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A história da vida na Terra tem sido uma história de 

interação entre os seres vivos e seu ambiente. Em grande 

parte, a forma física e os hábitos da vegetação e da vida 

animal terrestre têm sido moldados pelo meio ambiente. 

Considerando toda a duração da vida terrestre, o efeito 

oposto, em que a vida modifica na prática seu ambiente, 

tem sido relativamente insignificante. Apenas no período 

representado pelo século presente uma das espécies – o ser 

humano – adquiriu poder significativo para alterar a 

natureza do seu mundo. 

[...] A rapidez da mudança e a velocidade com que novas 

situações são criadas seguem o ritmo impetuoso e 

insensato da humanidade, e não o passo cauteloso da 

natureza. (Rachel Carson, Primavera silenciosa) 

 

 



RESUMO 

Eventos de chuvas acentuadas que provoquem risco inundação, como o anotado em 5 de junho 

de 2011, colocam o Estado de Roraima e o município de Boa Vista em calamidade pública. A 

cidade de Boa Vista-RR ficou isolada, pois, as rodovias (principal modal de transporte) federais 

BR-174 e BR-401 permaneceram totalmente interditadas para o tráfego. A planície de 

inundação do Rio Branco (principal drenagem da cidade) foi totalmente preenchida, e com a 

impossibilidade de escoamento, as águas ficaram acumuladas. Em vista da probabilidade de 

ocorrência de fenômenos de inundação e alagamento o presente trabalho teve como objetivo: 

“analisar o risco à inundação em Boa Vista, concebendo o espaço a partir da interação de 

relações políticas, socioeconômicas e biofísicas das bacias hidrográficas urbanas, tomando 

como base para isso o Plano Diretor Estratégico e Participativo da cidade do ano de 2006 

(PDDU) ”. Na metodologia foram levantadas e analisadas variáveis físicas e socioeconômicos 

para avaliação do atual cenário de risco a inundação da cidade de Boa Vista. Fez-se: 

levantamento bibliográfico e documental sobre a temática risco a inundação, associado a 

alterações no meio físico pela ação humana; produção cartográfica; trabalhos de campo e 

trabalhos de gabinete para atribuição de pesos as variáveis físicas (limite de inundação tendo 

como base o ano de 2011, declividade, geomorfologia, altimetria, uso e cobertura) e 

socioeconômicas (renda per capita, escolaridade, moradores por residência, tipo de materiais 

das residências e faixa etária) elencadas. Com isso, foi constatado que a cidade de Boa Vista 

está em processo avançado de periferização, sem ações proativas do poder público, acarretando 

degradação ambiental, potencializando ou gerando áreas de risco a inundação e alagamento. O 

risco a inundação é um fato a ser gerido, pois, a expansão urbana concentrada e que avança na 

Zona Oeste, eminentemente ocupada por pessoas vulneráveis socioeconomicamente, os 

expõem ao perigo a inundação, tornando o risco a inundação iminente. Ao congregar dados 

físicos e socioeconômicos, este estudo possibilitou construir um cenário de trabalho que permite 

ordenar o processo de uso e ocupação de Boa Vista, apresentando propostas de implantação 

efetivas do PDDU, para com isso minorar vulnerabilidades relativas à inundação e trazer 

conhecimentos sobre os aspectos físicos do fenômeno natural inundação. 

 

 

 

Palavras-chave: Boa Vista. Expansão Urbana. Risco a inundação. Políticas públicas. 

  

 



ABSTRACT 

 

Accentuated rain events that cause flood risk, such as the one noted on June 5, 2011, put the 

State of Roraima and the municipality of Boa Vista in public calamity. The city of Boa Vista-

RR was isolated, as the federal highways (main mode of transport) BR-174 and BR-401 

remained completely closed to traffic. The floodplain of Rio Branco (main drainage of the city) 

was completely filled, and with the impossibility of draining, the waters were accumulated. In 

view of the probability of occurrence of flooding and flooding phenomena, the present work 

had as general objective is to analyze the risk of flooding in Boa Vista, conceiving the space 

from the interaction of political, socioeconomic relations and biophysical of urban river basins, 

based on the Strategic and Participative Master Plan of the city. of the year 2006 (PDDU). In 

the methodology, physical and socioeconomic variables were surveyed and analyzed to assess 

the current flood risk scenario of the city, for purposes of spatial planning. It was done: 

bibliographical and documentary survey on the theme of flood risk, associated with changes in 

the physical environment by human action; cartographic production; field work and office work 

to assign weights to physical variables (flood limit based on the year 2011, slope, 

geomorphology, altimetry and use and coverage) and socioeconomic (per capita income, 

schooling, residents per residence, type of household materials and age group) listed. The city 

of Boa Vista is in an advanced process of peripheralization without proactive actions by the 

public authorities, causing environmental degradation, potentiating and / or generating areas at 

risk of flooding and flooding. The risk of flooding is a fact to be managed, since the 

concentrated urban expansion that is advancing in the West Zone, eminently occupied by 

socioeconomically vulnerable people, exposes them to the danger of flooding, making the risk 

of flooding imminent. By gathering physical and socioeconomic data, this study made it 

possible to build a work scenario that allows ordering the process of use and occupation of Boa 

Vista, presenting proposals for effective implementation of the PDDU, in order to alleviate 

vulnerabilities related to flooding and bring knowledge about the aspects physical effects of the 

natural flooding phenomenon. 

 

Keywords: Boa Vista. Urban Expansion. Flood risk. Public policy.  
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1 INTRODUÇÃO 

Uma das frentes de atuação recentes para se trabalhar com a temática risco e sua 

posterior concretização, os desastres, foi o Marco da Ação de Hyogo (MAH), pensado 

pela Estratégia Internacional para a Redução de Desastres – International Strategy for 

Disaster Reduction (EIRD/ISDR), até o ano de 2015. Está teve como objetivo aumentar 

a resiliência das nações e das comunidades frente aos desastres, com foco para redução 

das perdas, tanto de vidas humanas quanto aos bens sociais, econômicos e ambientais das 

comunidades e dos países (UNISDR, 2018). 

O MAH ofereceu cinco áreas prioritárias de ação para minimização dos impactos 

causados por desastres, mediante aumento da resiliência de comunidades vulneráveis a 

sinistros ambientais. São eles: 

1. Fazer com que a redução dos riscos de desastres seja uma prioridade; 

2. Conhecer o risco e tomar medidas; 

3. Desenvolver uma maior compreensão e conscientização; 

4. Reduzir o risco; 

5. Esteja preparado e pronto para atuar. 

Rodrigues (2010) e Pozzer, Cohen e Costa (2014) ao exporem análise sobre o 

MAH ratificam as ações supracitadas, mas, de maneira contundente expõem as 

dificuldades de se trabalhar em rede. Contudo, entafizam a articulação em nível 

internacional para estabelecimento das ações propostas, observando-se a continuação de 

todas as mazelas oriundas de desastres ambientais (mortos, desabrigados, destruição de 

patrimonios).  

Em se tratando de uma cooperação internacional para a Redução dos Riscos de 

Desastres (RRD), seu sucesso dependeu, em grande medida, da colaboração de seus 

elementos (países e organizações governamentais ou não) constituintes e de políticas mais 

voltadas para tal fim. Finalizado em 2015, o MAH deixa como seu sucessor o Marco de 

Sendai para a Redução do Risco de Desastres no período de 2015 – 2030, o qual tem 

como prioridades de ação: 

1. Compreensão do risco de desastres; 

2. Fortalecimento da governança do risco de desastres para gerenciar o risco de 

desastres; 

3. Investir na redução do risco de desastres para a resiliência; 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwibmP2b-sfaAhVCQ5AKHXpXDHkQFgg_MAE&url=https%3A%2F%2Fwww.unisdr.org%2F2007%2Fcampaign%2F&usg=AOvVaw0-isAIh37PcWLLFIV11mxE
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwibmP2b-sfaAhVCQ5AKHXpXDHkQFgg_MAE&url=https%3A%2F%2Fwww.unisdr.org%2F2007%2Fcampaign%2F&usg=AOvVaw0-isAIh37PcWLLFIV11mxE
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4. Aumentar a preparação para desastres, visando uma resposta eficaz e para 

“Reconstruir Melhor” em recuperação, reabilitação e reconstrução. 

A continuação do princípio de cooperação internacional é elemento presente no 

Marco de Sendai. Tem-se um foco maior no empoderamento dos mais vulneráveis a 

sofrer com os desastres, vislumbrando resiliência efetiva, sempre atrelando na análise as 

variáveis físicas e socioeconômicas. 

Definindo desastre como sendo fenômenos naturais, que atingem áreas ou 

regiões habitadas pelo homem, causando-lhe danos (TOMINAGA, 2009), são observadas 

ações materializadas no espaço, capazes de provocar alterações danosas e perdas 

humanas, materiais, econômicas ou ambientais de grande extensão, cujos impactos 

excedem a capacidade da sociedade afetada de arcar com seus próprios recursos. 

Quer sejam em áreas rurais, quer seja em áreas urbanas, os desastres são 

fenômenos recorrentes, de alta frequência e magnitude, embora com resultados e causas 

que possam ser distintas. A localização geográfica, modifica, por exemplo, as origens, 

causas e efeitos dos desastres. O mundo tropical, com maior input energético e mais 

pluvioso, tem, por exemplo nas condições climato-hidrológicas importante elemento na 

avaliação deste fenômeno. Em especial na Amazônia, por sua magnífica pluviometria, 

bacias hidrográficas, caudal dos rios e as formas de produção do espaço, é possível que 

haja aumento de algumas categorias de desastres. 

Os aglomerados humanos em processos de urbanização, provocam 

concentrações espaciais, muitas sem planejamento ou precarizadas, o que acaba expondo 

grupos humanos e suas sociedades a riscos; dentre os quais se destaca a inundação em 

espaços urbanos. 

Nestes termos, as cidades, por abrigarem uma miscelânea de formas de uso e 

ocupação, são exemplos de espaços dotados de áreas de riscos diversos. A ocupação 

“desordenada” e a especulação imobiliária, geralmente conduzem a população menos 

provida de recursos financeiros a se alojar em planícies de inundação e sopés ou topos de 

morros, sendo estas caracterizadas como populações vulneráveis do ponto de vista social 

e biofísico.  

Tais populações têm maior probabilidade de sofrer mais intensamente com 

fenômenos naturais tendo em vista a apropriação social dos espaços no urbano, por vezes, 

devido a modificarem aspectos físicos como vegetação, solos e cursos d’água. Isso pode 

desencadear fenômenos que afetam negativamente a sociedade como deslizamentos, 

inundações e alagamentos (MARQUES, 2015; CHRISTOFOLETTI, 2015). 
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Todas as capitais da Região Norte, brasileira, que compõem a Amazônia, 

concentram suas populações nas áreas urbanas, em espaços com infraestrutura reduzida 

e disponível para poucos. A concentração populacional, somada a infraestrutura 

insuficiente, e muitas vezes precária, pode desencadear fenômenos perigosos na região, 

muito relacionados a inundações e alagamentos. Portanto, os perigos, as vulnerabilidades 

e os riscos ambientais também se fazem presentes nessa região do Brasil. Neste ínterim, 

as inundações estão entre principais riscos, associados a vulnerabilidades e perigos na 

Região. 

As maiores cidades Amazonidas, por exemplo, enfrentam problemas históricos 

de desigualdades sociais, a despeito do Brasil, com ocupação de áreas insalubres e muito 

potenciais a desastres, em especial os relativos a inundações. 

Adentrar no domínio dessa questão, requer um exercício que considere as 

diferenças regionais existentes na própria Amazônia Brasileira, como que em um jogo de 

escalas com expressões de desastre ambientais. Cujas complexidades ambientais 

(humanas e físicas) denotam tarefa herculana e com rigores eminentes da articulação 

necessária das diferenças regionais importantes, tanto sobre aspectos socioeconômicos, 

quanto aos biofísicos, com reflexos no local. 

Nada obstante, o gerenciamento de desastres é um dos instrumentos de gestão 

urbana, que integrado a outras políticas públicas, tem finalidade de reduzir, prevenir e 

controlar de forma permanente o risco de desastres na sociedade (CARDONA, 1996; 

NOGUEIRA, 2002; LAVELL, 2003; MARCHIORI-FARIA; SANTORO, 2009). 

A despeito de desastres ocorridos na Amazônia Setentrional Brasileira relativos 

a inundações alagamentos, faz-se referência a cidade de Boa Vista, capital do estado de 

Roraima. Esta, em 5 de junho do ano de 2011, entrou em Estado de calamidade pública 

devido às fortes chuvas na região. A cidade de Boa Vista-RR ficou isolada, pois, as 

rodovias (principal modal de transporte) federais BR-174 e BR-401 permaneceram 

interditadas para o tráfego. 

A planície de inundação do Rio Branco (principal drenagem da cidade) foi 

totalmente preenchida, e com a impossibilidade de escoamento, as águas ficaram 

acumuladas em seu transbordo, ocupando o leito maior excepcional do rio. O evento de 

inundação assumiu proporções inesperadas, porém passível de ser prevista e mesmo de 

se trabalhar de forma a minimizar os impactos sobre a população, a qual sofreu 

principalmente com perdas materiais. 
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Sabendo que a referida área tem probabilidade de ser atingida por eventos de alta 

magnitude e intensidade, há grande interesse em se observar a frequência dos eventos e 

principalmente entender quais agentes físicos e socioeconômicos corroboram para que as 

inundações e alagamentos ocorram de forma extrema, bem como o papel do poder público 

no tocante ao lidar com o evento.  

Para tanto, deve-se ter clareza que o elemento que precede o desastre é o risco, 

o qual é composto pelo perigo e pela vulnerabilidade. Logo, há necessidade de estudos 

sobre o risco, pois os mesmos podem subsidiar conhecimentos necessários sobre como 

lidar com eventos desastrosos, bem como dar a noção de quais áreas serão mais afetadas 

e como criar planos de contingência para atuar sobre o fenômeno extremo. 

Desta forma, este trabalho tem como tema central o momento que precede o 

desastre, ou seja, o risco. Há o intuito de minorar e cartografar as áreas com maior 

probabilidade a uma categoria de risco, o risco a inundação, através de políticas públicas 

em uma capital da Amazônia, Boa Vista, Capital de Roraima. 

A partir do exposto, o presente trabalho levantou informações de bases físicas e 

socioeconômicas sobre a cidade de Boa Vista, trilhado um caminho para o entendimento 

das variáveis que, de forma intrínseca, atuam para gerar e/ou potencializar áreas de risco 

a inundação nesta cidade (figura 1), para com isso subsidiar mecanismos que otimizam a 

gestão do risco a inundação. 
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Figura 1: Localização da cidade de Boa Vista – RR 
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O objeto espacial de estudo é a cidade de Boa Vista, localizada na porção setentrional 

da Amazônia. A cidade possui 15 bacias hidrográficas urbanizadas e/ou em processo de 

urbanização devido a acelerada expansão urbana que vem ocorrendo desde 1988 – com o 

Território Federal de Roraima passando ao status de Estado de Roraima.  

Como nova Unidade Federativa, Roraima vem atraindo muitos migrantes, em especial 

através de programas do governo recém implantado. Adicional a isto, a crise socioeconômica e 

geopolítica enfrentada pelo país vizinho Venezuela açoda em muito o boom populacional e 

urbano que a cidade em tela vem assistindo nos últimos 5 anos. 

Com o processo de crescimento populacional em alta as bacias hidrográficas 

urbanizadas de Boa Vista, neste contexto, podem ser utilizadas como referências espaciais para 

as políticas públicas, no intuito de minorar problemáticas relacionadas às inundações para estas 

populações, nas diferentes paisagens urbanas. 

Ademais, parte-se do pressuposto que a expansão da cidade de Boa Vista, vem sendo 

condicionada por fatores políticos, não considerando aspectos geomórficos e hidroclimáticos 

do sítio urbano, com relevo plano e topografias predominantemente esbatidas. Isto, aliado a alta 

concentração pluviométrica em determinas épocas do ano, associado ao elevado nível 

piezométrico, por exemplo, concorrem para inundações e alagamentos, ou seja, potencializam 

áreas de risco a inundação. 

Deste modo, tendo a cidade de Boa Vista-RR como objeto espacial de estudo, a qual 

tem seus limites de expansão definidos pelo Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) 

de 2006 (BOA VISTA, 2006), têm-se as seguintes questões norteadoras para dirimir situações 

relacionadas a inundação em Boa Vista: 

1. Elementos socioeconômicos e físicos expõem a riscos a inundação determinados grupos 

da sociedade na cidade de Boa Vista? 

2. A associação de aspectos físicos e socioeconômicos contribuem para a distribuição 

diferenciada do risco a inundação em Boa Vista? 

3. Como aspectos de uso e ocupação das planícies de inundação dos rios urbanos de Boa 

Vista podem ser tratados com base em uma leitura sobre riscos a inundação? 

Desta feita, propõe-se como objetivo: analisar o risco à inundação em Boa Vista, 

concebendo o espaço a partir da interação de relações políticas, socioeconômicas e biofísicas 

das bacias hidrográficas urbanas, tomando como base para isso o Plano Diretor Estratégico e 

Participativo da cidade do ano de 2006; o qual delimita diretrizes de crescimento urbano-

ambiental, bem como os limites de expansão da cidade.  
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Foram pensados os seguintes objetivos específicos: 

1. Analisar as ações do poder público entre os anos de 1988 e 2018, que ajudem a melhor 

compreender a expansão urbana sobre as bacias hidrográficas da cidade de Boa Vista-

RR; 

2. Analisar as condicionantes físicas e socioeconômicas que potencializam a ocorrência de 

inundações na referida área de estudo; 

3. Avaliar o risco à inundação na cidade de Boa Vista-RR, discriminando as áreas mais 

afetadas; 

 

1.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA 

A cidade de Boa Vista, capital do estado de Roraima, concentra 63% da população 

Estadual (IBGE, 2010). Muito embora seja uma das capitais planejadas do Brasil, não escapou 

das ocupações desordenadas, bem como de expansão urbana sobre áreas impróprias, colocando 

a população em risco a inundação. 

Boa vista está instalada no Graben do Tacutu, preenchido por colmatagens Tércio-

Quaternárias, sobressaindo-se os materiais holocênicos, com aluviões, sedimentos da Formação 

Boa Vista, assim como por cobertura sedimentar Terciária a Pleistocênica de origem fluvial-

lascustrino. 

A predominância de terrenos holocênicos e com amplas áreas de deposição, 

entrecortadas somente por fundos de vales e alguns interflúvios modestos, com altimetria não 

superior a 65 m, fazem do Sítio Urbano de Boa Vista atrativo à ocupação deliberada do solo. 

Mesmo que a par de uma rica rede de drenagem urbana, a criação artificial do solo não foi 

hesitante ao aterrar ou drenar áreas rebaixadas e de corpos hídricos, favorecendo a ocupação de 

áreas insalubres na cidade. 

As condições de elevada pluviometria (1.500 mm/ano), bem característica da 

Amazônia Setentrional, concorrem ao lado de políticas públicas niilistas para criação de áreas 

de riscos, na magnificação dos desastres ambientais, em face de crescimento urbano 

desordenado, mesmo em um capital planejada. 

Segundo a classificação de Köppen e Geiger (1928) Boa Vista está sob domínio de 

clima tipo Aw, quente e úmido, e Silva et al. (2015) identificam a cidade com apenas dois 

períodos bem definidos, o período chuvoso de abril a setembro e de estiagem de outubro a 

março. No primeiro período torna-se perceptível o afloramento das nascentes, que localmente 

são chamadas de lagos, e combinadas com a cheia dos canais de drenagem principal dão origem 
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ao barramento de águas nos canais secundários, dificultando o escoamento e aumentando o 

risco a inundação e alagamento em áreas ocupadas sem o devido planejamento. 

Convém registrar que em termos hidrológicos, Ab’Sáber (2003) diz que a Amazônia 

Brasileira recebe precipitações anuais da ordem de 1.600 a 3.600 mm, por um espaço geográfico 

avaliado em 4,2 milhões de km², querendo dizer que sem um planejamento urbano adaptado as 

condições Equatoriais, somado à impermeabilização, desmatamento, retificação de canais, etc., 

ou seja, a ação humana, expõem a população a riscos à inundação. 

O regime hidroclimático é fator preponderante a ser considerado no processo de uso e 

ocupação da cidade de Boa Vista, devido ao período distinto de altas pluviosidades do restante 

da Amazônia e do Brasil.  

A pluviosidade é um dos elementos que associado ao relevo regional e formação 

topográfica contribuem para que áreas de inundação e alagamento sejam formadas (BARBOSA 

et al., 1997; ARAÚJO et al., 2001; EVANGELISTA et al., 2008; SILVA et al., 2015). Destaca-

se ainda que o fenômeno El Niño (aquecimento das águas do Oceano Pacífico Tropical) e o 

fenômeno La Niña (resfriamento das águas do Oceano Pacífico Tropical) têm influência nos 

índices de precipitação da série histórica (1910 a 2014). O El Niño atua na diminuição dos 

índices pluviométricos e a La Niña corrobora para altas pluviométricas, interferindo no regime 

pluviométrico da região. 

Os aspectos hidroclimáticos devem ser destacados, uma vez que estão associados às 

dinâmicas de cheias dos lagos/nascentes da região de Boa Vista. Fato a ser lembrado é que, a 

capital de Roraima está situada no hemisfério Norte do planeta, assim, seu regime climático 

difere do restante da Amazônia. Quando no Sul a pluviosidade é baixa, parte significativa do 

estado de Roraima encontra-se no período chuvoso. Com isso, tem-se que as estações do ano 

mais chuvosas em Boa Vista são primavera (20 de março a 21 de junho) e verão (21 de Junho 

a 23 de setembro). Por seu turno, o outono (23 de setembro a 21 de dezembro) e inverno (21 de 

dezembro a 2 de março) são mais secas. 

Neste contexto, Francis Ruellan (1955), citado por Ab’Sáber (1993), encontrou razões 

para caracterizar o conjunto dos campos de Boa Vista como um pediplano pleistocênico, 

centrado em uma bacia tectônica moderna, predominantemente arenosa, tendo como nível de 

base regional o Rio Branco. 

Seguindo este raciocínio, descrevendo os detalhes do baixo-relevo da série detrítica 

regional da Formação Boa Vista, diz Barbosa (1958 apud AB’SÁBER, 1967, p. 51), que é na 

superfície dessa formação que aparecem lagoas fechadas explicáveis pela drenagem 

subterrânea, em zona de terrenos muito permeáveis e sujeitos a chuvas em períodos curtos, 
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porém de forma abundante. A sua superfície, posto que relativamente rasa, acha-se retalhada, 

estando os ligeiros espigões ou interflúvios ostentando formas arredondadas. 

Ab’Sáber elenca dois elementos que corroboram para que Boa Vista seja elencada 

como capital a ser estudada no concernente a temática inundação. No âmbito local a cidade é 

geomorfologicamente semelhante ao restante da Amazônia, ou seja, possui terrenos rebaixados 

e planos, somados a formações arenosas, lençóis freáticos pouco profundos; e, alta 

pluviosidade, que contribuem para rápida saturação do solo pelo acúmulo de águas pluviais, 

favorecendo fenômenos como inundações e alagamentos. 

Com predominância da série detrítica regional da Formação Boa Vista, no sítio da 

cidade de Boa Vista, sobressaem relevos planos. Esta unidade Litoestratigráfica é composta por 

sedimentos de origem aluvionar, constituída por intercalações de argilas, siltos e areias de 

granulação fina a grossa, em sua maioria porosos. Com base em Carvalho e Carvalho (2012), 

diz que na cidade há predomínio de extensa planície de aplainamento, em um ambiente formado 

por sistemas lacustres e dissecado por uma rede de drenagem predominante de primeira e 

segunda ordem, formada por igarapés com buritizais. 

A rigor, as planuras são resultantes de processos de colmatagem (60%), sendo drenadas 

pelas de planícies dos Rios Branco, Cauamé e de mais drenagens secundárias (27%), os quais 

demandando a Leste/Sudeste o exutório Rio Branco – nível de base regional.  Bordejando a 

cidade nos seus limites Oestes, Noroeste e Sudoeste há resquícios erosivos da dissecação (12%) 

da Formação Rio Branco.  

Estas áreas de erosão e dissecação aparecem, de quando em quando, no território da 

cidade e em pequenas porções, aumentando em concentração já no extremo Sudeste da cidade, 

nas bacias hidrográficas do Mirandinha, Caxangá e Pricumã. Há, ainda, registros de topos 

arredondas e conservados de interflúvios da Formação Boa Vista com altimetria de até 65 

metros, em nascentes das bacias dos rios Cauamé e Carrapato.  

