanismo e 

edificações do município de Maceió. 

 

________. Ministério das Cidades/Cities Alliance Prevenção de Riscos de Deslizamentos em 

Encostas: Guia para Elaboração de Políticas Municipais. Celso Santos Carvalho e Thiago Galvão, 

(orgs.) – Brasília: Ministério das Cidades; Cities Alliance, 2006 

 

PMRR. Plano Municipal de redução de Risco. Ministério das Cidades. Maceió, AL. vol. 1-5. 2007. 

 

SANTOS, R. F. (org.). MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Vulnerabilidade Ambiental - 

Desatres Naturais ou Fenômenos Induzido. Brasília: MMA, 2007.  

 

SIMÕES, L. M. F. A Importância da Integração dos Riscos Geológicos, no Planeamento, no 

Ordenamento do Território e na Protecção do Meio Ambiente: Conceitos e Algumas Ideias. 

Rev. Millenium on.line. n. 7, jul. 1997. Disponível em: Disponível em: 
http://www.ipv.pt/millenium/ect7_lmfs.htm 



10 
 

 

 

 

VIEIRA, I. M.; KAZMIERCZAK, M. L.; MALTA, F. J. N. C. Proposta metodológica para 

identificação de áreas de risco de movimentos de massa em áreas de ocupação urbana. Estudo de 

caso: Campos do Jordão, SP. In: XII SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SENSORIAMENTO 

REMOTO, 12, 2005, Goiânia. Anais... Goiânia: INPE, 2005.  p. 3935-3942. 

 

WICANDER, R.; MONROE, J. S. Fundamentos de geologia. São Paulo: Cengage Learning, 2009, 

508 p. 

 

AGRADECIMENTOS: 

 

Primeiramente a Deus, à Professora Dra.  Regla Toujaguez, por toda a paciência e atenção durante a 

elaboração do trabalho. Agradeço também à comunidade Mutange o COMDEC e NUDEC, enfim a 

todos que participaram de forma direta ou indireta deste artigo.  