 Em termos hidrogeológicos, o Sistema Aquífero Boa Vista (SABV), com 14.000 km2, 

composto pela Formação Serra do Tucano (Cretáceo), Formação Boa Vista (Terciário), 

Formação Areias Brancas (Quaternário), além de depósitos coluvionares e aluvionares do 

Quaternário (MELLO, 2009), abrange a cidade de Boa Vista. O Sistema Aquífero Boa Vista 

(SABV) abastece o município de Boa Vista (CPRM, 2002). 

Outro elemento importante encontrado no Sítio urbano de Boa Vista é o sistema 

fitogeográfico do lavrado. Para Carvalho e Carvalho (2012) a cidade em questão, insere-se neste 

domínio vegetacional que se designa como área de savana. O lavrado é uma vegetação 

expressiva no Estado de Roraima, localizada entre o Brasil, a Guiana e a Venezuela com 68.145 
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km2. O lado brasileiro, totalmente restrito a Roraima, detém 62,6% (42.706 km2) deste 

complexo (BARBOSA; CAMPOS, 2011). 

Os lagos e igarapés destas áreas de lavrado caracterizam-se por se desenvolverem em 

uma ampla superfície de aplainamento da porção Nordeste de Roraima, onde se localiza a 

cidade de Boa Vista, com cotas predominantes entre 50 a 200 metros. Tais altimetrias, segundo 

Ignácio (2017), abrangem 73,53% da região de savana, com gradiente topográfico entre 00 – 10 

(~2% de declividade), dominada por feições morfológicas agradacionais – região estável com 

dissecação fraca. Essa porção do estado é caracterizada por uma superfície aplainada e 

composta pela rede de drenagem dos rios Uraricoera, Tacutu e Branco – em meio a uma 

vegetação campestre arbustiva esparsa. 

Segundo Campos et al., (2008), o lavrado possui características biológicas sendo um 

ecossistema único, formando um mosaico fitofisionômico com áreas abertas (não-florestadas), 

meandradas por sistemas florestais, onde as áreas florestadas possuem matas estacionais, 

ombrófilas de contato (ecótonos) e savanas florestadas. Áreas de floresta cobrem menos de um 

terço da região, e tem como ligação rios, lagos e pequenas serras. 

Carvalho (2018 e 2009) e Morais e Carvalho (2015) caracterizam o lavrado como 

sendo predominantemente áreas de campo aberto com vegetação de tipo herbácea e/ou 

gramínea. Em alguns casos percebe-se a presença de vegetação do tipo arbórea, localizadas de 

formas esparsas. Além disso, é possível perceber resquícios de vegetação em espaços abertos. 

A este tipo de vegetação os referidos autores denominam ilhas de mata, bem como vegetações, 

predominantemente buritizais, que margeiam os cursos d'água presentes no lavrado, os quais 

são chamados de veredas (Figura 2). 

Faz-se importante entender a formação fitofisionômica do objeto espacial em estudo, 

pois devido ao crescimento urbano e a crescente impermeabilização do solo, acompanhado da 

retirada da cobertura vegetal, acelera processos de escoamento superficial, assoreamento de 

cursos de água, saturação do solo, aumento das áreas de inundação e alagamento, expondo a 

população estes perigos de forma eminente. 

É importante frisar que as savanas de Roraima (lavrado) são formação vegetal presente 

somente nesta porção setentrional da Amazônia, e como será mostrando no decorrer do 

trabalho, o uso do solo e a ocupação urbana além de promover sua extinção, corroboram para 

áreas de risco a inundação e alagamento tenham sua gênese e/ou intensificação. 
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Figura 2: Aspetos morfovegetacionais do lavrado, nordeste de Roraima. (A) Lavrado com buritis e arbustos; (B) Lavrado, vegetação de campo com vegetação 

arbustiva esparsa e cupinzeiro; (C) Ilhas de mata; e (D) Lagos isolados e veredas. 
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A carta da vegetação de Roraima (Figura 3) mostra um mosaico de coberturas que se 

interpenetram irregularmente, passando de um tipo a outro de forma abrupta. O espaço 

fitofisionômico original de Roraima pode ser dividido em três grandes sistemas ecológicos: 

florestas; campinas-campinaranas e savanas ou cerrados (BARBOSA; MIRANDA, 2004). 

Durante o período chuvoso, o sistema lacustre evidencia-se no surgimento de lagos 

temporários na região de lavrado (incluindo Boa Vista). Na estiagem, vários desses lagos 

começam a secar, restando apenas os perenes, os quais resistem a esta estação de poucas 

incidências pluviométricas, cuja média é de 1.600 mm por ano (MORAIS; CARVALHO, 2015; 

SILVA, et al. 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Distribuição da vegetação no estado de Roraima com localização da cidade de Boa Vista 

(círculo vermelho). 

 
Fonte: adaptado de Barbosa, Pinto e Keizer (2010). 
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As bacias lacustres da área de estudo são rasas, de pequeno porte e com o nível de água 

controlado sazonalmente pelos períodos chuvoso e estiagem. No entanto, estendem-se 

amplamente pela planície, ultrapassando os limites do município de Boa Vista. 

A cidade de Boa Vista tem como principais drenagens o baixo Rio Cauamé, por 18,7 

km de extensão ao longo do rio na faixa perimetral Norte. Pela outra margem, se destaca a 

margem direita do alto Rio Branco a Leste (Figura 4). Em períodos de cheia, essas drenagens 

passam por um processo de preenchimento de suas planícies de inundação, ocasionando a 

inundação dos leitos menor e maior, e por vezes, extrapolando esses limites, adentrando o 

espaço da cidade de Boa Vista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boa Vista foi elencada como área de estudo por ser um espaço urbano densamente 

ocupado e por apresentar problemas históricos relacionados a inundações (1976 e 2011). 

Mesmo tendo apenas 30 anos de criação, concentra a maior parte de sua população na capital 

(64% segundo IBGE, 2015) e após o evento de 7 de junho de 2011 quando o nível do Rio 

Branco atingiu a marca de 10,21 metros acima do nível normal, as inundações chamaram 

atenção. Tal fato obrigou o Governo de Roraima a decretar estado de calamidade pública e 

adotar medidas emergenciais pós-evento para sanar problemas desencadeados pelo fenômeno 

extremo. 

Figura 4: Principais drenagens da cidade de Boa Vista-RR, Baixo Rio Cauamé e Alto Rio Branco. 

 
Fonte: o autor. 
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É grande o impacto ambiental provocado pelo aumento da concentração de população 

em alguns pontos do espaço geográfico, como nas cidades (PORTO-GOLÇALVES, 2016, 

2015), deixando claro que o fenômeno, por si mesma, não justifica o impacto, mas a ineficiência 

em se planejar políticas públicas adequadas para alocar de forma qualitativa a população 

antecede a concentração populacional “desordenada”. 

Do ponto de vista socioeconômico a cidade apresenta 74% da população vivendo com 

1/8 a 1 salário mínimo, o que em grande medida limita o acesso a serviços de melhor qualidade, 

bem como de moradias em locais com melhores infraestruturas. Além disso, o índice de 

envelhecimento da cidade é baixo, sendo que apenas 5% da população tem acima de 65 anos 

de ano. Poucos idosos em uma sociedade apontam para sistemas de saúde com baixa eficiência, 

além de poucas infraestruturas de mobilidade e lazer para ocupar uma população em processo 

de envelhecimento. 

Quanto ao processo de escolarização formal, 73% da população boavistense são 

analfabetos ou possuem nível fundamental completo. Do ponto de vista da vulnerabilidade a 

eventos desastrosos os percentuais de renda per capita, faixa etária e escolaridade denotam 

indivíduos com maior probabilidade de serem alcançados por perigos naturais como a 

inundação, seja por baixa condições financeiras, pouco acessibilidade a infraestruturas de 

mobilidade ou acesso formal a informações que levem a prevenção de situações adversas. 

As ações sociais destes indivíduos têm reflexo sobre o espaço geográfico boavistense, 

o qual possui extensa rede de drenagem (Figura 5) a ser ocupado e suas condições vulneráveis 

tendem a fazer com que adaptações infraestruturais informais sejam postas a cabo, com a 

intensão de minorá-las, e por vezes, tem o efeito inverso.    
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Figura 5: Localização das drenagens da área objeto de estudo. 
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Percebe-se com isso que a produção do espaço urbano de Boa Vista é um produto de 

ações sociais, econômicas e político-institucionais acumuladas através do tempo no espaço 

físico, as quais reorganizam constantemente o espaço. Isto é perceptível por meio da 

incorporação de novas áreas ao urbano, densificação do uso do solo, deterioração de certas 

áreas, renovação urbana, relocação diferenciada da infraestrutura e mudança do conteúdo social 

e econômico de determinadas áreas da cidade (CARLOS, 1992; CORRÊA, 1989; 

RODRIGUES, 1989; VERAS, 2009). 

O Estado, enquanto agente político-jurídico esteve a frente das transformações 

espaciais mais significativas do estado de Roraima, fazendo com que o espaço fosse (re) 

ordenado de forma dinâmica e constante. 

Todavia, o processo de uso e ocupação do espaço geográfico onde se localiza Boa 

Vista, por vezes não considerou os aspectos físicos que, de forma direta, influenciam no bem-

estar da população residente. O crescimento urbano da cidade deu-se em grande parte em 

direção às margens do Rio Cauamé e Rio Grande, zonas leste e oeste, respectivamente, 

ocasionando pressão ambiental nessas áreas (OLIVEIRA; CARVALHO, 2014; ARAÚJO 

JÚNIOR, 2016a). Tal pressão resultou no estrangulamento de nascentes, por meio 

principalmente de aterros, necessários para a implantação de conjuntos residenciais e novas 

áreas loteadas para comercialização e posterior venda. 

Batista (2013) e Batista e Silva (2018) ao analisarem as políticas públicas relacionadas 

ao planejamento urbano de Boa Vista, chegaram à conclusão que o caráter político-eleitoral foi 

o que impulsionou as gestões municipais a promover a expansão em direção a Zona Oeste. Há 

com isso, a pormenorização das características físicas locais na instalação e expansão de áreas 

urbanas, acabando por comprometer o bem-estar daqueles que ocupam e ocuparão áreas de 

planícies de inundação ou nascentes aterradas. 

As áreas flúvio-lacustres presentes na Zona Oeste (Figura 6), também conhecidas 

como Áreas de Proteção Permanente (APPs), em períodos chuvosos e devido à pouca 

profundidade do lençol freático, passarão por inundações e alagamentos (destaque que no 

período sem chuvas, tais áreas não aparentam consistência alagadiça, o que dá a falsa impressão 

que são possíveis de serem ocupadas). 
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Figura 6: Expansão urbana da cidade de Boa Vista – RR, com concentração nas Zonas Leste e Oeste. 
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A expansão de Boa Vista para a Zona Oeste, bem como estudos relativos a eventos de 

inundação e alagamentos devem considerar os estudos efetuados pelo Zoneamento Ecológico-

Econômico de Roraima (RORAIMA, 2002), os quais têm como um de seus elementos de 

análise os aquíferos de Roraima. Estes aquíferos destacam-se principalmente pela 

potencialidade do domínio inter-granular (poroso), que constitui 36% da extensão superficial 

do ZEE-Roraima, com destaque para o Sistema Aquífero Boa Vista (SABV), o qual tem uma 

ocorrência de 14.000 km2. A espessura média deste sistema, na área urbana e nas suas 

proximidades são de 40 m. 

Cabe destacar que o SABV, é um aquífero composto pela Formação Serra do Tucano 

(Cretáceo), Formação Boa Vista (Terciário), Formação Areias Brancas (Quaternário), além de 

depósitos coluvionares e aluvionares do Quaternário (MELLO, 2009).  

Na área de pesquisa domina a Formação Boa Vista, de origem aluvionar, constituída 

por intercalações de sedimentos argilosos, siltosos e arenosos de granulação fina a grossa, em 

sua maioria porosos. A formação Boa Vista com sua área de abrangência e suas características 

geológicas é a formação que abriga o Sistema Aquífero Boa Vista (SABV) que abastece o 

município de Boa Vista (CPRM, 2002). 

Este aspecto do meio físico para a implantação e expansão urbana é primordial, pois 

pode conduzir, ou não, todo um conjunto de pessoas para áreas com alto potencial de risco à 

inundação e alagamento, pois, em razão da profundidade do lençol freático, associado a 

presença do SABV, por conta de aspectos de formação geológica recente, tornam os terrenos 

“rasos” e instáveis para ocupação. 

Ávila (2007) mostrou que o nível do lençol freático é, em geral, pouco profundo, em 

média 6,3metros de profundidade durante o período de estiagem. O nível freático mais 

profundo, em torno de10 metros, foi observado no bairro Cidade Satélite (zona noroeste da 

cidade de Boa Vista). Por outro lado, o nível mais raso foi observado, nas zonas sudoeste e sul 

da cidade, onde variou de 1,35 a 4,00 metros de profundidade. 

Desta feita, chama atenção o fato de a cidade de Boa Vista estar assentada em terrenos 

holocênicos, com fortes e dinâmicas oscilações hidroclimáticas, com predominância de relevo 

plano a plano suave ondulado e extensas planícies flúvio-lacustres.
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2. DA AÇÃO HUMANA NA GÊNESE DA PAISAGEM URBANA 

A intensificação de ocupação de determinadas áreas do Brasil ocorreu de forma intensa 

em meados dos anos 1960, em decorrência de uma série de políticas governamentais 

explicitadas principalmente pelo discurso oficial do “integrar para não entregar”, bem como de 

múltiplas atividades privadas de grandes impactos no quadro socioeconômico nortista 

(CORRÊA; TOURINHO, 2001). Atividades como extração madeireira, garimpagem, criação 

de gado e grandes projetos industriais voltados para a exportação. Desta forma, o processo de 

ocupação da Amazônia, a partir deste período, caracterizou-se fundamentalmente por 

incremento populacional superior ao brasileiro. 

Características relativas ao aumento populacional nas regiões brasileiras são 

destacadas por Corrêa e Tourinho (2001), quais sejam, (i) o aparecimento e o crescimento de 

cidades em curtos lapsos de tempo, (ii) a estagnação ou a involução de núcleos urbanos 

tradicionais, os quais foram importantes em períodos históricos anteriores, (iii) o surgimento, 

de forma explosiva, de periferias carentes nas capitais estaduais e nas cidades de porte médio, 

(iv) a construção pelo poder público ou pela iniciativa privada de cidades novas, integralmente 

projetadas e (v) a multiplicação das tipologias de intervenção urbanística, bem como na história 

do país. 

Na cidade de Boa Vista podem ser observadas a presença das características (i), (iii) e 

(v), pois nos últimos 30 anos a referida cidade cresceu, populacionalmente, de forma 

exponencial, impulsionada pela desfederalização do Território de Roraima e sua ascensão a 

Estado no ano de 1988.  

Para tanto, de 1998 aos tempos atuais, a expansão territorial e crescimento 

populacional estão acompanhados do surgimento de periferias, com intervenções urbanísticas 

que visaram a expansão horizontal da cidade, através de terraplanagens, dragagens, aterros e 

etc., ou seja, uma multiplicação de tipologias de intervenção urbanística que por vezes não são 

adequadas para as problemáticas ambientais presentes nesta cidade. 

Considerando o aumento populacional urbano vivenciado pelo Brasil e o observado 

por Corrêa e Tourinho (2001) sobre a cidade, e ainda coadunando com Tourinho (1991), 

caracterizam-se as cidades em dois tipos: o primeiro seriam as cidades novas como aquelas que 

surgem e evoluem a partir de planos elaborados e implementados, pelo menos parcialmente, 

antes da chegada de seus primeiros moradores.  

Tais planos consideram em sua formulação, estimativas de crescimento demográfico, 

aspectos culturais e de desenvolvimento econômico do lugar, assim como dimensionamento de 
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equipamentos urbanos e comunitários em função de parâmetros estabelecidos quase sempre a 

partir de padrões internacionais. 

Os sítios onde se instalam as cidades novas são normalmente, de acordo com Tourinho 

(1991), previamente selecionados segundo critérios técnicos e constituem-se terrenos de 

natureza primeira ou glebas rurais. Em outras palavras, locais onde antes não havia nenhuma 

forma de ocupação urbana. 

Neste contexto, Corrêa e Tourinho (2001) caracterizam o segundo tipo de cidades, as 

cidades espontâneas. Estas apresentam crescimento progressivo e não planejado, logo, não 

apresentam as condições supracitadas. Mesmo sendo arranjos espacias espontâneos o Estado se 

faz presente, mas, quase sempre em âmbito limitado a frações do espaço urbano ou a setores de 

atuação do poder público. 

As cidades sejam novas ou espontâneas são um arranjo espacial produzido pela 

sociedade. Assim sendo, seu espaço construído é ao mesmo tempo, resultado e condicionante 

das ações humanas (ibidem. p. 12). Considerando que a cidade só surge historicamente após a 

divisão da sociedade em classes, seu espaço é, por princípio, um espaço desigual, podendo essas 

desigualdades serem analisadas tanto no âmbito inter-urbano como na esfera intraurbana, 

percebendo-se que conflitos são gerados. 

O incremento populacional significativo do/no espaço urbano tem como consequência 

a ocupação inapropriada de áreas alagadiças ou ingrimes, as quais pouco favorecem condições 

de salubridade e/ou de seguraça para habitabiliade da população que necessita de moradia e as 

expõe a riscos ambientais. 

O espaço urbano é um bom exemplo a ser citado para se caracterizar áreas de risco. A 

ocupação desordenada e a especulação imobiliária geralmente conduz a população menos 

provida de recursos financeiros a se alojar em planícies de inundação ou sopés e topos de morros 

– sendo estas caracterizadas como populações vulneráveis por questões sociais (escolaridade, 

renda) e físicas (planícies de inundação, áreas declivosas). 

Tais populações estão sujeitas a sofrer mais intensamente com fenômenos naturais que 

possam vir a ocorrer nos espaços ocupados, devido não terem a opção financeira de comprar 

ou alugar residências em áreas mais “seguras”, por conta também da falta de políticas 

habitacionais adequadas as necessidades da população carente. 

Coadunando com Araújo Júnior (2015), é imprescindível mostrar o grande contingente 

populacional da região Norte concentrado na zona urbana, pois em certa medida, desmistifica 

a ideia que a Região Norte brasileira é uma área unicamente dotada de recursos naturais (água, 

floresta, savanas, etc.), com população eminentemente ribeirinha. Todavia, também apresenta 
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população urbana que sofre com problemas sociais e biofísicos semelhantes aos enfrentados 

por cidades do sul e sudeste do país, sobretudo por conta de desastres naturais. 

Um forte exemplo disso é que o Estado de Roraima apresenta densidade demográfica 

(DD) de 2,01 hab./km². Já sua capital possui DD de 49,99 hab./km² (IBGE, 2015), ou seja, das 

605.761 pessoas do estado a maior parte da população roraimense, 399.213 pessoas, vivem na 

capital. Isso potencializa as vulnerabilidades e o surgir de áreas de risco, pois como já 

mencionado, a concentração populacional torna menos eficiente o atendimento as necessidades 

infraestruturais básicas dos cidadãos. 

Nas áreas de relevos rebaixados da Região Amazônica faz com que problemas como 

enxurradas e deslizamentos não sejam tão frequentes como em outras regiões do país. Todavia, 

a baixa topografia diminui o tempo de escoamento das águas pluviais, fazendo com que as 

inundações que avançam sobre a planície de inundação (geralmente ocupadas na zona urbana), 

tenham um tempo de escoamento reduzido, o que potencializa alagamentos. Isso dificulta a 

locomoção, destrói imóveis, podendo ser ainda vetor de doenças de veiculação hídrica ou 

mesmo ceifar vidas, este é o caso de Boa Vista. 

Para tanto, o conhecimento do terreno e sua topografia originais tornam-se elementos 

fundamentais para o estabelecimento, independentemente do uso que será dado àquele espaço, 

pois qualquer modificação que desconsidere os elementos físicos da paisagem, estará gerando 

ou deslocando uma área de risco a inundação nesta paisagem urbanizada. 

Nas planícies de inundação, verificam-se as enchentes e as inundações, as quais são 

eventos naturais que ocorrem com periodicidade nos cursos d’água, sendo características das 

grandes bacias hidrográficas e dos rios de planície, como o Amazonas. O fenômeno evolui de 

forma facilmente previsível e a onda de cheia desenvolve-se (geralmente) de nascente para foz, 

guardando intervalos regulares (CASTRO, 1998). Considerando os principais afluentes do Rio 

Branco em RR, as nascentes de seus tributários, também sofrem com estes problemas, como no 

caso dos cursos d’água localizados no sítio urbano de Boa Vista, capital do Estado. 

Assim, um planejamento adequado para a instalação de qualquer empreendimento 

industrial, imobiliário, etc., deve considerar as variáveis físicas do terreno, para que qualquer 

instalação ocorra de forma a minorar os impactos negativos sobre o meio. Desta forma ocorreu 

na capital de Roraima. 

Em meados da década de 1940, o engenheiro Darcy Aleixo Derenusson dirigiu uma 

equipe de conceituados especialistas em urbanismo, saneamento, abastecimento de água, 

energia elétrica e outros que, inspirados nas cidades de Belo Horizonte e Goiânia, traçaram o 

planejamento urbanístico de Boa Vista (Figura 7). Em meados da década de 1950, a 
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cidade tornou-se capital do Estado de Roraima, uma das poucas capitais planejadas no Brasil 

durante este período (VERAS, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falcão, Burg e Costa (2015) afirmam que até o final da década de 1970, a cidade de 

Boa Vista respeitou o traçado urbanístico. Contudo, a partir dos anos 1980, o Estado de Roraima 

vivenciou o “boom” do garimpo. Dessa forma, intensificou-se o processo migratório de pessoas 

oriundas dos garimpos para a capital, contribuindo para formação de áreas desprovidas de 

infraestrutura necessária, além da ocupação nas Áreas de Preservação Permanente – APPs. 

Ainda segundo os autores, a partir da década de 1980, o crescimento urbano dirigiu-se 

vertiginosamente para o setor sudoeste e oeste da cidade, desempenhado principalmente pelas 

classes menos favorecidas economicamente. As invasões foram, ao longo desse processo, as 

mais comuns práticas de ocupação do solo na cidade de Boa Vista (FALCÃO; BURG; COSTA, 

2015, p. 101). 

As duas principais drenagens da área urbana consolidada de Boa Vista localizam-se 

na Zona Oeste e Sul, são elas a Bacia Hidrográfica Grande e Caranã (Figura 8) – a primeira 

com desembocadura no Rio Branco e a segunda desembocando no Rio Cauamé. Estas duas 

bacias encontram-se eminentemente ocupadas ou em acelerado processo de ocupação, 

concentrando cerca de 156 mil habitantes, mais que 50% da população da cidade.  

Além disso, o avanço urbano para a Zona Oeste corrobora para que a rede de drenagem 

desta zona da cidade tenha uma redução, em razão dos processos infraestruturais que está área 

irá receber para a instalação de residências e/ou empreendimentos diversos. 

Figura 7: Cidade de Boa Vista-RR. A: Vista aérea da Boa Vista de 1924, a partir do hidroavião do 

explorador Hamilton Rice e B: Maquete do plano urbanístico de Boa Vista, década de 1940. 

 

Fonte: Veras (2009). 

A B 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Boa_Vista_(Roraima)
https://pt.wikipedia.org/wiki/1924
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hidroavi%C3%A3o
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Figura 8: Bacias hidrográficas e Zona Oeste de Boa Vista - RR. 
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Como exposto, estas bacias hidrográficas, dentre outras mais, situadas no sítio 

urbano de Boa Vista, estão fora do primeiro planejamento pensado para a cidade em 1944. 

Todavia, tratam-se de unidades de planejamento territorial que podem congregar 

elementos relevantes para se pensar o processo de uso e ocupação do espaço em razão de 

suas características físicas (declividade, altimetria, etc.), além dos elementos 

socioeconômicos que nelas se farão presentes por meio dos indivíduos. 

Assim, percebe-se que logo após a descontinuidade do planejamento ordenado 

da cidade de Boa Vista na década de 1980, a ocupação humana de espaços 

ambientalmente perigosos torna-se a tônica de transformação das paisagens urbanas. No 

caso de Boa Vista, devido a Zona Oeste concentrar as bacias hidrográficas com maiores 

taxas de ocupação, é relevante ter a bacia hidrográfica como referência para entender 

como os riscos a inundação podem se desenvolver, além de pensar como uso do solo e a 

ocupação urbana podem ser desenvolvidos minorando impactos. 

 

2.1 BACIA HIDROGRÁFICA E OCUPAÇÃO DA TERRA 

Para a cidade de Boa Vista, seus rios urbanos são drenagens do Rio Branco, os 

quais em períodos de cheia excepcional, ligada a alta pluviosidade (período maio – agosto 

com média de 1.400 mm), atuam como elemento que barra as águas a serem escoadas. O 

fenômeno se desdobra de jusante para montante, uma vez que, não havendo escoamento 

contínuo, as águas acumuladas acabam se espraiando nas planícies de inundação, tendo 

seu tempo de retorno retardado, incorrendo na formação de zonas de risco a inundação. 

Em períodos de não excepcionalidade das cheias, verifica-se o fenômeno de 

inundação associado a alta pluviosidade. No entanto, o retorno das águas para seus leitos 

ocorre de forma gradual; porém, é fato que em determinadas áreas o acumulo de águas 

persevera por mais tempo, estando isso associado a pontos de alagamento, geralmente 

localizados em vias que cruzam rios ou áreas que sofreram intervenção urbanística sem 

considerar o rebaixamento natural do terreno. 

A dinâmica natural própria do Rio Branco desencadeia fenômeno peculiar nas 

bacias urbanizadas de Boa Vista, sem dúvida propiciando a gênese de áreas de risco a 

inundações e potenciais setores de alagamento. Com isso, é salutar que se conheçam os 

aspectos físicos do terreno para se lidar com os fenômenos de inundação que tenham a 

potencialidade de ocorrer. 
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As inundações, que podem ser graduais ou bruscas, têm em comum o fato de 

serem fenômenos naturais relacionados ao incremento das chuvas somadas às 

inundações. No entanto, apresentam diferenças, uma vez que as inundações bruscas são 

provocadas por chuvas intensas e concentradas em locais de relevo acidentado ou mesmo 

em áreas planas, caracterizando-se por rápidas e violentas elevações dos níveis das águas, 

que escoam de forma rápida e intensa. 

Já as inundações graduais caracterizadas pela elevação das águas de forma 

paulatina e previsível, mantendo-se em situação de cheia durante algum tempo, para após, 

escoarem-se gradualmente (UFSC, 2011). Tanto as inundações bruscas quanto graduais 

podem ter seus efeitos potencializados pela ação humana no espaço geográfico. 

A ação humana modifica a paisagem, ou nos dizeres de Mendonça (2012), os 

afazeres humanos de nossa época se desenvolvem de forma aparentemente independente 

dos movimentos “naturais”. Nossa convivência se tornou tão complexa que acabamos por 

atribuir maior valor às coisas que nós mesmos fazemos, pois, inconscientemente supomos 

que coisas “naturais” estão à nossa disposição e não precisamos nos preocupar com elas; 

elas já são. 

Esta apropriação espacial da natureza, discutida em Araújo Júnior (2016b, 

2017a) submete a natureza às “necessidades” sociais, muitas vezes, transformando-a sem 

a consideração de suas complexas e integradas relações, tendo como produto uma 

paisagem urbana. Está foi definida por Lima (1994) como o suporte físico-ambiental do 

complexo sistema de organização social, onde se relacionam tanto, valores materiais, 

quanto imateriais, decorrentes do processo de acumulação e transmissão cultural. 

A paisagem urbana, para Lima (1994), é, concretamente, um produto formado 

por um conjunto de três fatores relacionados e situados no tempo, pois tanto a sociedade 

como as estruturas físicas sobre as quais se organiza variam seu comportamento com o 

passar dos anos. São eles: 

 Sítio: a situação geográfica do assentamento (aspectos físicos – grifo 

nosso). 

 Sociedade: o agente que cria e constrói a paisagem em resposta às suas 

necessidades. 

 Edificações, malha viária e espaços livres (dentre outros): os elementos 

que definem a paisagem urbana. 
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Percebe-se que há um elenco de aspectos físicos e humanos no conjunto de 

elementos formadores da paisagem no urbano. Concorda-se com Emídio (2006) no 

referente ao meio urbano, o qual por ele é definido como o produto da intervenção 

antrópica que, organizando o tempo e o espaço, cria um ecossistema artificial, com uma 

paisagem que representa a cultura, a qualificação e a participação política do cidadão em 

seu hábitat. Portanto, a paisagem urbana é um produto social em permanente processo de 

alteração, cujo desenho é a imagem de um somatório de fatores físicos e socioeconômicos 

em um determinado tempo. 

Assim, a bacia hidrográfica assume papel fundamental, pois se torna uma 

unidade de análise física para entender processos decorrentes das intervenções humanas 

no espaço, as quais geram e transformam paisagens no urbano, por vezes desencadeando 

ou potencializando fenômenos como inundações e alagamentos, expondo a sociedade a 

perigos. Desta feita, caracterizar e entender a bacia hidrográfica se faz primordial para 

analisar seu comportamento no espaço urbano e como sua tratativa deve ser desenvolvida.  

Todavia, ao transformar formas naturais da paisagem, como a bacia hidrográfica, 

interfere-se nas intrínsecas relações existentes nestes espaços. As drenagens urbanizadas 

de Boa Vista, por exemplo, foram e estão sendo transformadas constantemente em razão 

do processo de uso e ocupação, provocando alterações nas dinâmicas físicas das bacias 

hidrográficas e estas desencadeiam fenômenos repentinos, as inundações, sendo 

importante discutir as nuances das transformações que ocorrem nas bacias hidrográficas. 

 

2.1.1 Gênese, transformação e intensificação de áreas de risco a inundação 

Há convergência entre Granell-Pérez (2004), Braga et al. (2005), Christofoletti 

(1980) Guerra e Guerra (2009) e Coelho Netto (2015), a bacia hidrográfica ou bacia de 

drenagem é constituída pelo conjunto de superfícies que, através de canais e tributários, 

drenam água da chuva, sedimentos e substâncias dissolvidas para um canal principal. 

Uma bacia hidrográfica pode ser delimitada por seu divisor topográfico, os quais são 

segmentos elevados da superfície do terreno em volta da drenagem principal, estes 

também são chamados de divisores de águas ou interflúvios (STEVAUX; 

LATRUBESSE, 2017). 

Os elementos físicos básicos da BH (nascente, rio principal, montante, jusante, 

divisor de águas, afluente, sub-bacia, margem direita, margem esquerda e exultório ou 
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foz) devem ser amplamente conhecidos para que as formas sociais de apropriação, 

transformação, uso e ocupação venham a ocorrer considerando as dinâmicas presentes 

nas bacias hidrográficas; pois, concordando com Nascimento (2012), uma bacia 

hidrográfica denota características geoambientais, formando uma unidade natural 

indissociável e inter-atuante.  

A bacia hidrográfica é um sistema complexo – dado o número de elementos e 

variáveis – em que as relações mútuas entre os seus componentes estruturais possibilitam 

a análise integrada do meio ambiente, permitindo uma acurada avaliação dos seus 

aspectos, quer físicos, quer socioeconômicos (NASCIMENTO, 2012, p. 90). 

Para Sousa e Nascimento (2015) a bacia hidrográfica ganha destaque nesse 

contexto, pois o seu estudo reconhece as inter-relações entre os diversos componentes da 

paisagem (geologia, geomorfologia, climatologia, hidrografia, pedologia, cobertura 

vegetal e ocupação da terra) e ajuda a identificar os problemas configurados, numa 

perspectiva de intervenção e de planejamento territorial integrado. 

Stevaux e Latrubesse (2017) ainda destacam que a organização da rede de 

drenagem, sua densidade e seu desenho em planta (padrão), são parâmetros fundamentais 

para a compreensão dos processos fluviais e seu relacionamento com o clima, a 

vegetação, a geologia e o relevo da bacia, bem como o uso e a ocupação de sua área. 

Deste modo, elementos sociais, políticos e econômicos, bem como biológicos, 

hidrológicos, climáticos e geomorfológicos devem ser considerados conjuntamente de 

modo a que se tenha visão integrada sobre os processos que ocorrem na bacia 

hidrográfica, como também seja possível projetar cenários para prováveis impactos 

desencadeados pela ação humana. 

Do ponto de vista do auto-ajuste, Cunha e Guerra (2009) deduzem que as bacias 

hidrográficas integram uma visão conjunta do comportamento das condições naturais e 

das atividades humanas nelas desenvolvidas, uma vez que mudanças significativas em 

qualquer dessas unidades, podem gerar alterações, efeitos e/ou impactos a montante, a 

jusante e nos fluxos energéticos de saída (descarga, cargas sólidas e dissolvida). 

Ao observar as bacias hidrográficas urbanizadas, depara-se com um cenário 

escalar bastante peculiar. Tratam-se de espaços geográficos com limites político-

administrativos definidos e com intensos processos de apropriação e transformação. Tem-

se uma contribuição muito grande e acelerada de materiais que não deveriam compor os 
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sistemas fluviais, podendo ocasionar fenômenos como assoreamento de canais, 

estreitamento dos cursos d’água, ocupação da planície de inundação (maior e menor), 

retilinização dos canais, dentre outros. 

Além da ocupação urbana por moradias, ocupações por outros atividades 

(atividades industriais, atividades agropecuárias, novos loteamentos) podem se instalar 

nas proximidades das áreas urbanas, as quais passam a ser centro polarizador de 

dinâmicas sociais pela proximidade de serviços necessários para o desenvolvimento de 

tais atividades (rede elétrica, serviços de saneamento, serviços bancários, etc.). 

Percebe-se com isso, que as alterações que vão ocorrer na bacia hidrográfica são 

fruto de ações não necessariamente setorizadas, mas de um conjunto de intervenções 

dispersas espacialmente, as quais, todavia, têm pontos de convergência, os cursos d’água. 

A figura 9 esboça a dispersão de atividades ao longo da bacia hidrográfica e materiais que 

são acrescidos nos canais de drenagem. 

Para Cunha e Guerra (2009) os desequilíbrios ambientais originam-se, muitas 

vezes, da visão setorizada dentro de um conjunto de elementos que compõem a paisagem. 

A bacia hidrográfica como unidade integradora desses setores (físicos e sociais) deve ser 

administrada com esta função, de modo a que os impactos ambientais sejam minimizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Distribuição de fontes agregadoras de materiais na bacia hidrográfica. 

 
Fonte: Murtha (2006). 
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A respeito das intervenções humanas ou intervenções antrópicas sobre as bacias 

hidrográficas, Botelho (2012), Botelho e Silva (2012) analisam elementos e processos em 

áreas florestais e rurais e em áreas urbanas que corroborem para medidas de qualidade 

ambiental. Botelho (2011) e Cunha (2009a) tratam das intervenções antrópicas como 

condicionadoras de caminhos percorridos pelas águas no meio urbano, as quais afetam a 

qualidade das águas e potencializam as enchentes. 

Independente da interferência humana, Cunha (2015) e Botelho (2011) destacam 

que os cursos d’água realizam três processos geomorfológicos: erosão, transporte e 

deposição, construindo dessa forma, seu próprio perfil de equilíbrio. Logo, qualquer 

intervenção no curso d’água altera esse equilíbrio dinâmico, obrigando o rio a buscar um 

novo ajuste. 

Para Boa Vista nota-se que a ocupação urbana acabou promovendo intenso 

processo de aterramento das superfícies flúvio-lacustres, entulhando, por assoreamento, 

os médios e baixos cursos de muitos rios urbanos, provocando com isso inundações com 

período de retorno das águas para seu leito normal de fora bem mais lenta.  

A este respeito Vieira e Cunha (2008) e Cunha (2009b) retratam a mudança na 

morfologia de canais urbanos pela ação antrópica e quais as suas consequências, bem 

como em trabalho subsequente (VIEIRA; CUNHA, 2012) complementam o trabalho, 

reconstituindo as redes de drenagem dos canais. Tais trabalhos são de suma importância, 

pois a reconstrução dos cursos d’água existente de forma pretérita pode auxiliar o 

planejamento e a ação em áreas com potencial de risco a inundação, como em 

determinados trechos dos rios urbanos de Boa Vista. 

A ação humana sobre o espaço urbano tem nas bacias hidrográficas um dos 

reflexos principais de suas intervenções, visto a necessidade imediata de sanar dinâmicas 

naturais (inundações), as quais podem ocasionar perdas materiais (destruição de bens 

patrimoniais individuais e coletivos) e perdas humanas (por arraste em enxurradas ou 

mesmo por doenças de veiculação hídrica). 

Devido ao crescimento urbano, Christofoletti (1997) afirma que há ampliação 

das áreas impermeabilizadas, as quais repercutem na capacidade de infiltração das águas 

no solo, favorecendo o escoamento superficial, a concentração das enxurradas e a 

ocorrência de ondas de cheia. Afeta, também, o funcionamento do ciclo hidrológico, pois 

interfere no rearranjo dos armazenamentos e na trajetória das águas. Tucci (2003) mostra 
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uma representação do comportamento das águas em ambientes não urbanizados e 

urbanizados na figura 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O hidrograma da figura 8 traz uma importante reflexão sobre os processos de 

transformação espacial urbano, ocasionados pela drástica interferência antrópica, no que 

se refere aos picos de cheia dos cursos d’água.  

Em áreas não urbanizadas os picos de cheia (inundações) são menores e lentos, 

havendo uma regressão gradual das águas após a ocorrência de um evento hidroclimático. 

Todavia, após a urbanização e alteração das dinâmicas naturais dos canais há aumento do 

volume de água em menos tempo, ocasionando picos de cheia elevados, podendo incorrer 

no acumulo de água (alagamentos) em determinadas áreas por mais tempo. 

Estudando a hidrologia para planejar o uso do solo urbano, Leopold (1968) 

salientou a influência da urbanização na frequência das ondas de cheia, mostrando que o 

período de retorno é drasticamente diminuído para as cheias de mesma magnitude. Cheias 

de maior magnitude tornam-se frequentes. 

Leva-se em consideração também que a ação antropogênica gera feições e 

formas de relevo locais. (ARAÚJO JÚNIOR; BARBOSA, 2010). Para tanto, planejar e 

gerir o espaço urbano se torna tarefa ímpar, posto a diversidade de relações que se 

estabelecem no meio intraurbano, tornando-se necessário entender gestão como sendo 

Figura 10: Hidrograma hipotético em área antes e depois da urbanização. 

 

Fonte: Tucci (2003). 
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não simplesmente gerenciamento ou administração (sem dúvida suportes imprescindíveis 

para sua prática). 

Diversas são as terminologias e os métodos empregados para explicitar como a 

geomorfologia é utilizada para entender as transformações empreendidas pelas 

sociedades que se apropriam do relevo, o qual é compreendido, ao mesmo tempo, como 

elemento da paisagem, recurso e risco (SUMMERFIELD, 1991; PANIZZA, 1996, 

VEYRET, 2007).  

Logo, a consideração do homem-sociedade no meio físico, como agente ativo 

dos processos de (antropo) morfogênese, é essencial para embasar estudos de caráter 

integrado que forneçam subsídios à gestão e ao manejo urbano-ambiental e a 

espacialização dos riscos. 

À gênese de formas por parte da ação da sociedade chama-se 

antropogeomorfologia, a qual Rodrigues (2005) define como sendo o estudo do ambiente 

que resulta da presença e da intervenção antrópica no ambiente; é a relação no tempo e 

no espaço (NIR, 1983; GOUDIE, 1994), das mudanças no ambiente físico provocadas 

por ações antrópicas, considerando em sua análise três elementos morfológicos básicos: 

formas, materiais e processos da superfície terrestre (HART, 1986, apud, SANTOS 

FILHO, 2011; GOUDIE; VILES, 2010). 

Na verdade, a principal contribuição dos seres humanos para a 

antropogeomorfologia é através da aceleração indireta de processos naturais, que é muito 

mais difícil de quantificar, mas certamente excede o de processos diretos. Segundo 

Goudie e Viles (2010) uma ampla gama de atividades humanas, desde a agricultura até a 

indústria pesada, podem acelerar a erosão e a deposição de sedimentos como observado 

no quadro 1. 

A questão da moradia, no entanto, perpassa por questões que vão além daqueles 

direitos assegurados pela constituição federal brasileira de 1988, entrando no debate sobre 

o que seria uma moradia socialmente justa. Harvey (1977) fala que o princípio da justiça 

social se refere à divisão dos benefícios e alocação de encargos que surgem de um 

processo coletivo de trabalho. Este princípio também se refere aos ordenamentos sociais 

e institucionais associados com a atividade da produção e da distribuição. 

Todavia, como o Estado, por vezes se omite em promover benesses 

infraestruturais em áreas a serem ocupadas, a própria população, que deseja e tem a 



46 
 

necessidade de ocupar estas áreas, modifica para ocupar, através de aterros, dragagens, 

canalizações, etc., ou seja, de técnicas artesanais de melhoramento do terreno que 

viabilizem o uso e ocupação. A antropogeomorfologia torna-se assim um mecanismo de 

apropriação do espaço, o qual transforma o espaço de recurso físico-material para risco 

potencial. 

Quadro 1: Principais processos antropogeomórficos 

Direto ou 

indireto 
Natureza do processo Exemplos 

Direto 

Construção 
Inclinações, moldagens, arados, terraços, recuperação 

de áreas 

Escavação 
Escavação, corte, mineração, explosão, crateras, 

pisoteio 

Interferência hidrológica 
Inundações, represas, construção de canais, dragagem, 

modificação de canais, drenagem, proteções costeiras 

Indireto 

Aceleração da erosão e 

sedimentação 

Actividade agrícola e depuração da vegetação, 

engenharia (especialmente construção rodoviária e 

urbanização), modificações incidentais do regime 

hidrológico. 

Subsidência (colapso, 

assentamento) 

Remoção por mineração, águas subterrâneas e 

hidrocarbonetos, termokarst (derretimento de áreas 

congeladas). 

Falha na inclinação 

(deslizamentos de terra, 

fluxo acelerado) 

Transporte de material, subcotação, tremores, 

facilitação de corridas de materiais 

Geração de terremotos 
Carregamento (reservatórios), facilitação de corridas no 

plano de falha 

Meteorização 
Acidificação da precipitação, salinização acelerada, 

laterização 

Fonte: Goudie e Viles (2010). É melhor destacar quais desses servem ao seu trabalho. 

 

O benefício da escolha (de melhores condições de vida) não se faz de forma 

justa, levando grandes camadas da sociedade a ultrapassar “fronteiras de risco” em 

ambientes urbanos (áreas de encosta, fundos de vale, planícies de inundação). Essa 

população não dispõe dos recursos financeiros e técnicos necessários para construção 

nessas áreas, tornando e/ou transformando em curto prazo este recurso a vida (moradia), 

em um risco às suas vidas (inundações, torrentes, deslizamentos de encostas, etc.), sendo 

esta modificação das formas do relevo a antropogeomorfologia em si, fazendo com o solo 

assuma valor monetário, por vezes, inalcançável para muitos. 

Conduzido principalmente por forças de mercado e pela ação elitista e 

excludente do Estado, particularmente no que concerne às condições de acesso 

à terra urbana e de produção da moradia, a urbanização no Brasil resultou em 

cidades fragmentadas, onde por força do processo de especulação, a vasta 
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maioria dos grupos pobres tem sido condenada a viver em favelas, cortiços, 

loteamentos irregulares e loteamentos clandestinos – em suma, em condições 

habitacionais precárias, em assentamentos informais inadequados do ponto de 

vista das condições urbanísticas e ambientais, em áreas centrais e em áreas 

periféricas. A combinação desse processo de segregação territorial com o 

processo de exclusão socioeconômica provocado pelas desigualdades 

extremas na distribuição da riqueza e da renda há tanto existentes no país 

resultou em um ciclo explosivo, e crescente, de pobreza e violência. 

(FERNANDES, 2004, p. 101). 

 

Vitte, Cisotto e Vilela Filho, (2010) e Vitte e Santos (2007) fazem apontamentos 

sobre o processo de expansão urbana e sua influência sobre as formas e processos do meio 

físico, gerando, intensificando e transformando o modelado terrestre, potencializando o 

surgir de áreas de risco por tornar as populações, agora residentes em novas áreas, 

vulneráveis a processos “naturais”. 

A dinâmica da urbanização pela expansão de áreas suburbanas produziu um 

ambiente urbano segregado e altamente degradado, com efeitos muito graves sobre a 

qualidade de vida de sua população. Espaços imprestáveis e inadequados para moradias 

saudáveis foram usados: (i) morros, (ii) pântanos, (iii) área de proteção de mananciais de 

água doce e (iv) antigos aterros sanitários. Além disso, esta ocupação frequentemente 

consistiu em habitações pobres em áreas com escassos serviços urbanos (JACOBI, 2004).  

Jorge (2011) fala que a ausência quase que total de áreas urbanizadas destinadas 

à moradia popular levou a população de baixa renda a buscar alternativas à moradia, 

ocupando áreas vazias, desprezadas pelo mercado imobiliário, nesse caso, áreas 

ambientalmente frágeis, como margens de rios, mangues e encostas íngremes, as quais 

para Cisotto e Vitte (2010) e Henrique (2009) transformando-se em objeto de consumo 

de baixo custo. 

Entrementes, coaduna-se com Nongkhlaw (2003), Haff (2001), Hooke (2000) e 

Moudon (1997) no concernente a intervenção humana sobre o espaço e no como podem 

ser geradas formas no modelado e/ou intensificados processos naturais, a exemplo de 

inundações e alagamentos por conta do uso do solo e da ocupação urbana em áreas de 

risco ambiental, as quais deveriam sofrer intensiva regulação e planejamento quanto ao 

seu uso e ocupação. 

Gates, Shermanb e Nordstrom (1994) afirmam que os perigos geomórficos são 

considerados como relacionados a mudanças de paisagem que afetam os sistemas 

humanos e que riscos naturais têm uma história rica em geografia, apropriadamente 

porque envolvem conflitos entre processos físicos e sistemas humanos. É importante 
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considerar que o ser humano deve ser visto não somente como fator modificador das 

paisagens, mas como elemento integrador das ações que se desenvolvem no espaço 

geográfico apropriado e transformado. 

As alterações promovidas na paisagem da cidade de Boa Vista, foram fruto do 

intenso processo de uso e ocupação, com fins primordialmente residenciais, o que acabou 

acarretando pressão sobre o meio biofísico deste espaço. 

Esse aumento populacional exacerbado reflete as complexas relações entre os 

processos de políticas ambientais, populacionais, públicas e de 

desenvolvimento, traduzindo a incapacidade do município em atender a 

demanda por serviços básicos, o que gera diferentes paisagens urbanas em Boa 

Vista: de um lado, tem-se a cidade previamente planejada, com ruas largas, 

arborizadas, bem servida de infraestrutura, bens e serviços. Por outro lado, se 

observa um ambiente sem infraestrutura, bairros precariamente adensados, 

ruas de traçado irregular, povoadas por casebres. (PINHEIRO; FALCÃO; 

OLIVEIRA, 2008, p. 201). 

 

Dentre as principais consequências da falta de alternativas de moradias legais, 

Pinheiro, Falcão e Oliveira (2008) destacam a agressão ambiental. A ocupação de áreas 

ambientalmente frágeis, tais como: margens dos córregos, encostas deslizantes, várzeas 

inundáveis, áreas de proteção dos igarapés urbanos, é a alternativa que sobra para os 

excluídos do mercado. 

Para tanto, a ocupação destas áreas se dá através de mudanças na superfície da 

terra, as quais alteram, dentre outros, os modelados dos cursos d’água, de forma bem mais 

evidente as margens e planícies flúvio-lacustres. 

Veras (2008, 2016), Pinheiro, Falcão e Oliveira (2008), Martins, Santos e Souza 

(2014), Santos, Martins e Souza (2014), Batista, Veras e Nogueira (2014), Feitoza, Souza 

e Máximo (2016), falam que as alterações na paisagem de Boa Vista estão fortemente 

atreladas as modificações na topografia, de forma intensiva nas planícies de inundação, 

com o intuito de conformá-los para implantação de moradias, sendo este processo 

constante, pois a cidade ainda se encontra em fase de expansão horizontal. 

Deste modo, pode-se inferir que tais alterações acabam por gerar e/ou 

intensificar o surgir de áreas de risco a inundações em Boa Vista, como sugerido por 

Martins, Santos e Souza (2014), Santos, Martins e Souza (2014) e Santos (2019); sendo 

necessário entender com mais clareza como as alterações nas planícies de inundação, 

devido principalmente a expansão urbana na referida cidade, geram risco a inundação. 

Pode-se inferir que há diferenças topográficas em poucas unidades 

geomorfológicas na área de estudo, visto que planícies e depressões envolvem a 
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problemática do risco a inundação em Boa Vista. A ruptura topográfica no objeto de 

estudo ocorre somente ao se chegar as planícies de inundação e em direção aos fundos de 

vales. O fato geomorfológico é de intervenção em canais, em alguns casos, e de forma 

latente nas planícies, essas sim, muito afetadas pela ação antropogeomorfológica. 

 

2.2 INUNDAÇÕES: RISCO, PERIGO E VULNERABILIDADE 

Percebe-se que para a temática em questão, no Brasil e internacionalmente, tem-

se o intuito de entender: (i) como os eventos de inundação se processam e quais os 

elementos (físicos e sociais) estão envolvidos?; (ii) por que ocorrem em diferentes 

magnitudes, intensidades e frequências no tempo e no espaço?; e (iii) de que forma o 

poder público pode melhor gerir as consequências destes eventos cada vez mais 

extremos?  

A Geografia, partindo do entendimento que as relações entre sociedade e 

natureza processadas no espaço geográfico é fator salutar na interpretação dos riscos a 

inundação, deve ser tomada como elemento analítico que considere o improvável, tanto 

do ponto de vista natural-físico, quanto histórico-social e desta forma corrobore para o 

entendimento das áreas de risco a inundação no urbano.  

As intervenções e transformações sociais sobre o espaço aumentam e seus 

reflexos no atual período técnico-científico tornam-se mais evidentes, através de obras de 

engenharia, como hidrelétricas, transposição de grandes rios e grandes cidades com 

padrões arquitetônicos e infraestruturais que desafiam a formação natural (Figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: A) Palm Island, Dubai (Emirados Árabes Unidos). Conjunto de ilhas artificiais 

construídas para fins residenciais sobre o Golfo Pérsico. B) Foto da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, 

Amazônia-Brasil, com todos os vertedouros abertos para dar vazão ao Rio Tocantins na época da 

cheia para se evitar transbordamento. 

      
Fonte: A - Uno-Propriedades (2018) e B - Prefeitura Municipal de Tucuruí-PA (2018). 

A B 

https://www.uno-propiedades.com.ar/blog/Palm_Islands%20_Dubai--56
http://slideplayer.com.br/slide/1775934/
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Os espaços urbanos, neste contexto, exemplificam como sociedade e natureza 

interagem e coexistem, de forma não harmônica (RIBEIRO, 2001). Para Christofoletti 

(1997) o impacto direto e imediato da urbanização no meio ambiente consiste na mudança 

paisagística, substituindo o cenário expressivo da cobertura vegetal pelo do casario e ruas, 

com a aglutinação de um contingente populacional. 

Todavia, coadunando com Mendonça (2004), muitas são as soluções possíveis 

para o equacionamento dos problemas socioambientais das cidades do presente (incluindo 

as inundações). Todavia, parece que não se logrará sucesso se não houver a criação e 

aplicação de uma gestão urbana com participação social, sem o fortalecimento do papel 

do Estado (do setor público) na condução do processo, e sem cidadania e democracia, 

sendo necessário, para tanto, entender os conceitos base, necessários para se tratar a 

temática risco a inundação, perigo, vulnerabilidade e o risco. 

Para Davy et al. (1997) perigo denota uma propriedade (de substâncias, 

microorganismos, etc.) ou uma situação que, em circunstâncias especiais, pode causar 

danos. Se estas circunstâncias ocorrerem, elas resultam em consequências adversas para 

seus potenciais receptores (pessoas, recursos naturais, plantas ou animais), sendo 

necessária a determinação das suas consequências.  

Veyret (2007) fala que perigo pode ser um processo natural, tecnológico, social, 

econômico e sua probabilidade de realização. Um fato potencial e objetivo sobre um 

individuo, um grupo de indivíduos, sobre a organização do território ou sobre o meio 

ambiente, capaz de modificar negativamente a realidade vivida. 

No concernente a vulnerabilidade, há uma correlação de fatores 

socioeconômicos como, o crescimento das desigualdades sociais, da pobreza, da 

segregação e também da reprodução do modo de produção capitalista. Almeida (2010) 

explica como esses fatores oriundos das formas de vida modernas, fizeram surgir, em 

meados dos anos 1980, uma abordagem teórico-metodológica que procurou focar os 

desastres naturais e tecnológicos não apenas partindo de seus fatores físicos 

desencadeantes, mas, considerando também o elemento populacional.  

Com isso, tem-se a vulnerabilidade, a qual seria a mensuração da capacidade 

de cada indivíduo para se preparar, lidar, resistir e ter habilidade de resiliência quando 

exposto a um perigo. A vulnerabilidade mede os impactos e os danos do acontecimento 

sobre os alvos afetados (VEYRET, 2007; MEDEIROS et al., 2012). Além disso, autores 
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como Marandola Júnior e Hogan (2004a) mostram que a vulnerabilidade pode surgir de 

acordo com a escala temporal, ou seja, com o desencadear de fenômenos com gênese a 

partir da acumulação de ações no espaço geográfico. 

Por apresentarem graus de importância iguais, ao se multiplicar os perigos e as 

vulnerabilidades (REBELO, 2003) de determinado espaço, há a probabilidade de se 

mensurar os riscos (Risco = Perigo x Vulnerabilidade ou R = P x V). Assim, pode-se 

propor ações preventivas e de resposta mais eficientes sobre possíveis fatos danosos a 

sociedade, os desastres, os quais segundo Nunes (2015) representam forte modificação, 

e por vezes, ruptura das funcionalidades do território.  

Todavia, as consequências negativas dos desastres podem estar mais 

relacionadas às formas como acontece à ocupação do espaço pela sociedade do que à 

magnitude do fenômeno desencadeador (NUNES, 2015). O desastre é a concretização do 

perigo, potencializado pela vulnerabilidade, sendo assim, a materialização do risco. Para 

tanto, definir risco é necessário. 

Segundo Veyret (2007), risco é a percepção de um perigo possível e 

considerando o risco como probabilidade de perdas lhe é atribuído um caráter espacial e 

os centros urbanos ganham especial atenção, por serem o lócus concentrador da 

população, o qual ainda estimula a produção industrial, as relações comerciais e prestação 

de serviços. É nos centros urbanos onde ocorre a produção e reprodução de processos 

produtivos e de um modo de vida cada vez mais excludente. Isto acentua as diferenças 

entre ricos e pobres, excluindo os pobres de processos decisórios e tornando-os mais 

vulneráveis a qualquer forma de intempérie, sejam sociais (depressão econômica) ou 

físicas (inundações). 

Como consequências materializadas dos riscos, os desastres, Reis, Santos e 

Matos (2014) falam que na Amazônia muitas famílias são afetadas por inundações 

periódicas resultantes da dinâmica fluvial, algumas perdem parte ou todo o patrimônio 

familiar. Entre todos os tipos de desastres naturais no mundo as inundações, 

provavelmente, são os mais devastadores que abrangem maior área e ocorrem com maior 

frequência. 

 No Brasil e no mundo, diferentes são as formas de se abordar os riscos a 

inundação, demandando a análise de dados físicos, socioeconômicos e políticos. O quadro 
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2 traz algumas destas abordagens, considerando frequência, magnitude e intensidade do 

evento. 

Quadro 2: Abordagens metodológicas do risco a inundação. 

Elementos Abordagem 

Frequência 

considerar o tempo na tomada de decisão, e como este elemento é fundamental para a 

gestão do risco à inundação (MERZ et al., 2010). 

consideram as alterações espaciais no tempo como preponderantes para entender o 

perigo de inundação na bacia hidrográfica (SPALIVIERO; DE DAPPER; MALÓ, 

2014). 

estimar a frequência de cheias em pequenas bacias hidrográficas (DAVID; 

DAVIDOVA; 2014). 

alerta precoce de inundação com base em previsões numéricas de dados de escoamento 

superficial fornecidos por centros de previsão meteorológica (ALFIERI, 

PAPPENBERGER; WETTERHALL, 2014). 

utilização de Sistema de Alerta Contra Inundações Sensoriado (SIAS) (REIS; 

SANTOS; MATOS, 2014). 

Magnitude 

avaliar as causas e consequências dos eventos de inundação (SAYAMA et al.,2015; 

PAPAGIANNAKI et al., 2015). 

as modificações e a degradação da paisagem são destacadas por alterarem a dinâmica 

do sistema natural dos rios, sobretudo por serem as grandes e, muitas vezes, as 

principais responsáveis por potencializar a ocorrência de inundações (OLIVEIRA; 

BOTELHO, 2014). 

abordagem holística e a quantificação dos danos são elementos fundamentais no 

subsídio as discussões acerca do planejamento e gestão de riscos de desastres na 

Amazônia (PEREIRA; SZLAFSZTEIN, 2015). 

mapear riscos naturais, identificando áreas suscetíveis e que apresentam potencial de 

danos eminentes à população de uma sede urbana, cidade de Santarém-PA, baseados 

na técnica Fuzzy. (DOURADO; ANDRADE; CARNEIRO, 2017). 

Intensidade 

empreender estudo para descobrir as principais características das inundações e as 

causas que levaram a desastres em uma região raramente afetada por tais tipos de 

eventos (ARGHIU et al., 2014). 

modelo conceitual simplificado de contingência para análise de risco de desastre 

causado pela enchente histórica no município de Laranjal do Jari-AP no ano 2000 

(OLIVEIRA; CUNHA, 2015) 

classificar a vulnerabilidade social, considerando a ocorrência das cheias sazonais e o 

cenário futuro de estabilização do nível da água na cota de cheias (FRANCO; SOUZA; 

LIMA, 2018). 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Os casos citados, relacionados as formas de se entender as inundações em 

espaços socialmente ocupados (moradias ou atividades econômicas) tem em comum o 

fato de apresentarem propostas metodológicas a serem implantadas pelo poder público 

para gerir de forma eficiente os riscos à inundação, de maneira que não venham a se 

configurar em desastres sobre o espaço urbano, com probabilidade de perdas 

infraestrurais e humanas. 

Os trabalhos de Reis, Santos e Matos (2014), Oliveira e Cunha (2015), Franco, 

Souza e Lima (2018), Pereira e Szlafsztein (2015), Dourado, Andrade e Carneiro (2017) 



53 
 

têm em comum o fato de analisarem o risco a inundação em pontos distintos da 

Amazônia, bem como tentam entender os mecanismos de frequência, magnitude e 

intensidade que desencadeiam fenômenos potencialmente desastrosos e que afetam a 

população que se localiza em áreas biofisicamente frágeis e socioeconomicamente 

vulneráveis. 

Torna-se evidente, segundo os autores supracitados, que a infraestrutura urbana 

deficiente, atrelada a alta pluviosidade e ao crescimento urbano ordenado de forma a 

concentrar parte da sociedade em áreas impróprias para a ocupação promovem a gênese 

ou intensificam efeitos de pontos de risco a inundação nas cidades amazônicas. 

Na cidade de Boa vista isto é latente, pois a mesma está em franco processo de 

expansão residencial em direção à Zona Oeste nos últimos 30 anos (SILVA, 2015; 

ARAÚJO JÚNIOR, 2016a; SANTOS, 2019). Meneses (2006) destaca que muitos dos 

lagos que compõem o cenário lacustre de Boa Vista, encontram-se em vias de extirpação, 

em função de vários impactos de ordem antropogênica. 

Pensando no processo de estruturação da cidade de Boa Vista em ambientes 

sensíveis, como os lagos, Silva (2015) relaciona como causa principal de degradação 

ambiental, a expansão urbana. Desta forma, o desenvolvimento humano com suas 

edificações e modelos de produção, tanto com pequenas indústrias, agriculturas e 

pisciculturas, implicaram em uma ocupação desordenada do solo, ocorrida em Boa Vista. 

Esta ocupação desordenada, segundo Goulart (2011), leva a eliminação de 

grande parte da cobertura vegetal, acarretando poluição, escassez de recursos naturais, 

extinção de várias espécies de fauna, mudanças no micro-clima, erosão dos solos e 

assoreamento de corpos d'água. A Zona Oeste de Boa Vista concentra diversos lagos e 

igarapés, caracterizando uma área de inundação constante. Essas áreas permanecem parte 

do período de estiagem (verão) com seu leito seco ou praticamente seco, na maioria dos 

lagos; no entanto, com o início do período chuvoso essas áreas são inundadas.                                                                                     

No concernente a discussão sobre riscos à inundação no espaço urbano, as bacias 

hidrográficas tornam-se elementos analíticos a serem considerados, pois, relações sociais 

e físicas associadas e processadas em suas planícies de inundação podem ser fatores 

genéticos e/ou modificadores e/ou intensificadores destas áreas, permitindo a 

compreensão dos perigos e vulnerabilidades que se fazem presentes. 
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Sander et al. (2012) ao desenvolverem estudos sobre as intervenções antrópicas 

em canais fluviais em áreas urbanizadas na cidade de Boa Vista afirmam que conforme o 

processo de ocupação se desenvolve sobre as bacias hidrográficas, é notável a ocorrência 

de alterações no regime fluvial. Contudo, o impacto sobre a circulação da água é variável 

e depende de fatores como (i) as características naturais da bacia, (ii) a intensidade de 

ocupação, (iii) o regime pluviométrico e (iv) o volume e os tipos de intervenções 

realizadas na rede de drenagem. 

Neste ínterim, Sander et al., (2018) afirmam que o planejamento ocupacional e 

territorial deve considerar os efeitos de secas e pluviosidade prolongadas, cujas 

recorrências transcendem a experiência de uma população recém-chegada (como é o caso 

de Roraima), que expande de forma intensa na exploração de seus recursos, face ao rápido 

grau de adensamento populacional observados há 30 anos. 

Nesta linha de raciocínio Sander e Wankler (2019) ao empreenderem estudos 

sobre as cheias do Rio Branco, relacionam estas aos efeitos extra-locais; fala-se de 

eventos ENOS (El Niño Oscilação Sul), os quais influenciam as cheias, sendo as La Niñas 

responsáveis por um aumento acentuado destas, pois ao compararem  as 5 maiores cheias 

registradas observaram que o ápice médio dos eventos associados a El Niño foi de 7,6 m, 

enquanto em La Niña foi de 9,22, sendo este último mais prolongado, acentuando com 

isso o efeito das inundações. 

O conhecimento hidroclimático é de suma importância, pois pode ser 

instrumental de ordenamento para o uso e ocupação do solo urbano, devido revelar 

potenciais fragilidades deste processo. Da mesma forma, Silva et al;. (2012), Veras e 

Souza (2012) ao relacionarem aspectos urbanos a aspectos físicos mostram como o 

processo de expansão urbana pode ser dirigido sem causar danos máximos ao espaço a 

ser ocupado e a população que irá ocupar este espaço, minorando com isso a 

potencialização ou a gênese de áreas de risco a inundação.  

Associado aos fatores hidro-climáticos acima aludidos, a problemática 

ambiental no espaço urbano de Boa Vista, relativa a questões de risco a inundação 

também são debatidas por Rosa Filho e Araújo Júnior (2019) e Araújo Júnior (2019), os 

quais elencam a expansão urbana como fator essencial para o desenvolvimento da capital, 

bem como apontam este elemento como desencadeador primário do processo de 

depauperamento dos cursos d'água, cobertura vegetal. 
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A atualização constante do processo de uso, ocupação e expansão urbana e a 

pressão que estes processos exercem sobre os corpos d'água, podendo maximizar as 

inundações e alagamentos na cidade de Boa Vista devem ser prioridade. O trabalho de 

Souza (2010) deve ser tomado como referência para que o diagnóstico ambiental das 

bacias hidrográficas urbanizadas seja realizado de forma conjunta a ações que visem suas 

preservações e conservações, diminuindo com isso a ocorrência de desastres oriundos de 

inundações e alagamentos. 

A região amazônica é um espaço onde o risco a inundação se faz presente. A 

concentração populacional nas capitais amazônicas, somadas as características 

socioeconômicas e as distintas características físicas das “Amazônias” corroboram para 

que os perigos tenham gênese diferenciada e as vulnerabilidades sejam geradas e/ou 

intensificadas de modo a expor a população ao risco a inundação. 

Os conceitos de risco, perigo e vulnerabilidade devem ser entendidos de maneira 

clara e concisa, pois sua aplicação na Amazônia setentrional deve ocorrer de forma a 

atender as demandas oriundas das particularidades da população, a qual de tempos em 

tempos fica exposta ao risco a inundação na capital Boa Vista. 

 

2.3 O CONCEITO DE RISCO PARA GEOGRAFIA 

O aprofundamento conceitual da tríade analítica risco-perigo-vulnerabilidade 

(R-P-V) é primordial para se entender como dinâmicas físicas e sociais podem ser nocivas 

para a sociedade em um dado local. Os espaços citadinos figuram como alvo principal 

para se analisar tais elementos, pois concentram grande parte da população. 

Segundo relatório da Organização das Nações Unidas (ONU) “Perspectivas da 

Urbanização Mundial”(World Urbanization Prospects), 54% da população mundial vive 

em áreas urbanas, uma proporção que se espera venha a aumentar para 66% em 2050 

(ONU, 2014). Todavia, esta alta concentração não vem acompanhada de infraestrutura 

adequada para acomodar estes novos habitantes, os quais são levados a ocupar espaços 

perigosos, deixando-os vulneráveis a riscos ambientais diversos. 

A densificação populacional do espaço urbano, atrelada a ausência de políticas 

públicas de planejamento para se lidar com esta situação são fatores primordiais a serem 

considerados ao se analisar a tríade em questão. A razão da tríade existir são os entes 

sociais ocupantes e transformadores constantes do espaço geográfico. 

http://esa.un.org/unpd/wup/index.htm
http://esa.un.org/unpd/wup/index.htm
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2.3.1 A tríade Risco - Perigo - Vulnerabilidade 

De acordo com Gates et al. (1994) a pesquisa acadêmica sobre perigos naturais 

foi iniciada na década de 1960 por Gilbert White e seus discípulos que promulgaram um 

paradigma de pesquisa que envolveu: (i) avaliar o perigo de um evento natural, (ii) 

identificar os ajustes para enfrentar o perigo, (iii) determinar a percepção das pessoas 

sobre o evento, (iv) definir o processo pelo qual as pessoas escolhem os ajustes e (v) 

estimar os efeitos da política pública sobre o processo de escolha. 

O conceito de perigo basicamente faz referência às consequências objetivas de 

um acontecimento possível sobre um indivíduo ou estruturas, ou seja, sobre um alvo, os 

quais seriam elementos ou sistemas que estão sob a ameaça de acontecimentos possíveis 

de natureza variada (VEYRET, 2007). 

Torna-se mais claro com isso, a exemplo do citado por Summerfield (1991) que 

eventos geomórficos de grande magnitude, como grandes inundações, tornam-se perigos 

naturais se afetarem as pessoas. Assim, para haver perigo deve haver elementos (pessoas 

e/ou objetos) que sofrem ou sofrerão os impactos das intempéries desencadeadas por 

forças naturais e/ou potencializadas por forças sociais. 

As cidades por abrigarem um contigente cada vez maior de pessoas usando 

espaços impróprios, tornam-se “alvos fáceis” para os perigos que podem ocorrer. Para se 

ocupar determinados espaços, no entanto, uma mínima infraestrutura é pensada e 

instalada de modo a que tais áreas tornem-se “atrativas” para ocupação. Nestes moldes, a 

geomorfologia do terreno é a primeira a ser alterada (cortes e aterros, dragagens, 

retificação do terreno, etc.) e perigos começam a surgir ou se intensificar. 

Bathrellos (2007) ao citar Gupta e Ahmad (1999) aponta que os perigos 

geomorfológicos urbanos podem ser divididos em dois grandes grupos: (i) perigos 

associados à localização da cidade e (ii) perigos criados ou acentuados pela utilização 

acelerada de recursos e pelo metabolismo da cidade. 

Para Boa Vista, localizada em uma área de deposição/colmatagem, com grandes 

planícies fluvio-lacustres e densa rede de drenagem, com políticas públicas que ordenam 

de forma deficitária o processo de uso e ocupação do solo urbano, percebe-se que os 

perigos (principalmente a inundação são criados ou potencializados). Logo, os dois 
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fatores supracitados estão presentes neste centro urbano. Ambos os perigos estão 

associados a ação humana, naquilo que Szabó (2010) definiu como geomorfologia 

antropogênica, a qual é a construção humana de espaços através de seu trabalho. 

Tem-se com isso que o perigo é um elemento que pode ser produzido 

socialmente e pode acarretar impactos sobre a própria sociedade. Todavia, Gyekye (2011) 

afirma que um perigo natural, a exemplo das inundações, tem a característica de colocar 

em perigo diferentes entidades sociais do meio ambiente; no entanto, esse perigo não é 

apenas o resultado do processo per si (vulnerabilidade natural), é o resultado dos sistemas 

humanos e sua vulnerabilidade a desastres naturais (vulnerabilidade humana). 

Com isso, Aneas de Castro (2000) afirma que o perigo pode se dividir em três 

classes, perigo natural: quando o fenômeno produzido tem origem natural; perigo 

antrópico: quando o fenômeno que produz as perdas têm origem na ação humana e 

perigo ambiental: quando o evento que causa prejuízo tem causas combinadas, sendo 

natural e/ou antrópica. 

Para fins de compreensão holística sobre processos nocivos à sociedade, o perigo 

ambiental se apresenta como um conceito a ser utilizado, uma vez que se fala em espaços 

nos quais o fator humano é forte elemento condicionador de paisagens para fins de 

adaptação ou exploração de recursos. 

O grau de perigo de um espaço, seja ele rural ou urbano, depende da maneira 

como este espaço foi e está sendo ocupado, quais atividades nele são desenvolvidas, que 

populações aí habitam e em que condições foram e estão instaladas, e essencialmente, 

qual a capacidade de resposta para enfrentar possíveis catástrofes que sobre si, recaiam. 

Para se discutir tais nuances é necessário conhecer o elemento da tríade (R-P-V) que diz 

respeito essencialmente (mas não estritamente) aos fatores humanos, a vulnerabilidade. 

Wisner et al. (2003) entende por vulnerabilidade as características de uma pessoa 

ou grupo e sua situação, as quais influenciam sua capacidade de antecipar, enfrentar, 

resistir e recuperar-se do impacto de um perigo natural (um evento ou processo natural 

extremo). Envolve uma combinação de fatores que determinam o grau em que a vida, o 

sustento, a propriedade e outros ativos de alguém são colocados em risco por um evento 

discreto e identificável (ou série, ou “cascata” de tais eventos) na natureza e na sociedade. 

 A vulnerabilidade aparece como uma forma de enfrentamento dos perigos 

presentes na sociedade e assim deve ser vista, pois, permite com que análises mais 
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abrangentes possam ser pensadas e postas em prática nos modos de prevenção a eventos 

desastrosos. 

Marandola Júnior (2008) diz que a vulnerabilidade aponta para as características 

próprias que pessoas, lugares ou grupos possuem para se proteger, lidando com os riscos 

e perigos. Se incerteza e insegurança são marcas negativas de nosso tempo, a 

vulnerabilidade não deve ser encarada do mesmo modo. Ela é um componente neutro, 

que traz o qualitativo da relação risco-proteção-perigo. 

Além disso, Marandola Júnior e Hogan (2006) afirmam que a vulnerabilidade é 

um fenômeno expressivo da modernidade tardia, característica da forma de enfrentar o 

perigo nas diferentes escalas. Penetrando em todos os campos da vida social, risco e 

incerteza tornaram-se palavras-chave para compreender as dinâmicas espaço-temporais 

contemporâneas, demandando um olhar abrangente da vulnerabilidade em sua 

multidimensionalidade inerente. 

Não obstante, o ambiental integrado e indissociável entre aspectos físicos e 

sociais, é feita para que não se confunda a vulnerabilidade com conceitos similares como 

os de suscetibilidade e fragilidade (quadro 3). 

 

Quadro 3: Diferenciação conceitual vulnerabilidade, suscetibilidade e fragilidade. 

Elemento Definição Foco Exemplo. 

Vulnerabilidade 

Mede os impactos danosos de 

acontecimentos sobre os alvos 

afetados e pode ser humana, 

socioeconômica e ambiental 

(VEYRET, 2007). 

Magnitude 

Vulnerabilidade 

socioambiental de 

Fortaleza (ZANELLA, et 

al., 2009). 

Suscetibilidade 

É a probabilidade de um 

determinado evento 

(movimento de massa, 

inundação, erupção vulcânica) 

ser influenciado a causar danos 

ou não sobre o espaço 

ocupado. 

Influência 

Hierarquização de áreas 

de riscos a 

escorregamentos e 

inundações na área 

urbana do município de 

Viçosa, Minas Gerais, 

através de técnicas de 

Geotecnologias. 

(AMARAL; REIS, 2017). 

 

Fragilidade 

Permite avaliar as 

potencialidades do meio 

ambiente de forma integrada, 

compatibilizando suas 

características naturais com 

suas restrições. (SCHIAVO, et 

al., 2016). 

Delicadeza 

Caracterização da 

fragilidade ambiental de 

uma bacia hidrográfica 

urbana no município de 

Santa Maria – RS. 

(SCHIAVO, et al., 2016). 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Para Cutter (2011) a vulnerabilidade inclui, quer elementos de exposição ao risco 

(as circunstâncias que colocam as pessoas e as localidades em risco perante um 

determinado perigo), quer de propensão (as circunstâncias que aumentam ou reduzem a 

capacidade da população, da infraestrutura ou dos sistemas físicos para responder e se 

recuperar de ameaças ambientais). É possível aferir que para a autora a vulnerabilidade 

requer uma ciência para sua compreensão integral, ou seja, uma sistemática teórica e 

prática para seu conhecimento. 

Entender a vulnerabilidade fornece a base empírica para a elaboração de políticas 

de redução de riscos através do desenvolvimento de métodos e métricas para analisar a 

vulnerabilidade societal aos riscos ambientais e aos acontecimentos extremos (CUTTER, 

2003b, 2011). Em particular, a vulnerabilidade procura analisar os fatores que 

influenciam as capacidades locais na preparação para resposta e a recuperação de 

desastres, examinando de forma comparativa os vários padrões daí resultantes. 

A populações vulneráveis ambientalemente deve-se entender a quais perigos 

estas estão expostas, para assim lhes dar capacidade de resposta e minorar os possíveis 

efeitos dos desastres naturais. A capacidade de resposta deve vir através de comunidades 

mais resilientes e adaptadas as intempéries, sendo estas distintas. 

Para Janssen e Ostrom (2006), resiliência é aplicada a aspectos 

socioeconômicos, implica equilíbrio e manutenção do status quo. Já a adaptação enfatiza 

a capacidade de transformação daquilo (indivíduo, família, comunidade) que sofre 

impacto. São duas formas de resposta a perturbações. 

Análises da vulnerabilidade social para se lidar com perigos ambientais 

empreendidas por Cutter (2003a e 2011), apontam (quadro 4) algumas características que 

a influenciam diretamente. 
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Quadro 4: Exemplos de características que influenciam a vulnerabilidade social. 

Conceito Fundamentação Variável 
Natureza da 

influência 

Populações com 

necessidades 

especiais 

Difíceis de identificar 

(doentes 

ou temporárias), muitas 

vezes 

invisíveis nas 

comunidades 

População sem abrigo 

Residentes em lares 
Aumenta 

Idade 

Afeta a mobilidade; 

requer 

cuidados especiais; 

maior 

susceptibilidade a danos 

Idosos 

Crianças 

Aumenta 

Aumenta 

Estado 

socioeconômico 

Capacidade de absorver 

danos e 

de recuperar; mais bens 

materiais 

a perder 

Ricos 

Pobres 

Diminui 

Aumenta 

Raça e etnia 

Barreiras linguísticas e 

culturais; 

falta de acesso a 

recursos pós- 

-desastre; tendência 

para ocupar 

zonas de perigosidade 

elevada 

Hispânicos (nos EUA) Aumenta 

Sexo 

Empregos com altas 

taxas de 

feminização podem ser 

afetados; 

salários mais baixos; 

tarefas de 

prestação de cuidados 

Mulheres Aumenta 

Tipo de habitação 

e título de 

propriedade 

Com frequência, os 

inquilinos 

não têm seguro nem 

investem na 

comunidade; tipo de 

habitação e 

construção 

Inquilinos 

Habitações móveis 

Aumenta 

Aumenta 

Fonte: Heinz Center (2002) e Cutter et al. (2003), apud Cutter (2011). 

 

Nestes moldes, Dantas e Costa (2009), Gamba e Ribeiro (2012), Alves (2017) 

fazem um paralelo entre a capacidade de reposta e as condições socialmente dadas e/ou 

impostas a determinadas camadas da sociedade. Pessoas pobres tendem a ocupar espaços 

dotados com infraestrutura mínima (ou mesmo inexistente) necessária para se alocar e 

quase nenhuma para se precaver de eventos desastrosos. Por vezes, não se trata de 

escolha, mas de condições materiais para obtenção de espaços para uso e ocupação. 
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Hogan e Marandola Júnior (2005), ao buscarem uma conceituação 

interdisciplinar para a vulnerabilidade partem de dois temas para explorá-lo, sendo (i) 

pobreza, exclusão e marginalização, por um lado, e (ii) as interações sociedade-ambiente, 

por outro, sendo que o trabalho dos autores aponta para possíveis convergências dessas 

abordagens. 

As condições limitantes de respostas a perigos ambientais tornam populações, 

principalmente de baixa renda, os principais alvos a desastres, ou seja, a vulnerabilidade 

é fator preponderante para indicar e mensurar quão expostos determinados grupos sociais 

estão a riscos ambientais. Trilhando este caminho há que se notar que tanto o perigo, 

quanto a vulnerabilidade tem pesos similares para verificação da probabilidade de quão 

expostos estão a riscos ambientais estruturas e pessoas.  

Para tanto, deve ficar claro que os dois elementos componentes da tríade, 

vulnerabilidade e perigo são essseciais para se dimensionar o risco, sendo que para tal, 

analisam, respectivamente, aspectos socioeconômicos (ver quadro 4) e aspectos físicos 

(deslizamentos, inundações), sendo que o entrecruzamento se faz pela multiplicação das 

variáveis, ou seja, Risco é igual ao Perigo multiplicado pela Vulneravilidade (Figura 12). 

 

Figura 12: Representação matemática do risco. 

 

 

 

 

 

   Fonte: O autor. 

 

Com isso, entender o risco vai além de matematizar processos físicos e sociais, 

mas entender quais são os elementos estruturais fundantes da ocorrência cada vez mais 

aviltada de fenômenos nocivos à sociedade, naquilo que Beck (2011) denominou de 

Sociedade de Risco. 

Todavia, frisa-se que não somente classes com menor poder aquisitivo estão 

expostas a riscos ambientais, sendo isso fruto da construção cultural global de uma 

sociedade que vive para a expansão de seus modos de vida baseados na modernidade, nas 

formas deletérias de apropriação dos recursos naturais (CUERVO; PEÑA, 2014; 

R = P x V, onde: 

R – Risco 

P – Perigo 

V - Vulnerabilidade 
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DEMAJOROVIC, 2013; ADAMS, 2009; MARANDOLA JÚNIOR; HOGAN, 2004b; 

DAVIS, 2001). 

Neste aspecto, Mendes (2015) trata eminentemente das ações sociais como 

partícipes incontestes no surgimento de áreas de risco e a partir de uma abordagem 

problematizadora integra os debates mais recentes sobre a vulnerabilidade social e a teoria 

dos desastres. 

Este autor dá especial relevância aos regimes de regulação do risco e à sua 

relação com políticas públicas na área da proteção civil e da segurança das populações, 

bem como à construção de epistemologias cívicas e ao tema da participação das 

populações na elaboração das políticas públicas sobre mitigação dos riscos. 

Por mitigação concorda-se com Barbosa (2014), que a define como fazer com 

que algo fique mais brando, suave, tênue e menos intenso e doloroso. Todavia, em sua 

simplicidade etimológica se esconde sua real importância para a gestão ambiental: 

encontrar soluções para a prevenção dos impactos ambientais.  

Para este autor, sem as medidas mitigadoras, os esforços desprendidos nas 

avaliações dos impactos ambientais seriam vãos, pois de nada adiantaria detectar a 

“doença” sem ao menos apontar a “cura”. Desta forma, aponta que as medidas 

mitigadoras podem ser: 

a) Medida mitigadora preventiva: visa minimizar ou eliminar os impactos 

negativos. 

b) Medida mitigadora corretiva: visa restabelecer a situação anterior à 

ocorrência de impacto negativo. 

c) Medida mitigadora compensatória: propõe repor os bens 

socioambientais perdidos em decorrência de ações de empreendimentos. 

d) Medida potencializadora: visa otimizar o impacto positivo decorrente 

da implantação do empreendimento. 

Neste viés, para Veyret (2007), risco é a percepção de um perigo possível, mais 

ou menos previsível por um grupo social ou por um indivíduo que tenha sido exposto a 

ele, ou seja, tem-se o conhecimento dos acontecimentos que podem se (re) produzir, assim 

como a probabilidade de ocorrerem. 

O conceito de risco (risk) é utilizado pelos geógrafos como uma situação, que 

está no futuro e que traz a incerteza e a insegurança. Assim, há regiões de risco (regions 
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of risk) ou regiões em risco (regions at risk) (MARANDOLA JÚNIOR; HOGAN, 

2004a). No entanto, isto não significa que estudar os riscos é uma tentativa de prever o 

futuro, mas aprender a planejar de forma compatível com as regiões de/em risco, de 

acordo com potencialidades de acontecimentos. 

Nas ciências (naturais, sociais, etc) se têm a ideia de evolução permanente, que 

leva ao pensamento daquilo que poderá acontecer no futuro diante aquilo que é possível 

observar na atualidade. Por outro lado, segundo Rebelo (2010), existem as ocasionais 

manifestações dos fenômenos imaginados, o que permite testar previsões feitas e 

redesenhar hipóteses de trabalho. 

Segundo KOBIYAMA et al. (2006), os estudos sobre impactos oriundos de 

desastres naturais ainda são insipientes no contexto brasileiro, contrastando com o cenário 

internacional. Na Amazônia podem-se destacar os trabalhos de Szlafsztein, 2003; 2007; 

2008, apud Silva Júnior (2010), quanto a identificação, análise e gestão de riscos naturais. 

Bem como o de Rodrigues (2008) no concernente a riscos provocados pela ação da 

sociedade, como também de Silva Júnior (2010) em se tratando de risco à inundação. 

Interessante é que a ideia de risco acompanha a sociedade desde sempre. No 

princípio os riscos eram exclusivamente naturais, e além, aparecem outros como 

consequência das suas próprias atividades, tendo ou não a componente natural. Hoje, de 

acordo com Faugères (1991, apud REBELO, 2010), os riscos são de toda ordem, desde 

os naturais aos socioeconômicos ou aos tecnológicos, e analisá-los em separado vem se 

tornando tarefa difícil, posto se constituir em verdadeiros complexos de riscos. 

 

Quadro 5: Discriminando os riscos associados a fatores endógenos e exógenos. 

Riscos Fatores endógenos Fatores exógenos 

Tectônicos 

Existem em praticamente toda a 

Terra, mas são mais agudos perto 

de limites ou bordas de placas. 

Ligados a estes estão os riscos a 

tsunamis. 

______ 

Magmáticos 

São mais restritos em sua 

distribuição, sendo considerados 

ativos se funcionando nos 

últimos 200 anos (relacionam-se 

com sismos). 

______ 

Climáticos 
 A variação climática pode causar alta 

pluviosidade (risco a inundação), como 
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também secas severas incorrendo em risco de 

deflagração do fogo. 

Geomorfológicos 

Processos no interior da Terra 

alteram as formas superficiais do 

relevo (subsidência, subducção, 

soerguimento) podendo levar a 

riscos por desmoronamento. 

Processos erosivos em ligação com 

características climáticas afetam a relativa 

estabilidade do modelado através de 

fenômenos episódicos e devastadores como 

ravinamento e movimentos de massa 

(desabamento, deslizamento e dependendo 

do gradiente altimétrico avalanches). 

Hidrológicos ______ 

Riscos de inundação relacionam-se com os 

riscos climáticos, mas implicam a 

consideração de vários elementos naturais 

(dimensão e forma da bacia hidrográfica, 

declives etc) e humanos (barragens, diques, 

modo de ocupação do solo etc). 

Tais riscos relacionam-se também com riscos 

de erosão fluvial ou marinha e com risco de 

sedimentação. 

Fonte: Elaborado a partir de Rebelo (2003). 

 

 Os riscos discriminados no quadro 5 podem ser denominados de riscos naturais. 

Riscos naturais estão objetivamente relacionados a processos e eventos de origem natural 

ou induzido por atividades humanas (CASTRO; PEIXOTO; PIRES DO RIO, 2005), em 

consonância, a noção de perigo tecnológico (technological hazards), o qual, segundo 

Hewitt (1997), surge principalmente da tecnologia industrial, a partir de falhas internas, 

ao contrário dos perigos naturais (natural hazards), percebidos como uma ameaça 

externa. 

 A tarefa de elucidar os conceitos risco, perigo e vulnerabilidade é fundamental, 

pois a aplicação prática destes conceitos ocorre de forma distinta no espaço. Em se 

tratando de Amazônia esta distinção é importante, uma vez que os conceitos se 

interpenetram; conectam-se para explicar como a associação de fatores físicos e 

socioeconômicos se materializam em risco a inundação, modificam a paisagem e 

impactam a sociedade. 

 

2.3.2 Geografia e risco a inundação 

Ao considerar o risco como probabilidade de perdas lhe é atribuído um caráter 

espacial e os centros urbanos ganham especial atenção por concentrarem a população, 

destacando ainda que os centros urbanos tendem a estimular a produção industrial, as 
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relações comerciais e prestação de serviços, ou seja, onde ocorre a produção e reprodução 

de processos produtivos e de um modo de vida. 

Com isso, o sítio urbano guarda elementos potencias para se encontrarem áreas 

de risco a inundação, bem como de perigos causadores de consequências desagradáveis. 

Para tanto, mensurar o grau de vulnerabilidade de uma área afetada por um determinado 

fenômeno é tarefa ímpar. 

Diferenciar didaticamente os conceitos de risco, perigo e vulnerabilidade é 

necessário e o quadro 6 pode se tornar bastante elucidativo e sintético neste sentido. 

 

Quadro 6: Conceitos para análise de risco. 

Termo Definição 

Risco (risk) 
Risco é geralmente estimado pelo produto entre a probabilidade (perigo) e as 

consequências (vulnerabilidade). 

Perigo (hazard) 

Uma condição com potencial de causar uma consequência desagradável. 

Alternativamente, o perigo é a probabilidade de um fenômeno particular ocorrer 

num dado período de tempo. 

Vulnerabilidade 

(vulnerability) 

Mede os impactos danosos do acontecimento sobre os alvos afetados. A 

vulnerabilidade pode ser humana, socioeconômica e ambiental. 

Crise 
Realização concreta de um evento danoso cuja amplitude excede a capacidade 

de gestão espontânea da sociedade que sofre este evento. 

Elementos sob 

risco (elements at 

risk) 

Significando a população, as edificações e as obras de engenharia, as atividades 

econômicas, os serviços públicos e a infraestrutura na área potencialmente 

afetada pelos processos considerados. 

Análise de risco 

 (risk analysis) 

O uso da informação disponível para estimar o risco para indivíduos ou 

populações, propriedades ou o ambiente. A análise de risco, geralmente, contém 

as seguintes etapas: definição do escopo, identificação do perigo e determinação 

do risco. 

Fonte: Elaborado a partir de Castro, Peixoto e Pires do Rio (2005) e Veyret (2007). 

 

Empreendendo a análise sequencial risco-perigo-crise (Figura 13) como 

sugerido por Rebelo (2003), percebe-se que o risco é a probabilidade de ocorrência ou 

não de um acontecimento – uma família ocupa uma área e pode ou não sofrer pelo 

fenômeno de subida da maré. Já o perigo é a exposição ao acontecimento – após a 

ocupação ocorreu uma inundação excepcional que pode trazer consequências terríveis a 

esta família e a crise seria a invasão das águas no imóvel com perdas materiais e humanas. 
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Figura 13: Relação entre os conceitos de Risco, perigo e crise. 

 

 

 

 

Tal análise conduz a associar duas noções, a de risco e de vulnerabilidade, as 

quais estão intrinsecamente ligadas (REBELO, 2003; VEYRET, 2007). A 

vulnerabilidade pode ser traduzida como a determinação de danos máximos em função 

de diversos usos do solo, colocando em jogo aspectos físicos, ambientais, técnicos, dados 

econômicos, psicológicos, sociais, políticos. Sendo insuficiente defini-la com simples 

índices científicos e/ou técnicos, pois, fatores socioeconômicos podem aumentar a 

vulnerabilidade das populações ameaçadas. 

Cardona (2001b), partindo da hipótese que existe uma alta relação entre as 

carências de desenvolvimento e a vulnerabilidade, propõe os seguintes fatores, a partir 

dos quais se origina a vulnerabilidade: 

a) Fragilidade física ou exposição: é a condição de susceptibilidade que 

tem o assentamento humano de ser afetado por estar em área de 

influência de fenômenos perigosos e por sua falta de resistência física 

ante os mesmos. 

b) Fragilidade social: esta se refere à predisposição que surge como 

resultado do nível de marginalidade e segregação social do 

Fenômeno 

Fenômeno em si 

Perigo 

Crise 

Conjunto de dados produtos 

de perigo derivado de um 

risco 

Risco 

Probabilidade de ocorrência 

de um perigo 

Fonte: adaptado de Aneas de Castro (2000). 

 



67 
 

assentamento humano e suas condições de desvantagem e debilidade 

relativa por fatores socioeconômicos. 

c) Falta de resiliência: expressa as limitações de acesso e mobilização de 

recursos do assentamento humano, sua capacidade de resposta e suas 

deficiências para absorver o impacto. 

Populações e estruturas vulneráveis potencializam a gênese de áreas de riscos. 

Em se tratando de inundações, diversos são os exemplos de populações vulneráveis a 

eventos de precipitação extrema, com perdas de seus eletrodomésticos, imóveis e vidas 

humanas, ou mesmo tendo suas moradias categorizadas como localizadas em áreas de 

risco à inundação. 

Coelho (2012) menciona que a incidência de inundações motivou as classes 

média e alta a se afastarem das áreas urbanas delimitadas como área de risco. As 

inundações continuam a vitimar as classes baixas. Isto evidencia que as inundações não 

estão associadas somente com os aspectos do meio físico, mas também, com a questão 

socioeconômica da população (MONTEIRO, 1991, apud SANTOS, 2010). 

Tucci (2000) reforça que inundações e impactos em áreas urbanas podem ser 

produzidos por dois processos que ocorrem de forma isolada ou combinada: (i) 

inundações de áreas ribeirinhas e (ii) inundações devido a urbanização. É comum, no 

entanto, que após um fenômeno de alta pluviosidade áreas sofram com enchentes, 

inundações e/ou alagamentos. 

As terminologias enchente, inundação e alagamento por vezes se confundem. 

Enchente é o escoamento superficial das águas decorrentes de chuvas fortes (COSTA, 

2001). Após suprir a retenção natural da cobertura vegetal, saturar os vazios do solo e 

preencher as depressões do terreno, as águas pluviais buscam caminhos oferecidos pela 

drenagem natural e/ou artificial, fluindo até a capacidade máxima disponível, no sentido 

do corpo de água receptor final.  

Dependendo de uma série de fatores físicos e proporções das chuvas, tais limites 

podem ser superados e os volumes excedentes invadem áreas marginais. Devido o 

processo de ocupação da cidade de Boa Vista ter sido “ordenado” sobre as planícies de 

inundação, após o evento de enchente, tem-se a população atingida por tais eventos. 

Estes volumes ao excederem a capacidade de retenção (transbordando) acabam 

por inundar o terreno (Figura 14), ou seja, a inundação ocorre quando as águas dos rios, 
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riachos, galerias pluviais saem do leito de escoamento, devido à falta de capacidade de 

transporte de um destes sistemas e ocupa áreas onde a população faz uso para moradia, 

transporte (ruas, rodovias e passeios), recreação, comércio, indústria, entre outros 

(TUCCI, 2003). 

O alagamento seria então o processo decorrente ou não dos problemas de 

natureza fluvial, causando o acúmulo momentâneo de águas em um dado local por 

problemas de deficiência no sistema de drenagem (natural – igapó ou artificial – ruas em 

fundos de vale), devido a seu baixo coeficiente de escoamento superficial, como definido 

por Santos (2010) e Souza (2004), incorrendo em efeitos estagnantes das águas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHUELLER (1987) fala que geralmente os rios apresentam dois leitos um 

menor e outro maior (Figura 15). O leito menor seria aquele pelo qual a água escoa a 

maior parte do tempo e o leito maior seria aquele invadido pelas águas com intervalos 

temporais mais extensos (um a dois anos), em casos excepcionais surge o leito 

excepcional, o qual vai além do leito maior geralmente por conta de pluviosidade acima 

da média. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Características dos leitos do rio. 

 

Fonte: Schueller (1987). 

 

Figura 14: Perfil esquemático do processo de enchente, inundação e alagamento. 

 
Fonte: Defesa Civil de São Bernardo do Campo/SP (2011). 
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Quando o escoamento transcende o leito menor ocorre a inundação natural do 

leito maior, querendo dizer com isso que o uso do solo e ocupação urbana, processados e 

em processo, em áreas de leito maior, estão sujeitas a inundação, podendo ser 

consideradas áreas de risco à inundação. 

Tradicionalmente, o gerenciamento de riscos associados a inundações é 

executado com ênfase na realização de medidas estruturais, tais como canalização e 

retificação dos corpos d’água. Perez Filho et. al. (2006) falam que apesar dos altos custos 

financeiros e tempo envolvidos em ações como estas, elas se mostram defasadas e 

insuficientes para solucionar os problemas relacionados e, não raro, provocam sua 

intensificação. 

 

2.4 PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESPAÇO URBANO DE BOA VISTA 

Dentre os dispositivos constitucionais criados para melhor planejar o espaço 

urbano a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 ou simplesmente Estatuto da Cidade 

(BRASIL, 2002) é o mais voltado para tal fim, vindo estabelecer normas de ordem pública 

e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da 

segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. 

O Estatuto da cidade regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, 

estabelecendo diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. No Título VII 

(Da ordem econômica e financeira), Capítulo II (Da política urbana) o Art. 182 diz que: 

a política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme 

diretrizes gerais fixadas em lei têm por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das 

funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. 

Quanto aos instrumentos responsáveis por encaminhar a política urbana está o 

plano diretor, sendo que o caput 1º do presente artigo coloca que o plano diretor, aprovado 

pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes, é o 

instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. 

Já o artigo 183 se remete a questões concernentes a direito de uso e propriedade1, 

afirmando que aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinquenta 

                                                           
1Propriedade é o direito real que dá a uma pessoa (denominada então "proprietário") a posse de uma coisa, 

em todas as suas relações. É também o direito/faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, além do direito 

de reavê-la de quem injustamente a possua ou detenha. Gomes (2008) descreve que é ainda um direito 

complexo, absoluto, perpétuo e exclusivo. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Direito_real
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metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para 

sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário 

de outro imóvel urbano ou rural. 

Em seus dezesseis incisos o artigo 2º do Estatuto prevê que a política urbana tem 

por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da 

propriedade urbana, para os quais se dá destaque para alguns incisos, como o primeiro, o 

qual se remete a garantia do 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 as presentes e futuras gerações, ou 

seja, uma cidade sustentável. 

No inciso segundo é posto que ações a serem desenvolvidas no espaço urbano 

deverão primar por uma gestão democrática, através da participação da população e de 

associações representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, 

execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento 

urbano, tendo como foco o levantamento das demandas singulares que são produzidas 

espacialmente. Não obstante, se falar em um espaço urbano, não se podem negligenciar 

as múltiplas relações sociais processadas neste espaço. 

Quanto à morfologia urbana o inciso quarto recomenda um planejamento do 

desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da população e das atividades 

econômicas do Município e do território sob sua área de influência, de modo a evitar e 

corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio 

ambiente. Há um entendimento que as interações entre sociedade e natureza se 

processadas de forma desordenada causarão prejuízos futuros. 

Ordenar e controlar o uso do solo é tarefa intrínseca ao planejamento e gestão do 

espaço urbano, para tanto o inciso sexto propõe em suas alíneas para atingir este fim, 

evitar:  

a) a utilização inadequada dos imóveis urbanos;  

b) a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes;  

c) o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou inadequados em 

relação à infraestrutura urbana;  

d) a instalação de empreendimentos ou atividades que possam funcionar como 

polos geradores de tráfego, sem a previsão da infraestrutura correspondente;  
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e) a retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua subutilização ou 

não utilização;  

f) a deterioração das áreas urbanizadas;  

g) a poluição e a degradação ambiental; 

 

Tais medidas são necessárias para que o inciso nono possa se concretizar, 

havendo assim a justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de 

urbanização. Percebe-se que nos espaços urbanos há um descompasso entre os incisos 

sexto e nono, posto que em grande parte o ônus é “destinado” as classes menos abastadas 

da população, as quais tem que conviver com mazelas sociais crônicas (falta de 

saneamento, moradia, transporte etc.), bem como ambientais (moradia em áreas de riscos 

a inundação, deslizamentos, etc.). 

Destaque se faz ao inciso doze, relativo à proteção, preservação e recuperação 

do meio ambiente natural e construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, 

paisagístico e arqueológico, visto que há um depauperamento do patrimônio natural e 

construído no espaço urbano em razão de mecanismos pouco efetivos de diálogo entre os 

diferentes organismos da sociedade (poder público e população). 

Para o município, o Estatuto da Cidade prevê a implantação do Plano Diretor, o 

qual é responsável pela manutenção da função social da propriedade urbana, assegurando 

o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça social 

e ao desenvolvimento das atividades econômicas, respeitadas as diretrizes previstas no 

art. 2º do referido estatuto, sendo alguns incisos já aqui comentados. 

Segundo o artigo 40, o plano diretor, aprovado por lei municipal, é o instrumento 

básico da política de desenvolvimento e expansão urbana, tendo por obrigação, (i) 

integrar o processo de planejamento municipal; (ii) englobar o território do município na 

totalidade; (iii) ser revisto a cada 10 anos e (iv) os poderes Legislativo e Executivo 

deverão garantir no processo de elaboração e fiscalização o descrito nos incisos abaixo: 

I – Promoção de audiências públicas e debates com a participação da 

população e de associações representativas dos vários segmentos da 

comunidade; 

II – Publicidade quanto aos documentos e informações produzidos;  

III – Acesso de qualquer interessado aos documentos e informações produzidos. 
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Frisa-se que há condições para a implantação do plano diretor, tornando-se 

obrigatória sua implantação para cidades: (i) com mais de vinte mil habitantes; (ii) 

integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas; (iii) onde o Poder Público 

municipal pretenda utilizar os instrumentos previstos no caput 4º do art. 182 da 

Constituição Federal; (iv) integrantes de áreas de especial interesse turístico; e (v) 

inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo 

impacto ambiental de âmbito regional, ou nacional. 

Cabe mencionar também que segundo o artigo 42 do Estatuto da Cidade o plano 

diretor deverá conter no mínimo:  

I – Delimitação das áreas urbanas onde poderá ser aplicado o parcelamento, 

edificação ou utilização compulsórios, considerando a existência de 

infraestrutura e de demanda para utilização, na forma do art. 5º do Estatuto da 

Cidade; 

II – Disposições requeridas pelos artigos 25, 28, 29, 32 e 35 do Estatuto da 

Cidade; 

III – Sistema de acompanhamento e controle. 

Em um contexto de implantação Braga (2001) diz que o Plano Diretor é um 

instrumento eminentemente político, cujo objetivo precípuo deverá ser o de dar 

transparência e democratizar a política urbana. Isto é, o plano diretor deve ser, antes de 

tudo, um instrumento de gestão democrática da cidade. Nesse sentido, é importante 

salientar dois aspectos do Plano: a transparência e a participação democrática. 

Para a cidade de Boa Vista, capital do estado de Roraima, a Lei nº 244, de 6 de 

setembro de 1991 (BRASIL, 1991), que dispõe sobre a promoção do desenvolvimento 

urbano, zoneamento, uso e ocupação do solo, sistema viário, parcelamento do solo e dá 

outras providências, aprovada pela Câmara municipal de Boa Vista, constitui-se no seu 

primeiro plano diretor, abrangendo zoneamento; uso e ocupação do solo; sistema viário; 

e parcelamento do solo. 

No artigo 2º da presente lei, em seu inciso 5º percebe-se preocupação das 

relações estabelecidas com a natureza no espaço urbano, uma vez que se visa à promoção 

do melhor equilíbrio do homem e de suas relações com o meio ambiente natural. Com 

isto, o artigo 37 da Seção I (Da Preservação) considera inaptas à urbanização as áreas 

alagadiças e sujeitas a inundações. 
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O parágrafo único deste artigo condiciona, porém, a urbanização destas áreas, 

obedecidos aos critérios técnicos dos órgãos competentes, para que possam ser 

urbanizadas, desde que executadas obras de drenagem que assegurem o não alagamento, 

ainda que se trate de áreas especiais de preservação ou ecologicamente frágeis. 

Há neste contexto a identificação no artigo 38 das áreas inaptas à urbanização, 

não edificáveis e de preservação permanente, sendo as faixas de terreno situadas às 

margens de rios ou cursos d’água, de largura variável, indicadas em seus incisos: 

I - Rio Branco, faixa de preservação de 500m (quinhentos metros), a jusante da 

foz do igarapé Pricumã e 150m (cento e cinquenta metros), a montante da foz do 

rio Cauamé, sendo que o trecho compreendido entre os rios pontos de referência, 

a faixa de preservação é de 50m (cinquenta metros);  

II - Rio Cauamé, com faixa de preservação de 100 (cem metros); 

III - Igarapés Uai Grande, Murupú, Água Boa de Baixo e Água Boa de Cima, a 

faixa de preservação é de 50m (cinquenta metros); 

IV - Igarapé Caranã, com faixa de preservação de 50m (cinquenta metros) 

V - Igarapés Grande, Carrapato, Curupira, Taboca, São José e Caçari na a faixa 

de preservação é de 70m (setenta metros); 

VI - Igarapés Uaizinho, do Paca, Pricumã, Caxangá, do Frasco e Mirandinha a 

faixa de preservação é de 50m (cinquenta metros);   

VII - Igarapés Mecejana, Tiririca e Jararaca a faixa de preservação. 

É perceptível uma preocupação com áreas potencialmente frágeis no espaço 

urbano, as quais podem ser drasticamente impactadas se instrumentos reguladores como 

o plano diretor não for posto a funcionar para o pleno gerenciamento citadino. 

Seguindo esta linha a Lei complementar nº 924, de 28 de novembro de 2006, a 

qual dispõe sobre o Plano Diretor Estratégico e Participativo de Boa Vista e dá outras 

providências, trata do atual plano diretor de Boa Vista e a Lei nº 926, de 29 de novembro 

de 2006. Este dispõe sobre o uso e ocupação do solo urbano do município de Boa Vista e 

dá outras providências (BOA VISTA, 2006), vão normatizar o planejamento e a gestão 

do espaço urbano de Boa Vista. 

Dar-se-á enfoque no Plano Diretor Estratégico Participativo de Boa Vista 

(PDEPBV) por esse tratar de forma abrangente os mecanismos e as diretrizes a serem 

adotadas para o desenvolvimento urbano. Seu objetivo em seu artigo 3º a promoção do 
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ordenamento territorial e o desenvolvimento social e econômico sustentável do Município 

de Boa Vista, a partir do reconhecimento de suas potencialidades e condicionantes 

ambientais. 

Dentre as linhas estratégicas de atuação, chama-se a atenção ao inciso 2º do 

artigo 4º, que trata da qualificação ambiental do município, considerando sua 

biodiversidade e condicionantes socioeconômicas. Assim como no primeiro Plano 

Diretor de 1991, há preocupação com relações estabelecidas entre sociedade e natureza. 

O artigo 6 aponta as diretrizes voltadas para a estratégia de qualificação 

ambiental do Município de Boa Vista, quais sejam:  

I – a preservação, a proteção, a recuperação e a valorização do patrimônio 

ambiental;  

II – a promoção do planejamento e da gestão municipal que respeite os 

condicionantes do meio físico e biótico;  

III – a implementação do Macrozoneamento municipal proposto na presente lei. 

 

Para qualificar ambientalmente Boa Vista um direcionamento através de base 

legal se faz importante e a Seção I (Da Política de Meio Ambiente) está incluída no 

PDEPBV exatamente para dar este suporte. Para os fins deste trabalho destaque se dá aos 

dois primeiros incisos, os quais tratam respectivamente da (i) utilização racional dos 

recursos naturais de modo ambientalmente sustentável, para as presentes e futuras 

gerações; e (ii) incorporação da unidade de bacia e sub-bacia de drenagem no 

planejamento e gestão municipal. 

Acredita-se que ambos estejam interligados pelo fato de, enquanto o segundo 

apresenta uma base física de delimitação espacial por meio da bacia hidrográfica, o 

primeiro aborda as diversificadas relações que ocorrem entre os agentes sociais e que, em 

maior ou menor grau, acabam por transformar e conformar o espaço, nem sempre 

aproveitando de forma positiva os recursos ali presentes. 

O artigo 8 ainda vem ratificar a importância dos cursos d'água em seus três 

primeiros incisos, categorizando-os como patrimônio ambiental do município de Boa 

Vista, assim, os considerando: 
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I – os corpos hídricos perenes e intermitentes e suas respectivas áreas de 

Preservação Permanente – APP, definidas pela Lei Federal 4.771/1965, Código 

Florestal;  

II – as faixas marginais de proteção dos igarapés, das lagoas e dos rios, com 

exceção apenas da orla do rio Branco, dentro do perímetro urbano, nos bairros 13 

de Setembro, Calungá, Francisco Caetano Filho, Centro, São Pedro, Canarinho e 

Caçari, já consolidados;  

III – os mananciais, especialmente aqueles que compõem as sub-bacias dos 

igarapés Água Boa de Cima e Água Boa; 

Considerar os corpos d'água do município como patrimônio ambiental é um 

passo importante para conservá-los, bem como para que tentativas de recuperação e 

revitalização possam vir a ocorrer. A Subseção I (Dos Recursos Hídricos) explicita os 

objetivos, diretrizes e ações estratégicas relativos à Política Ambiental voltada para os 

Recursos Hídricos como é possível analisar no quadro 7. 
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Quadro 7 - Aspectos relativos à Política Ambiental voltada para os Recursos Hídricos. 

Política Ambiental voltada para os Recursos Hídricos no município de Boa Vista - RR 

Objetivos Diretrizes Ações estratégicas 

 proteger e recuperar os 

mananciais do município, 

superficiais e profundos, 

considerando também o 

entorno das lagoas, rios e 

igarapés, sejam eles 

permanentes ou 

temporários;  

 incentivar a adoção de 

hábitos, costumes, posturas, 

práticas sociais e 

econômicas que visem à 

proteção e recuperação dos 

recursos hídricos do 

município;  

 buscar a conscientização 

das interações entre as 

atividades antrópicas e o 

meio hídrico para que sejam 

articuladas de maneira 

sustentável. 

 observar a Política Nacional de 

Recursos Hídricos, nos termos 

da legislação federal e 

principalmente da Lei nº 9.433, 

de 8 de janeiro de 1997;  

 observar o Código Florestal, Lei 

nº 4.771, de 15 de setembro de 

1965;  

 definir metas de redução da 

poluição hídrica;  

 priorizar a preservação dos 

igarapés e lagoas inseridos nas 

zonas sul/sudoeste da cidade por 

serem áreas menos degradadas e 

passíveis de recuperação;  

 preservar as cabeceiras e 

nascentes dos principais cursos 

d’água da área urbana: Igarapé 

Grande e Caranã. 

 definir as bacias e sub-bacias hidrográficas do município em sistema georreferenciado até o 

ano de 2007;  

 fiscalizar e normatizar a atividade de mineração e os movimentos de terra em Áreas de 

Preservação Permanente e exigir de seus empreendedores a aplicação de medidas 

mitigadoras;  

 dar continuidade e fomentar projetos de recuperação e revitalização de igarapés e lagoas tanto 

permanentes como temporárias;  

 trabalhar na conscientização ambiental e no gradativo reassentamento da população residente 

no leito de igarapés e lagoas temporárias e permanentes, bem como em seu entorno;  

 desenvolver campanhas para esclarecer a população quanto ao uso racional dos recursos 

hídricos e a importância de sua preservação;  

 desenvolver instrumentos para compensação de proprietários de áreas adequadamente 

preservadas na região de mananciais;  

 elaborar o Plano de Gestão Integrada de Recursos Hídricos para o município até 2008 e 

assegurar mecanismos para sua implantação.  

 

Fonte: Elaborado a partir de Boa Vista (2006).

7
6
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Para tanto, cabe destaque para as ações estratégicas das zonas sul e sudoeste de Boa 

Vista, bem como da área compreendida pelo anel viário: 

 Quanto às zonas sul/sudoeste da área urbana do município:  

 excluí-la do perímetro urbano e destiná-la à criação de Unidade de Conservação 

da Natureza, conforme as determinações da Lei Federal nº 9.985/00; 

 reavaliar, prioritariamente, as obras no bairro Conjunto Cidadão, com vistas à 

recuperação ambiental da área degradada e mitigação dos impactos ambientais.  

 Quanto ao anel viário:  

 executar o Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental 

(EIA/RIMA) até o ano de 2008, com a definição de medidas mitigadoras dos 

impactos ambientais causados;  

 transformar o anel viário em estrito corredor de passagem de frota rodoviária, 

normatizar a implantação de atividades ao longo do mesmo e os acessos viários 

transversais ao atual traçado da via;  

Trabalhar, prioritariamente, na melhoria das obras de engenharia para evitar o 

assoreamento das lagoas do entorno da via, bem como reavaliar os dispositivos de passagem 

hídrica sob a via. 

Os apontamentos para estas áreas se fazem em razão de no primeiro caso, a área ainda 

apresentar vegetação nativa e nascentes, tendo potencial para se enquadrar em uma categoria 

de área protegida segundo a Lei Federal nº 9.985/00 e o segundo caso se faz para minimizar o 

impacto causado pelo trânsito de veículos próximos de corpos hídricos. 

Torna-se evidente que há preocupação no tocante a questão dos corpos hídricos em 

Boa Vista, e seu principal mecanismo de planejamento e gestão urbana, o Plano Diretor, é 

enfático no sentido de resguardar, assim como recuperar áreas degradadas ou potencialmente 

degradadas antropicamente. 

Percebe-se ainda que o modelo político presente no PDEPBV é sustentável, sendo 

preponderante lembrar SCHUSSEL (2004) que na definição de desenvolvimento sustentável, 

ressalta a importância que deve ser dada ao processo de mudança, mais que ao objetivo estático 

de otimização. Deve tratar-se de um processo de aprendizagem coletiva com o máximo de 

sinergia entre a economia, a tecnologia e o meio ambiente e com o mínimo de externalidades2 

cruzadas de tipo negativo. 

                                                           
2 Ações sociais extralocais podem comprometer o aproveitamento, ou mesmo o desenvolvimento de práticas mais 

coerentes com as realidades locais. 
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O modelo de referência para a pesquisa sobre a sustentabilidade urbana não pode ser 

o “paraíso terrestre de equilíbrio eco-biológico”, nem uma cidade ideal, mas segundo 

SCHUSSEL (2004) um arquétipo pluridimensional, em que diferentes funções da cidade são 

representadas de forma a: (i) garantir economias de aglomeração e de proximidade; (ii) 

favorecer acesso e interação social; (iii) permitir integração em rede com o mundo exterior; e 

(iv) alcançar o máximo de bem-estar coletivo como resultado de integração positiva entre o 

meio ambiente natural, o patrimônio histórico cultural, a economia e a sociedade. 

Esta consideração é salutar, pois impactos são gerados sobre o espaço urbano 

(incluindo os cursos d'água) em razão de seu uso e ocupação, e na cidade de Boa Vista isto 

também ocorre, sendo alguns apontados por Costa, Costa e Reis Neto (2004): 

a) aterramento de lagos naturais para a expansão dos bairros, modificando 

profundamente a paisagem e a biodiversidade local;  

b) contaminação do igarapé Caranã devido à ocupação imediata à margem que, sem a 

instalação de saneamento básico, os depósitos de lixo clandestinos produzem chorume 

que são descarregados diretamente na drenagem;  

c) aceleração da instalação de voçorocas devido à abertura de valões para facilitar o 

escoamento superficial;  

d) extração de lateritas para a construção civil, levando ao assoreamento de rios e lagos, 

provocando inundações acentuadas no período chuvoso;  

e) estabelecimento de pocilgas com barragem parcial dos rios, contribuindo para o 

aumento na concentração de coliformes fecais; 

f) despejo de esgotos diretamente nos igarapés realizados por clubes de lazer estatais ou 

privados;  

g) desmatamento da mata ciliar característica da região (buritis e vegetação de médio 

porte), objetivando a formação de acampamentos e lenha para banhistas; 

h) terminação de ruas, com edificações sem observar a lei de áreas de preservação 

permanente. 

O Plano Diretor, enquanto ferramenta de planejamento e gestão ambiental é utilizado 

para ordenar os usos que se processam no espaço de forma a minimizar impactos nele existentes 

e evitar que ações danosas possam vir a ser implantadas, tendo como aporte um discurso 

sustentável, no qual a sociedade coexista de forma menos agressiva com a natureza. 

Percebe-se com isso que o plano diretor, é por excelência, o primeiro mecanismo 

político-jurídico que deve ser consultado para planejar o espaço urbano. Sua gestão fica 
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condicionada aos agentes que produzem o espaço; como também com as relações existentes 

entre estes agentes e a natureza. 

Ao longo de sua existência como cidade desde 1988, Boa Vista apresentou dois Planos 

Diretores de Desenvolvimento Urbano (PDDU). Tanto o plano de 1991, quanto o plano de 2006 

trazem propostas singulares no tocante ao uso do solo e ocupação do espaço urbano. No 

concernente aos cursos d’água, os mecanismos apresentados são pertinentes e exequíveis do 

ponto de vista de implantação, de gestão e de participação social. 

Logo, os PDDUs como primeiros mecanismos de planejamento e gestão mostram-se 

adequados a realidade de Boa Vista. Infelizmente há um descompasso entre o atual Plano 

Diretor Estratégico e Participativo de Boa Vista (PDEPBV) e as formas com as quais políticas 

públicas vêm sendo implantadas, com destaque para a pouca ou nenhuma participação social 

nas ações de intervenção urbana, sendo priorizadas ações infraestruturais à resolução de 

problemáticas relativas à inundação. 

Fica evidente no decorrer do trabalho que os aspectos físicos da cidade de Boa Vista 

como: declividade, altimetria e a própria planura do terreno são, por vezes, desconsiderados. 

Em se tratando de tomar medidas preventivas para a tratativa do risco a inundação, estes são 

aspectos primordiais.  

Igualmente percebe-se que os habitantes da cidade não são participativos dos 

processos de intervenção urbana para implantação de infraestruturas e estratégias que visem 

minorar problemáticas relativas a inundações e alagamentos, estando as decisões centralizadas 

no poder público para como lidar com os perigos, vulnerabilidades, riscos e desastres que 

existem ou podem ser potencializados pelo mau uso do espaço. 

No concernente ao planejamento e gerenciamento dos desastres, atrelados aos 

elementos expostos no PDDU de 2006 de Boa Vista, faz-se importante sugerir Cardona (1996), 

o qual define oito etapas que compõem o gerenciamento dos desastres:  1 – Prevenção, 2 –

Mitigação, 3 – Preparação, 4 – Alerta, 5 – Resposta, 6 – Reabilitação, 7 – Reconstrução e 8 –

Desenvolvimento. 

Tais etapas para atuar frente aos desastres poderiam ser inseridas a realidade de Boa 

Vista do ponto de vista institucional. Segundo Marchiori-Faria e Santoro (2009) está sequência 

cíclica, na qual as etapas se inter-relacionam de forma simbiótica e devem ser tratadas de forma 

coerente e específica são um passo importante em direção à maneira como os riscos são vistos 

e como os desastres podem ser enfrentados. 

Para Marchiori-Faria e Santoro (2009) essas etapas correspondem ao esforço de 

prevenir a ocorrência do desastre, mitigar as perdas, preparar-se para as consequências, alertar, 
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responder às emergências e recuperar-se dos efeitos dos desastres. Estão presentes em três 

momentos do desastre: antes, durante e depois, conforme o quadro 8. 

 

Quadro 8: Atividades de gerenciamento de riscos e respostas a desastres. 

Antes do desastre Durante o desastre Depois do desastre 

Prevenção: objetiva evitar 

que ocorra o evento. 

Atividades de Resposta ao 

desastre: são aquelas que se 

desenvolvem no período de 

emergência ou imediatamente após 

ocorrido o evento. Podem 

envolver ações de evacuação, busca e 

resgate, de assistência e 

alívio à população afetada e ações 

que se realizam durante o período em 

que a comunidade se encontra 

desorganizada e os serviços básicos 

de infraestrutura não funcionam. 

Reabilitação: período de 

transição que se inicia ao final da 

emergência e no qual se 

restabelecem os serviços vitais 

indispensáveis e os sistemas de 

abastecimento da comunidade 

afetada 

 

Mitigação: pretende 

minimizar o impacto do 

mesmo, reconhecendo 

que muitas vezes não é 

possível evitar sua ocorrência. 

Preparação: estrutura a 

resposta 

Reconstrução: caracteriza-se pelos 

esforços para reparar a 

infraestrutura danificada e restaurar 

o sistema de produção, revitalizar a 

economia, buscando alcançar ou 

superar o nível de desenvolvimento 

prévio ao desastre. 

Alerta: corresponde à 

notificação formal de um 

perigo iminente 

Fonte: Organizado por Nogueira (2002) a partir de CARDONA (1996) / SNPAD – Colômbia. 

 

A adoção de análise que considere o risco como uma tríade Risco-Perigo-

Vulnerabilidade (R-P-V), também é salutar, pois mostra como os riscos devem ser tratados, 

considerando o entrelaçamento interdependente destes elementos, o que potencializa ações de 

enfrentamento mais eficientesdiante de desastres, além de deixar claro que há uma 

concordância no tocante a análise integrada de variáveis físicas e sociais para planejamento de 

gestão do risco. 

Este adendo é feito, pois, embora Boa Vista seja acometida por inundações e 

alagamentos de forma recorrente, não há medidas institucionais que tratem esta problemática 

de forma específica, sendo ela enquadrada nos “melhoramentos” infraestruturais de cursos 

d'água e lagos da cidade para mitigar alagamentos. Acha-se que as bacias hidrográficas 

urbanizadas e que futuramente serão inseridas no espaço urbano devem ter um específico que 

integre aspectos físicos e socioeconômicos. 

No concernente a bacias hidrográficas urbanizadas em processo de urbanização de Boa 

Vista, sugere-se empregar de forma prática as ideias de Andrade Filho, Széliga e Enomoto 

(2000), os quais elencam elementos que podem ser trabalhados pela Geografia (bem como por 

outras disciplinas) no âmbito teórico-prático de medidas não estruturais, expostos no quadro 9. 
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Quadro 9: Medidas não estruturais com potencial de trabalho pela Geografia. 

Medidas não estruturais Elementos 

Medidas de apoio à população Devem ter a participação e conscientização da população e de ONGs. 

Distribuição de informações 

sobre as enchentes 

Deve ser feito um programa de orientação da população sobre as previsões 

de enchentes para que ela aprenda a se prevenir contra as cheias. 

Mapas 
Utilizar mapas que orientem a população em vários aspectos em especial 

como agir durante uma cheia. 

Sistema de alerta 
É utilizado para prevenir com antecedência de curto prazo, em eventos mais 

raros. 

Evacuação 
Com um bom sistema de alerta de enchente, a evacuação e as atividades de 

resgate, se tornarão mais rápidas e eficientes. 

Prevenção 

A prevenção de enchente modifica o potencial de dano de estruturas 

individuais suscetíveis a danos de enchente, como estruturas elevadas, 

paredes externas à prova d’água e reorganização dos espaços estruturais de 

trabalho. 

Centro comunitário temporário 
Centros com infraestrutura para épocas de enchente e que em outras épocas 

seriam utilizados para serviços de utilidade pública. 

Intensificação do 

gerenciamento do uso da terra 

Através de acompanhamento rigoroso dos processos de ocupação e 

observância do Plano Diretor e diretrizes de parcelamento do solo. 

Atividades de proteção contra a 

enchente 

As estratégias não-estruturais devem inspirar confiança e imprimir senso de 

segurança. 

Preparação da comunidade 

Toda comunidade dinâmica e organizada, além de desempenhar importante 

papel antes e depois das enchentes, ajuda a aprimorar a qualidade da 

assistência externa nesses casos e a reduzir falhas que acontecem 

frequentemente, como a falta de informações, a má avaliação das 

necessidades e as formas inadequadas de ajuda. 

Reassentamento 
Reassentamento ou relocação de residentes ilegais ocupantes das margens do 

rio, e de residentes legais nas áreas de enchente. 

Sistema administrativo 

confiável 

O governo e a população devem ganhar confiança um no outro, o que 

significa que a equipe deve dar apoio durante as enchentes. 

Fonte: elaborado a partir de Andrade Filho, Széliga e Enomoto (2000). 

 

Os pontos das medidas elencados têm forte conotação espacial, e espaços formais e 

não formais de ensino seriam ideais para a explanação, conversas, esclarecimentos e trocas de 

experiências sobre eventos potencialmente danosos a sociedade, sempre dando ênfase àqueles 

com probabilidade de recorrência. 

Inicialmente, a explanação sobre conceitos referentes ao risco a inundação, formas de 

prevenção e maneiras que como agir durante um evento de inundação, bem como o agir no pós-

evento, poderiam estar atrelados ao currículo escolar da primeira infância da capital de 

Roraima, logicamente obedecendo à fase cognitiva dos educandos e utilizando de metodologias 

lúdicas para como agir e de quem cobrar ações para minorar tais problemáticas. 

Para Boa Vista, este primeiro passo pode ser dado mediante inserção de temáticas 

interdisciplinares que abordem a temática risco para crianças na primeira infância. Preservação 

de cursos d'água (bacias hidrográficas) e sua da vegetação ciliar, podem ser trabalhados de 

forma paulatina, explicando com isso as funções naturais destes elementos físicos para o bem-

estar na cidade. 
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Fala-se isso por Boa Vista e a atual gestão municipal se auto-intitular “Capital da 

Primeira Infância”, fase que vai até os 6 anos e em que a criança tem maior capacidade de 

aprendizagem. Logicamente, este seria uma primeira entrada, a qual deve ser continuada no 

ensino fundamental e médio, sendo, por tanto uma política de longo prazo.  

Todavia, nas últimas décadas, na cidade de Boa Vista, governos municipais e estaduais 

que se fizeram eleitos, constata-se a predominância de ações infraestruturais no tratamento de 

questões relativas ao risco a inundação. Neste contexto, associações de moradores, conselhos 

escolares, conselho indígenas e não indígenas e lideranças locais, são apenas comunicados de 

ações a serem desenvolvidas pelo poder público. 

As propostas infraestruturais são apresentadas como a solução mais eficaz para sanar 

questões relativas a inundações e alagamentos, e em curto prazo cumprem o que prometem. No 

entanto, por se tratar de sistemas fluviais integrados, cada bacia hidrográfica, por não ser 

trabalhada infraestruturalmente de forma integrada, acaba por transferir problemas de um ponto 

que alagava para outro ponto dentro da mesma bacia que nunca alagou, devido a água ter a 

necessidade de escoar. 

Assim, políticas públicas eficientes relativas a inundações e alagamentos na cidade de 

Boa Vista devem considerar decisões tomadas por parte de seus munícipes, os quais em certa 

medida conhecem as dinâmicas flúvio-lacustres e climáticas locais e aliá-las a conhecimentos 

técnico-urbanísticos para e lidar de forma eficiente com tais fenômenos. Estes, dependendo de 

sua variação de magnitude, podem trazer grandes transtornos a populações em vulnerabilidade 

socioeconômica. 

Medidas não estruturais são importantes na minimização dos constantes riscos à 

inundação aos quais inúmeras populações estão expostas. Para isso se faz necessário entender 

o contexto político, econômico, social e ambiental nas intervenções urbanísticas de Boa Vista, 

lembrando que a adoção de tais medidas está prevista no PDDU de 2006 e devem ser postas em 

prática pelo poder público. 
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3 METODOLOGIA E TÉCNICAS 

Levantamentos de leituras bibliográficas foram necessárias à construção de elementos 

teóricos para subsidiar a discussão sobre processos de uso do solo e ocupação do espaço urbano 

e sua relação com a gênese, transformação e intensificação de áreas de risco a inundação, 

pautados em método teórico integrativo. Consideraram-se as variáveis físicas e humanas como 

responsáveis, de maneira indissociável, por alterações no espaço geográfico, forjando a 

paisagem urbana. 

A escolha das variáveis que serviram de base para mensuração dos níveis de perigo à 

inundação e vulnerabilidade socioeconômica a inundação e construção do produto final, risco 

a inundação, adotados como parâmetros foram: 

(i) Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) sobre 

escolaridade, renda per capita, faixa etária, tipo de residência e pessoas por 

residência, trabalhados por setor censitário; 

(ii) Imagem do satélite Landsat 8 do ano de 2018 da área em estudo e dados SRTM 

(Shuttle Radar Topography Mission) do Serviço Geológico dos Estados Unidos 

(USGS); 

(iii) Imagens do satélite Landsat do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) 

dos anos de 1985, 1995 e 2005; 

(iv) Referências bibliográficas e dados locais, regionais e globais (eventos ENOS) 

sobre processos e formas geomorfológicos, climáticos e hidrológicos; 

(v) Uso e ocupação da cidade de Boa Vista entre 1985 e 2018 em escala de 

1:200.000, através de classificação supervisionada das imagens citadas nos 

pontos ii e iii;e 

(vi) Trabalhos de campo para análise em lócus de possíveis impactos positivos e 

negativos na área de estudo e delimitação dos pesos atribuídos as variáveis para 

mensurar perigo, vulnerabilidade e risco a inundação. 

Associados a isso, a escala de análise deste trabalho, 1:200.000, deu a oportunidade de 

observar a área de estudo a partir das transformações oriundas da ocupação/expansão humana, 

ou seja, congregar na análise como o uso do solo e a ocupação do espaço urbano ocorrem na 

escala da Depressão Boa Vista (1:250.000). Os aspectos geomórficos do terreno foram 

elementos preponderantes na análise, pois indicaram o comportamento dos leitos dos rios das 

bacias hidrográficas da área de estudo (Figura 16).



84 
 

Figura 16: Bacias hidrográficas localizadas na área de estudo. 
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Em laboratório, fez-se a tabulação e sistematização dos dados primários e secundários, 

criando um banco de dados geográficos, o qual serviu de base para construção de produtos 

cartográficos e que deram suporte para apresentação dos resultados e discussão da pesquisa.  

Os softwares utilizados foram: (i) PCI Geomatic 10.0 – subsidiou a correção 

atmosférica e geométrica das imagens dos anos de 1985, 1995 e 2005, bem como a classificação 

supervisionada de todas as imagens, incluindo 2018; (ii) ENVI 5.0 – utilizada para fundir as 

bandas espectrais do Landsat 8 a banda pancromática com o intuito de obter um produto de 15 

metros e 16 bits, possibilitando a geração de um produto mais completo em razão da maior 

variação colorida (superior a 60.000) por meio da ferramenta Gram-Schmidt Pan Sharpening; 

(iii) Microsoft Office Excel 2016 foi utilizado para cálculos estatísticos de correção 

atmosférica e cálculo do OIF (Opitmum Index Factor) para obtenção das três bandas a serem 

utilizadas no processamento digital das imagens para formar o RGB. Por meio do Excel também 

foram elaborados os gráficos de correção atmosférica e de uso do solo; (iv) ArcGis 10.0 - 

utilizada a ferramenta Raster Calculator, cuja executa uma expressão algébrica, sendo possível 

inserir pesos diferenciados as variáveis elencadas para análise. Este software também permitiu 

dar acabamento aos produtos finais, ou seja, a geração dos layouts dos mapas. 

Foi avaliado um intervalo de 10 anos entre as imagens (1985, 1995, 2005 e 2018) por 

conta do contexto de transição política do estado de Roraima, o qual em 1985 estava sobre a 

tutela do Governo Federal Brasileiro, sendo Território Federal. Após 1988 com sua constituição 

enquanto estado da federação tem suas dinâmicas alteradas, entre as quais dá-se destaque para 

o uso do solo ocorrido de 1985 a 2018 por meio dos mapas de uso e cobertura. 

Os trabalhos de campos foram imprescindíveis para elencar variáveis. A escolha das 

variáveis ocorreu mediante o levantamento do comumente mencionado na bibliografia sobre o 

tema risco a inundação. Todavia, a seleção pormenorizada aconteceu após trabalhos de campo 

na área de estudo e a consideração da exposição dos agentes sociais ao perigo a inundação, 

tornando-os vulneráveis a este fenômeno. 

Inclusive, o conhecimento da área de estudo, através de trabalho de campo foi 

essencial, pois atenuou possíveis erros advindos da classificação supervisionada, visto que a 

qualidade da imagem trabalhada, mesmo passando por todos os processos de melhoramento 

(como atenuação atmosférica e correção geométrica, por exemplo), pode esconder verdades 

somente vistas na área a ser estudada. 

Buscou-se o levantamento de variáveis físicas e socioeconômicas para a construção de 

um Banco de Dados Geográficos (BDG), o qual contém informações sobre: escolaridade, renda 

per capita, faixa etária, tipo de residência e pessoas por residência, além de declividade, limite 



86 
 

de inundação, curvas de nível, uso e cobertura. O BDG permitiu o trabalho de inter-cruzamento 

das variáveis elencadas na elaboração dos produtos relacionados ao perigo a inundação e a 

vulnerabilidade socioeconômica a inundação. 

Logo, as variáveis físicas para mensurar o perigo a inundação foram: (i) declividade, 

(ii) altimetria, (iii) limite de inundação e (iv) uso e cobertura do solo, e as variáveis elencadas 

para mensuração da vulnerabilidade socioeconômica a inundação foram: (i) escolaridade, (ii) 

renda per capita, (iii) faixa etária, (iv) tipo de residência e (v) pessoas por residência. 

Os trabalhos de campo foram ferramenta salutar e sem a qual não seria possível 

ratificar as variáveis que melhor aderem à construção de um produto que revele com menor 

margem de erro as potenciais áreas de risco a inundação na cidade de Boa Vista em Roraima. 

Para tanto, foi delimitada a área de expansão de Boa Vista, tomando como base o PDEPBV do 

ano de 2006. 

Nos anos de 2017 e 2018 foram realizados, em cada ano, dois trabalhos de campo, um, 

no período chuvoso, entre os meses de maio a agosto; outro no período seco, entre os meses de 

novembro a março. Nos meses chuvosos e secos foram visitadas as bacias hidrográficas 

urbanizadas Mirandinha, Frasco, Caxangá, Pricumã, Grande, Caranã, Auaizinho e Auai 

Grande, todas localizadas a margem direita do Rio Branco e do Rio Cauamé (drenagens 

principais). Tendo em consideração a logística para a área objeto de estudo o orientador se fez 

presente em dois trabalhos de campo, contribuindo com análises sistemáticas da área de estudo 

e sistematização de informações para coleta de dados. 

A opção por estas bacias hidrográficas foi pelo fato de apresentarem ocupação urbana 

consolidada e/ou em fase de expansão, permitindo a observação de como ocorre a transição de 

áreas não ocupadas para áreas com presença inicial do uso, ocupação e expansão urbana e sua 

relação com o risco a inundação. 

Observar estas áreas ainda permitiu visualizar o comportamento do poder público e da 

população sobre as planícies de inundação, em relação ao “ocupar” estas áreas, as quais no 

período seco são aparentemente perfeitas para tal intento, mas tornam-se um grande problema 

com a chegada do período chuvoso. 

Não foram realizados trabalhos de campo nas bacias hidrográficas Carrapato, 

Curupira, Caçarina, Água Boa de Cima e bacia hidrográfica não identificada, localizadas na 

margem direita do Rio Branco e margem esquerda do Rio Cauamé, devido a ocupação humana 

ser esparsa, não apresentando para os fins da análise deste trabalho requisitos que as abonassem 

para esta primeira análise. 
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Por meio destes trabalhos de campo foi possível montar extenso acervo fotográfico 

sobre as intervenções realizadas em áreas de alagamento e inundação por parte da Prefeitura 

Municipal de Boa Vista, bem como verificar pontos onde essas áreas se fazem presentes. 

Os trabalhos de campo foram essenciais para a escolha de quais variáveis físicas e 

socioeconômicas seriam usadas na elaboração dos produtos relacionados ao Perigo de 

inundação e Vulnerabilidade Socioeconômica a inundação. Haja vista permitiram que fosse 

observado quais variáveis mais criavam impactos positivos e negativos, em termos de perigo, 

assim como quais os rebatimentos desses impactos na população residente em determinados 

espaços, tornando-as, mais ou menos vulneráveis a estes impactos. 

As variáveis elencadas para a análise (Figura 17) são fruto da adequação teórica e 

metodológica ao objeto a ser estudo para, assim, construir elementos analíticos não 

dicotômicos, ou seja, que considerem a relação entre aspectos físicos e socioeconômicos como 

indissociáveis para a análise geográfica e identificação das áreas de risco a inundação. 

A produção cartográfica, ocorreu com a elaboração dos seguintes mapas: 

1 – Localização da área objeto de estudo: situar o leitor espacialmente na área de 

estudo. 

2 – Bacias hidrográficas localizadas na área de estudo: para se ter clareza de quantas e 

quais são as bacias hidrográficas pertencentes a cidade de Boa Vista. 

3 – Bacias hidrográficas e Zona Oeste de Boa Vista: elaborado para situar de forma 

clara a principal zona de expansão da cidade. 

4 – Unidades geomorfológica e altimétricas: intenta caracterizar a compartimentação 

geomorfológica da cidade de Boa Vista com vistas a entender como suas 

transformações geram e/ou intensificam o risco a inundação. A metodologia para 

elaborar a representação da compartimentação geomorfológica e altimétrica foi a 

utilização da geologia da Folha NA-20 Boa Vista e parte das folhas NA-21 

Tumucumaque, NB-20 Roraima e NB-21: geologia, geomorfologia, pedologia, 

vegetação e uso potencial da terra como referência para a compartimentação de Franco 

et al. (1975). A partir daí essas informações foram sobrepostas aos sensores remotos 

disponíveis (LandSat 8, sensor OLI), identificadas e derivadas a compartimentação, 

subcompartimentação e feições do modelado na cidade de Boa Vista. Depois, fez-se 

associação do SRTM e do levantamento das curvas de nível efetuada pelo projeto 

Hydros (Instituto de Geociências da Universidade Federal de Roraima). Tais 

informações foram processadas no software ArcGis 10.1, no qual foi gerado o produto. 
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5 – Declividade: evidenciar a inclinação do terreno. 

6 – Limite de inundação: representar até onde as águas podem adentrar o território da 

cidade, considerando o evento extremo de inundação ocorrido em 2011. 

7 – Uso e cobertura: pontuar perdas e ganhos de área urbana, solo exposto, vegetação 

ciliar, hidrografia e savana. 

8 – Zonas da cidade de Boa Vista: situar as Zonas Norte, Sul, Leste, Oeste e Centro. 

9 – Mosaico de uso e cobertura: representação dos dados de uso e cobertura dos anos 

de 1985, 1995, 2005 e 2018. 

10 – Expansão urbana sobre as Bacias Hidrográficas da cidade de Boa Vista: elaborado 

para mostrar como a expansão urbana suprimiu cursos d’água ao longo de 30 anos. 

11 – Perigo de inundação: representação das áreas com perigo de inundação alto, 

moderadamente alto, médio, moderadamente baixo e baixo de forma a evidenciar 

quais áreas estão mais ou menos propensas a serem atingidas por eventos de 

inundação. 

12 – Renda per capita: representa renda dos indivíduos, com o intuito de indicar as 

áreas em que, teoricamente, os indivíduos têm melhores condições financeiras de se 

reestabelecer por evento de inundação. 

13 – Escolaridade: Representa os níveis formais de ensino dos indivíduos, visando ter 

um quadro de indivíduos que respondem melhor ou não a evento de inundação. 

14 – Faixa etária: representação da distribuição espacial dos indivíduos por idade, pois 

a partir de diferentes tem-se respostas diferentes ao perigo de inundação. 

15 – Tipo de residência: especializa as residências de acordo com o material utilizado 

para construir suas residências. Dependendo do material, as residências suportam 

mais, ou menos, a intensidade do evento. 

16 – Pessoas por residência: quanto maior o número de pessoas por residência, mais 

vulneráveis estas estarão a um evento de inundação. 

17 – Vulnerabilidade socioeconômica a inundação: congrega os dados levantados e 

que subsidiaram a construção dos mapas dos itens 12, 13, 14, 15 e 15 e traz a síntese 

da vulnerabilidade a inundação na cidade de Boa Vista.  

18 – Risco a inundação na cidade de Boa Vista: é o produto final da pesquisa, que 

cartografa as áreas com maior probabilidade e menor probabilidade de risco a 

inundação na área objeto de estudo. 
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Figura 17: Fluxograma dos elementos utilizados para elaboração da análise de risco a inundação da 

cidade de Boa Vista – RR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

Desta forma, o apontamento das variáveis físicas (relacionadas ao perigo a inundação) 

e as variáveis socioeconômicas (relacionadas a vulnerabilidade socioeconômica a inundação) 

foram fruto de levantamento teórico, trabalhos de campo e da necessidade de analisar de forma 

integrada o objeto de estudo, o perímetro urbano da cidade de Boa Vista, para se pensar a 

expansão urbana de Boa Vista, com infraestrutura adequada para lidar com o risco a inundação. 
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3.1 O USO E A COBERTURA 

A classificação do uso e cobertura do solo foi feita mediante utilização do método de 

Máxima Verossimilhança (MAXVER). A qual segundo Fitz (2008) baseia-se na escolha de 

áreas que possam ser representativas de determinadas feições conhecidas, sendo utilizadas a 

média e a covariância dos pixels amostrados, calculando-se a probabilidade de um pixel externo 

a essas amostras pertencer a elas. Para isso, foram criadas cinco classes de interesse, 

procedendo-se com o treinamento e classificação supervisionada. 

Para este trabalho foi feita a classificação supervisionada MAXVER sobre a imagem 

LandSat 8 de 2018, devido conhecimento prévio da área estudada e maior facilidade para a 

seleção dos pontos de controle. Para este processo de classificação delimitaram-se as classes de 

interesse, as quais foram: (i) Área urbana, (ii) Solo exposto, (iii) Vegetação ciliar, (iv) 

Hidrografia e (v) Savana, além da classe nulo (Null) criada pelo próprio software (quadro 10). 

 

Quadro 10: Descrição das classes de uso e cobertura da cidade de Boa Vista – RR. 

Classes de uso e cobertura Descrição 

Área urbana 
Espaço com presença de moradias e arruamentos. 

 

Solo exposto 
Área aparentemente não ocupadas e sem presença de vegetação. 

 

Vegetação ciliar 
Cobertura vegetal sobre o espaço. 

 

Hidrografia 
Corpos d’água na área de estudo. 

 

Savana 
Formação biogeográfica específica da porção setentrional da Amazônia. 

 

Classe nulo (Null) 
Pixels não identificados na classificação. 
 

Fonte: o autor. 

 

Para delimitar a área de interesse foi criada uma “máscara”, a qual restringe a 

classificação a esta área, pois o objetivo da classificação é controlar as classes geradas. 

A classificação foi executada no software PCI Geomatic 10.0, o qual após inserção das 

bandas pré-processadas e selecionadas por meio do Optimum Index Factor (OIF) permitiu que 

fossem criados canais de treinamento e canais de saída da classificação, a qual Chavez (1988) 

e Debdip (2013) consiste em hierarquizar estatisticamente as bandas espectrais da imagem com 

base nos valores do desvio padrão e coeficiente de correlação – para obter a melhor 

representação RGB, com menor redundância de informações. 
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COVARIÂNCIA (X,Y) 

Após o término do treinamento rodou-se a classificação de forma automática no 

comando Run Classification, sendo marcada a máscara criada a partir dos limites estabelecidos 

pelo Plano Diretor de Boa Vista de 2006. 

Para obtenção dos valores a serem utilizados no método OIF foi utilizado o software 

PCI Geomatic, por meio da ferramenta PCA (Análise dos Principais Componentes - em 

português), a qual fornece valores de média e desvio padrão, variância e covariância, sendo que 

tal procedimento foi executado em todas as imagens do banco de dados (1985, 1995, 2005 e 

2018). 

As informações obtidas pela PCA (apêndices A, B, C e D) foram plotadas no software 

Excel devidamente configurado com a equação de cálculo dos valores de OIF para seleção das 

três bandas espectrais, também denominada triplete. Tal procedimento é necessário para que se 

obtenha uma composição RGB com alta variância e baixa covariância, disponibilizando, assim, 

mais informações. 

 A equação configurada no Excel é a que segue abaixo: 

 

 

 

 

Onde: 

DP = desvio padrão,  

k = faixa espectral (banda),  

CC (rj) = valor absoluto do coeficiente de correlação entre duas bandas, do conjunto de três 

bandas avaliadas 

O coeficiente de correlação mede a similaridade entre duas bandas e para se chegar ao 

coeficiente foi utilizada a seguinte fórmula que também foi configurada no Excel: 

 

CC =____________________________________ 

 

Para as imagens de 1985, 1995, 2005 e 2018, após aplicados os procedimentos 

estatísticos, foram selecionadas as seguintes composições, tendo por base os maiores valores 

de OIF, respectivamente, 3R4G5B, 2R4G5B,2R4G5B e 1R5G6B. 

Com a classificação rodada no PCI, foi gerado um relatório estatístico (apêndices I, J, 

K e L), disponibilizando informações referentes a matriz de confusão e ao coeficiente de 

confiabilidade Kappa da classificação das imagens. 

VARIÂNCIA (X) . VARIÂNCIA (Y) 1/2 
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Uma das técnicas mais utilizadas na realização de avaliação de acurácia da 

classificação de dados de sensoriamento remoto é a matriz de erro, também conhecida como 

matriz de confusão. Para Suarez e Candeias (2012), a matriz de erro é uma maneira eficaz para 

representar a acurácia na precisão de cada categoria, tanto nos erros de inclusão (erros de 

comissão) quanto nos erros de exclusão (erros de omissão) presentes na classificação. 

O índice Kappa é utilizado para avaliar a acurácia temática por ser mais sensível às 

variações de erros de omissão e inclusão. No cálculo do coeficiente Kappa é necessário a 

construção de um “mapa de verdade de campo” – contraposição das informações levantadas 

em campo, com as informações obtidas através de sensoriamento remoto, para se criar um mapa 

mais preciso da realidade estudada. Isto se fazer uma tabulação cruzada indicando a proporção 

de casos presentes e/ou ausentes nos mapas (LOBÃO; FRANÇA-ROCHA; SILVA, 2005) e 

assim delimitar a qualidade da classificação conforme representado na tabela 1 abaixo. 

 

Tabela 1: Índices de referência para acurácia na classificação MAXVER pelo coeficiente Kappa 

Valor de Kappa Qualidade da classificação 

< 0.0 Péssima 

0.0 - 0.2 Ruim 

0.2 - 0.4 Razoável 

0.4 - 0.6 Boa 

0.6 - 0.8 Muito boa 

0.8 - 1.0 Excelente 

Fonte: Adaptado de Landis e Koch (1977). 

 

Finalizada a classificação, a cada elemento correspondeu uma representação espacial 

na forma de valores de áreas (ver apêndices), os quais foram representados através de mapas e 

gráficos, utilizando para isso os elementos analisados na classificação supervisionada (savana, 

hidrografia, vegetação, solo exposto e área urbana). Este produto foi exportado em formato Tiff 

para elaboração do mapa temático referente ao uso e cobertura do solo, sendo feitas as devidas 

formatações. 
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3.2 PARA MESURAR O PERIGO A INUNDAÇÃO 

Para elaboração do produto necessário para entendimento do perigo a inundação, ao 

qual a cidade de Boa Vista está exposta, foram utilizadas as variáveis, Limite de inundação, 

Declividade, Curvas de nível, Uso e Cobertura do solo (Figura 18). 

Figura 18: Fluxograma de construção do Mapa de Síntese do Perigo a Inundação. 

 

Fonte: o autor 

 

Na etapa de elaboração do mapa de perigo a inundação, foram utilizados dados 

levantados pelo projeto Hydros no ano de 2010 em conjunto com dados SRTM, dados estes que 

deram origem aos mapas de área das bacias hidrográficas, geomorfológicos e de altimetria da 

cidade de Boa Vista. As curvas de nível com equidistância de 2 metros foram utilizadas para 

auxiliar na elaboração do mapa altimétrico. 

Informações de Sander et al. (2012), obtidas através de réguas linimétricas da 

Companhia de Águas e Esgotos de Roraima (CAER) localizadas nas proximidades da nascente 

do Rio Branco (confluência entre os Rios Uraricoera e Tacutu) e informações de cheias 

históricas, foram base para delimitar o limite de cheias do Rio Branco no tempo de retorno de 

até 30 anos. Cotas atingidas e registradas nos últimos 100 anos foram utilizadas para delimitar 

o alcance da inundação. 

Foi utilizada a imagem SRTM da cidade de Boa Vista obtida no site da USGS através 

do sensor X-SAR com resolução de 1 arco de segundo que equivale a 30 metros. A imagem de 

radar foi georreferenciada com o software ArcGis 10.3. Nesse procedimento a imagem foi 
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submetida a ferramenta Slope que determina o grau de inclinação do terreno e possibilita 

elaborar o mapa de declividade. 

O mapa de perigo a inundação foi gerado a partir da aplicação de um grau de 

importância para cada variável gerada nessa etapa. O grau atribuído as variáveis teve como base 

sua influência nos danos gerados pelo perigo imediato, subsidiados pela revisão de literatura e 

trabalho de campo. As características geográficas das variáveis estão expostas no quadro 11. 

 

Quadro 11: Variáveis físicas e seus graus de importâncias. 

Variáveis Valor Característica de delimitação e importância 

Limite de 

inundação do ano 

de 2011 

0,20% 

Até onde as águas oriundas das cheias têm probabilidade de adentrar o terreno 

e preencher as planícies de inundação e com isso causar danos materiais e 

imateriais sobre o espaço geográfico e as pessoas que o habitam, tendo por 

base a cheia histórica de 2011. 

Declividade 0,15% 

Depende da inclinação, quanto menor sua influência maior o seu efeito na área 

atuante do perigo a inundação por meio de áreas de alagamento. Áreas planas 

tendem a aumentar o perímetro do perigo, por outro as áreas com inclinação 

maior aumentam o run off. 

Altimetria 0,15% 
Quanto mais baixa é a cota, maior é a chance de dano pelo perigo, 

considerando o tempo de retorno de até 100 anos.  

Uso e cobertura 0,50% 

Aumenta a impermeabilização do solo e a retirada da cobertura vegetal, 

juntamente com a supressão das áreas de savana. Diminui a capacidade de 

infiltração da água e aumenta o escoamento superficial. Intervenções urbanas 

de forma pontual em bacias hidrográficas, suprimem cursos d’água e podem 

deslocar áreas de alagamento, fazendo com que áreas que não eram atingidas 

pelo acumulo de água passem a ser. 

Fonte: o autor. 

 

Para se chegar a esses valores foi considerada a cheia histórica de 2011, a qual teve o 

maior registro de penetração no território da cidade, dando-lhe 20% de importância, bem como 

declividade e curvas de nível como elementos físicos preponderantes a contribuir para 

inundações e alagamentos, devido os terrenos serem eminentemente planos, contribuindo com 

mesmo peso, 15% cada. Para estes três elementos foi atribuído o peso de 50%. 

À variável uso e cobertura foi atribuído o peso de 50%, devido, dentre outros 

elementos, nela estar presente a população que recebe ou receberá os possíveis impactos 

negativos em caso de o risco a inundação tornar-se um fato.  Ou seja, nesta variável está contido 

o objeto a ser impactado pela inundação em caso de desastre. Este elemento é condicionante a 

intensificação de processos de inundação e alagamento, bem como está condicionado a ser 

atingido por eventos extremos. Decerto que a sociedade ao alterar a paisagem para uso e 

ocupação, impacta negativamente o espaço, podendo gerar e/ou intensificar processos físicos. 
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Os valores atribuídos as variáveis no quadro supracitado foram inseridos no ArcGis 

10, no qual foi utilizada a ferramenta Raster Calculator. Esta executa uma única expressão da 

álgebra em mapas, por meio da interface Python. 

Na interface, utiliza-se o teclado para inserir os valores correspondentes ao limite de 

inundação do ano de 2011, declividade, altimetria, uso e cobertura, considerando seus 

respectivos pesos, para que com isso seja feita a ponderação e construa-se a representação do 

perigo a inundação de Boa Vista. Na interface o presente autor construiu a fórmula abaixo. 

 

(Li*0,20) +(D*0,15) +(H*0,15) + (UC*0,50) = 1 

Onde: 

Li: limite de inundação corresponde a 20% do grau de importância; 

D: declividade corresponde a 15% do grau de importância; 

H: hipsometria corresponde a 15% do grau de importância; 

UC: uso e cobertura correspondem a 50% do grau de importância; 

1: Mapa de perigo a inundação. 

 

As representações de declividade e hipsometria nos gráficos e mapas foram extraídas 

dos dados fornecidos pelo Suttle Radar Topografy Mission (SRTM), com unidades de graus (a 

equiparação foi feita com base na classificação de EMBRAPA, 1979) e metros (sendo elencadas 

5 classes de classificação variando entre 60 m e 171 m, sendo 60 m o nível de base local), 

respectivamente.  

Para a variável limite de inundação as áreas atingidas pelo fenômeno da inundação 

foram divididas em 5 segmentos, de forma a melhor representar as áreas afetadas, logo as 

representações foram: alto (limite máximo de inundação 60 m); moderadamente alto (de 

60,00000001 m até 66 m); médio (de 66,00000001 até 68 m); moderadamente baixo (de 

68,00000001 até 76 m); e baixo (limite mínimo de inundação de 76,00000001 até 171,4375208 

m). 

A intenção de criar 5 níveis de representação de perigo a inundação foi dar maior 

possibilidade de uso do solo e posterior ocupação humana, dotando os espaços a serem 

ocupados de infraestruturas necessárias para lidar com os perigos de inundação ou isolando-os, 

para com isso não expor a riscos de inundação uma expansão da cidade de Boa Vista. 

A ferramenta Raster Calculator executou a expressão e ponderou as variáveis de 

acordo com a porcentagem atribuída, gerando o resultado, “igual a 1”, o qual é o mapa de perigo 

a inundação, com os níveis: perigo alto, perigo moderadamente alto, perigo médio, 
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moderadamente baixo e perigo baixo. Qualquer valor acima de 1 acarretaria erros ao 

procedimento. 

 

3.3 INDICADORES DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA A INUNDAÇÃO 

Para a análise do risco a inundação na cidade de Boa Vista foram selecionadas as 

variáveis socioeconômicas de vulnerabilidade renda per capita, escolaridade, faixa etária, tipo 

de residência e quantidade de pessoas por residência (quadro 12). 

 

Quadro 12: Variáveis socioeconômicas e seus graus de importância. 

Variáveis Valor Característica de delimitação e importância 

Renda per capita 0,37% 

Cutter et al. (2003) demonstra que a capacidade de absorver danos e de 

recuperar está associado a renda dos indivíduos. Excluídas do mercado 

imobiliário formal, Gamba e Ribeiro (2012) dizem que a população de 

baixa renda acaba por ocupar regiões desvalorizadas pelo mercado 

privado, bem como áreas públicas. Sem alternativas, constituem grandes 

aglomerações de habitações precárias, com o mínimo de infraestrutura. 

Escolaridade 0,25% 

A escolha do indicador anos de estudo deve-se ao fato de que, em teoria, 

o maior grau de escolaridade está diretamente associado a um 

conhecimento maior sobre os riscos (escorregamentos e inundações). 

Ressalta-se, porém que isto não constitui regra, uma vez que as áreas de 

risco são também habitadas por populações bastante escolarizadas. 

(GAMBA; RIBEIRO, 2012).  

Faixa etária 0,17% 

De acordo com Marandola Júnior e Hogan (2007a) crianças recém 

nascidas e idosos tendem a possuir pouca resistência ao perigo pelo fato 

de suas capacidades físicas serem bastante frágeis anatomicamente. Por 

outro lado, indivíduos que não estão entre essa faixa etária resistem, 

adaptam-se e retornam ao seus status antes do perigo se concretizar.       

Tipo de residência 0,12% 

Essa variável está ligada ao tipo de material utilizado na construção da 

estrutura (alvenaria, madeira, palha e taipa). Cutter et al. (2003) destacam 

que o tipo de habitação e construção influencia diretamente na 

vulnerabilidade social. 

Pessoas por 

residência 
0,09% 

Essa variável está relacionada com o número de indivíduos atingidos 

pelo perigo, quanto maior a quantidade de pessoa dentro de uma única 

residência, maior é o número de pessoas atingidas pelo perigo.  

Fonte: organizado com base em Cutter (2003), Marandola Júnior e Hogan (2007a) e Gamba e Ribeiro 

(2012). 

 

Gamba e Ribeiro (2012), Marandola Júnior e Hogan (2007a) e Cutter et. al. (2003) 

apontam estes elementos como alguns dos quais revelam o grau de vulnerabilidade 

socioeconômica dos grupos sociais, bem como a probabilidade de reação destes grupos frente 

a perigos eminentes e/ou concretos, ou seja, sua capacidade de resiliência diante de eventos 

desastrosos. Para tanto, a partir deste elenco foram elaborados os produtos cartográficos 

representados na figura 19. 
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Figura 19: Fluxograma para a geração do mapa de Vulnerabilidade Socioeconômica a Inundação. 

 
Fonte: o autor 

 

Tais elementos são os que melhor aderem ao objeto e área de estudo e dão suporte para 

entender como podem ser desenvolvidas estratégias para se lidar com o perigo a inundação. Isto 

é, como podem ser desenvolvidas estratégias de resistência e resiliência frente ao risco a 

inundação que atenuem as vulnerabilidades. 

Os dados socioeconômicos foram obtidos pelo site do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE), através de tabelas do Excel (Pacote Microsoft Office), ordenados por 

códigos, onde cada algoritmo corresponde a uma alternativa de cada pergunta feita pelo IBGE 

no ano de 2010. 

A distribuição espacial escolhida foi de setores censitários. Dessa forma os dados 

poderiam proporcionar uma melhor realidade da área de estudo. Para a sistematização dos dados 

foi necessário organizar as informações em uma tabela delimitada por bairros. Para tanto, a área 

de estudo também contempla áreas não urbanas, as quais não apresentam bairros, dessa forma 

os setores censitários são base para análise. 

Na sistematização dos dados do censo, foi utilizada a técnica de delimitação de risco 

social, aplicada por Lavinas (2003). Esse procedimento consiste na aplicação de uma aritmética 

simples para encontrar a média de cada variável. Como cada código corresponde a uma 

alternativa de cada pergunta feita pelo censo, a autora utilizou o agrupamento das alternativas 

com base nos Programas das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), neste caso, 

permitindo dividir as informações em três níveis: alto, médio e baixo. 
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Esse procedimento gerou várias tabelas divididas em três níveis de vulnerabilidade. 

Essas informações foram inseridas no ArgGis 10.3, via tabela de atributos. Assim cada setor 

censitário poderia ter vários níveis de vulnerabilidade associado.  

Para a geração dos mapas de cada variável, foi necessário empregar a ferramenta 

Feature to Raster. Essa ferramenta converte Vetor em formato Raster, com isso, foi possível 

transformar cada nível de vulnerabilidade das variáveis em um mapa no formato Raster. 

Tendo feito a conversão, foi realizada a ponderação dos mapas de cada nível, por meio 

da ferramenta Raster Calculator. Em razão da já existência dos três níveis: alto, médio e baixo, 

a escolha do grau de importância foi feita com base no grau de vulnerabilidade aos quais as 

pessoas estão expostas em razão dos efeitos do perigo. Logo, a expressão assumiu a seguinte 

forma: 

(Alto*0,50) +(médio*0,30) +(Baixo*20) =1 

Onde: 

Alto: Vulnerabilidade alta corresponde a 0,50% do grau de importância; 

Médio: Vulnerabilidade média corresponde a 0,30% do grau de importância e 

Baixo: Vulnerabilidade baixa corresponde a 0,20% do grau de importância. 

1: mapa de risco de cada variável 

 

Esse procedimento foi adotado em todas as cinco variáveis socioeconômicas (renda 

per capita, escolaridade, faixa etária, tipo de residência e quantidade de pessoas por residência), 

criando um mapa individual para cada. Esse resultado foi possível devido à adoção do mesmo 

procedimento empregado na criação do mapa de perigo a inundação. Para cada variável foi 

atribuído um grau de importância com base nos conceitos de resistência, resiliência e adaptação.  

Esses três conceitos estão associados ao perigo, mas nesse caso, ligados às variáveis 

socioeconômicas e por conta disso o grau de importância de cada variável foi alterado. Assim, 

os graus das variáveis foram atribuídos da seguinte forma, tendo em conta as características 

apresentadas no quadro 8. 

As variáveis estão relacionadas entre si e se comportam de forma diferente perante o 

perigo a inundação. Atribuído o grau de importância para cada variável, o próximo passo foi 

associá-los com suas respectivas informações trabalhadas e transformadas em mapas. Esse 

procedimento permitiu empregar essas informações na ferramenta Raster Calculator para gerar 

o mapa de vulnerabilidade a inundação. Com base no procedimento adotado no mapa de perigo 

a inundação, a expressão criada foi à seguinte: 
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(RC*0,37) + (E*0,25) + (FE*0,17) + (TR*0,12) + (PR*0,09) = 1 

Onde: 

RC: renda per capita corresponde a 0,37 do grau de importância; 

E: escolaridade corresponde a 0,25 do grau de importância; 

FE: faixa etária corresponde a 0,17% do grau de importância; 

TR: tipo de residência corresponde a 0,12 do grau de importância;  

PR: pessoas por residência corresponde a 0,09 do grau de importância; 

1: Mapa de Vulnerabilidade socioeconômica. 

Para a variável renda per capita os níveis de alta, média e baixa vulnerabilidade foram 

de: 1/8 salário mínimo a 1 salário mínimo, 1 a 3 salários mínimos e 3 a 10 salários mínimos, 

respectivamente. Quanto a escolaridade, a representação alta, média e baixa vulnerabilidade 

adotaram-se os intervalos de: analfabeto e ensino fundamental, ensino médio e ensino superior, 

respectivamente. 

Relativo à faixa etária, os intervalos foram de 0 - 10 anos e 55 - 100 anos para alta 

vulnerabilidade, de 11 a 17 anos para média vulnerabilidade e de 18 a 54 anos para baixa 

vulnerabilidade. Para tipo de residência, casas de taipa e palha foram classificadas como 

estando em alta vulnerabilidade, casas de madeira em média vulnerabilidade e casas de 

alvenaria estariam em baixa vulnerabilidade. 

Para o número de pessoas por residência foi considerado que de 0 a 3 pessoas a 

vulnerabilidade é baixa, de 3 a 5 pessoas a vulnerabilidade é média e de 5 a 7 pessoas a 

vulnerabilidade é alta. Destes números deve-se abstrair o tempo de reação em caso de desastre 

e a composição familiar, principalmente em termos de idade, a qual pode limitar ou facilitar 

ações para lidar com o desastre de forma a minorar perdas materiais e humanas. 

O cruzamento das 5 variáveis citadas acima, com seus respectivos produtos, deu 

origem ao mapa de Vulnerabilidade Socioeconômica a Inundação, o qual foi pensado em 5 

níveis, contendo: vulnerabilidade alta, moderadamente alta, média, moderadamente baixa e 

baixa. Assim, ampliam-se os mecanismos de planejamento sobre áreas e pessoas que são 

afetadas, mas que podem desenvolver poder de resiliência para lidar com situações extremas, 

desta que, assistidas de forma adequada por parte do poder público. 

Relativo aos dados utilizados para elaboração dos produtos cartográficos, como 

citados na metodologia, são oriundos do levantamento do censo do IBGE do ano de 2010. Para 

tanto, podem apresentar lacunas de informações, as quais ao serem plotadas no software de 

processamento digital, podem apresentar distribuição espacial irregular. Leva para 

metodologia. E vai para o assunto. 
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Seguindo o raciocínio das possíveis lacunas de dados, foi possível ratificar em campo, 

através de observações sistemáticas a veracidade dos dados. Deixa-se claro ainda que por se 

tratar de área de estudo com cerca de 300 mil habitantes, foi inviável a aplicação de 

questionários para ratificar os dados do censo IBGE de 2010, mesmo que por amostragem. 

 

3.4 CARTOGRAFIA DO RISCO À INUNDAÇÃO 

A geração do mapa de risco a inundação foi executada a partir da construção dos mapas 

de perigo a inundação e vulnerabilidade a inundação em formato raster. Em seguida os dois 

mapas foram inseridos na ferramenta Raster Calculator para que a ponderação fosse aplicada. 

Assim a expressão assumiu a seguinte forma:  

(Perigo a inundação) x (Vulnerabilidade a inundação) = 1 (R) 

Onde: 

1 (R): corresponde ao mapa de Risco a inundação. 

A partir da integração dos dados físicos (perigo a inundação) e socioeconômicos 

(vulnerabilidade a inundação) foi possível gerar uma representação do risco a inundação, 

tomando como base tais elementos, conforme representado na figura 20. 

Figura 20: Fluxograma do mapa de risco a inundação e das possibilidades de elaboração de políticas 

públicas. 

 

Fonte: o autor. 

Nesse procedimento, o grau de importância não foi aplicado, pois, as duas variáveis 

possuem pesos iguais, ou seja, Risco a inundação é a relação do físico e do socioeconômico, 

logo, possuem relevância igual no surgimento do fenômeno, sendo variáveis diretamente 

proporcionais. Para tanto, são multiplicadas e não somadas ou divididas.        
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4 ASPECTOS HIDROCLIMÁTICOS E GEOMORFOLÓGICOS DE BOA VISTA 

O elemento pluviosidade é fundamental para entender a dinâmica de inundação na área 

objeto de estudo. Sabendo que a concentração pluviométrica se dá no período de abril– 

setembro na região de Boa Vista, as contribuições de Barbosa, Ferreira e Castellón (1997) são 

relevantes, pois apresentaram um modelo de distribuição das chuvas com base em dados 

coletados em cinquenta estações pluviométricas distribuídas por todo o Estado de Roraima e 

trabalho similar foi desenvolvido por Araújo et al. (2001).  

Com base nos dados coletados, estes autores estimaram a precipitação pluviométrica 

mensal em vários níveis de probabilidade para a região de savana (lavrado) em Boa Vista e 

determinaram o período de irrigação com base na Capacidade de Água Disponível – CAD. 

Em produção mais recente, Evangelista et al., (2008) apresentaram estudo preliminar 

da distribuição pluviométrica e sua influência sobre o regime fluvial da bacia hidrográfica do 

Rio Branco. Estes autores também destacaram a concentração de chuvas para todo o estado. 

Com base no levantamento da série histórica (Figura 21), Silva et al. (2015) chegaram 

à conclusão que ocorreram dois períodos de seca e estiagem com influência do El Niño e dois 

períodos de alta pluviosidade, por influência da La Niña.  

A estiagem e a seca ocorreram devido, respectivamente, a diminuição das chuvas no 

período chuvoso, e a ausência prolongada das chuvas, sua escassez acentuada ou sua fraca 

distribuição no período. Os altos índices pluviométricos coincidiram com os períodos de La 

Niña, que intensificaram as chuvas na região e potencializaram a pluviosidade, desencadeando 

eventos de inundação, devido estrapolação das águas nos leitos dos cursos d’água.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Série histórica pluviométrica de Boa Vista-RR, período 1910 – 2014. 

 
Fonte: modificado de Barbosa (1997); ANA (2015); INMET (2015) por Silva et al. (2015). 
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A relevância de entender como os ciclos pluviométricos contribuem para a análise dos 

perigos a inundação está associada à superfície aplainada da região de Boa Vista, pois o terreno 

contribui para o acúmulo de águas; e fenômenos extralocais, a exemplo do fenômeno El Nino-

Oscilação Sul (ENOS), podem potencializar a pluviosidade e as inundações e alagamentos. 

Para a região de Boa Vista, o El Niño influência de forma latente as secas e estiagens, 

enquanto a La Niña atua sobre pluviosidades mais elevadas. A tabela 2 mostra dados 

organizados de 63 anos relacionando pluviosidade a eventos ENOS. 

 

Tabela 2: Relação entre dias precipitados e eventos El Niño. 

Episódio/Intensidade 

Média total de dias 

precipitados em 63 

anos (mm) 

Volume médio 

precipitado em 

63 anos (mm) 

Concentração de chuvas 

Estação 

chuvosa (%) 

Estação 

seca (%) 

Dados de 1961 a 2014 134,92 12,48 66,67 33,33 

El Niño 

Geral 132,26 12,34 74,29 25,71 

Forte 120 11,55 71,53 28,47 

Moderado 119,2 12,86 80,33 19,67 

Fraco 143 12,72 67,25 32,75 

La Niña 

Geral 140,59 12,76 74,52 25,48 

Forte 147,5 12,56 72,54 27,46 

Moderado 122,5 14,14 84,08 15,92 

Fraco 129,67 13,24 77 33 

Fonte: adaptado de Silva et al. (2015). 

 

Baseando-se no histórico de dados completos da série 1910 – 2014, 41,18% dos anos 

foram afetados por eventos de La Niña (INPE, 2015; Climate Prediction Center, 2015). Mesmo 

apresentando uma recorrência menor quando comparado aos eventos de El Niño, os eventos de 

La Niña, por outro lado, foram em sua maior parte de forte intensidade, ocorrendo em média 

em 60% dos casos. Do restante, 28,57% foram de intensidade fraca e somente 11,43% 

compreenderam fenômenos de intensidade moderada. 

A relação destes ENOS com os ciclos pluviométricos de Boa Vista (Figura 17) indicou 

que o período de maior recorrência de La Niña foi o segundo ciclo úmido (1998-2013) com 

recorrência em 56,25% dos anos. O segundo ciclo seco (1961-1997) foi 46,88%.  

O primeiro ciclo úmido (1942) mostrou um período de recorrência médio de 3 anos 

(em 33,33% dos anos) e o primeiro ciclo seco apresentou a menor proporção de anos 

influenciados por estes ENOS (29,17% dos casos). A intensidade dos eventos de La Niña, assim 

como observado nos El Niños, mostrou-se fundamental ao entendimento dos totais 
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pluviométricos precipitados em cada ciclo. Assim, em períodos onde predominam La Niña de 

intensidade forte e moderado os valores pluviométricos são maiores (tabela 2). 

Quando inventariados os totais de dias precipitados o efeito La Niña também 

apresentou condição diferencial (Tabela 2). De forma geral, os eventos ENOS negativos 

implicaram tanto no aumento de dias precipitados por ano (4,20%), bem como no volume médio 

das chuvas (2,24%). Assim, para tais períodos, choveu em média 140,59 dias/ano, com um 

intervalo médio de chuvas de 2,60 dias. Para a estação úmida (abril-setembro), o período médio 

entre cada precipitação foi de 1,74 dias. Enquanto no período seco tal intervalo foi de 5,06 dias. 

O grande destaque em relação ao número de dias precipitados foram os eventos de 

forte intensidade. Tais La Niñas apresentaram em média 147,5 precipitados por ano, implicando 

em um ganho médio de 9,32% aos dias com chuvas. O tempo médio entre cada chuva foi de 

2,48 dias, sendo os menores da série. Na estação úmida o intervalo médio entre cada evento foi 

de 1,71 dias. Na estação seca, este foi de 4,46 dias. 

Tais dados revelam que o fenômeno ENOS La Niña tem forte impacto sobre as 

flutuações pluviométricas de Boa Vista e devem ser monitorados, inclusive através de análises 

pretéritas de eventos pluviométricos extremos que tenham atingido a cidade. Por conta disso, 

este evento causa algum tipo de impacto negativo em áreas ocupadas e áreas a serem ocupadas. 

A utilização do elemento climático é fundamental para o uso futuro de espaços em Boa 

Vista, pois apesar de as áreas com potencial de inundação totalizarem 9% (como será mostrado 

na Figura 31), tais locais são densamente ocupados, em se tratando da área urbana consolidada 

da cidade. Deve-se ter em consideração também que há especulação imobiliária para ocupação 

de áreas de nascentes, como o bairro Cidade Satélite e o bairro Cruviana, ambos na Zona Oeste, 

representados, respectivamente, pelas figuras 22 e 23. 

A figura 18 mostra uma imagem do bairro Cidade Satélite, localizado na Bacia 

Hidrográfica Caranã e áreas loteadas em processo de especulação imobiliária. Tal qual a figura 

19 que localiza as nascentes da Bacia hidrográfica Caranã e o processo de especulação e 

ocupação imobiliário acelerado (bairro Cruviana). 

 

 

 

 

 

 



104 
 

 

F
o
n

te
: 

ed
it

ad
o

 a
 p

ar
ti

r 
d

e 
h
tt

p
s:

//
w

w
w

.s
k

y
sc

ra
p
er

ci
ty

.c
o
m

/s
h
o
w

th
re

ad
.p

h
p
?p

=
1
3
7
3
6
1
3
6
6

. 

 

F
ig

u
ra

 2
2

 :
 B

ai
rr

o
 C

id
ad

e 
S

at
él

it
e.

 

 

https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=137361366
https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=137361366


105 
 

 

F
ig

u
ra

 2
3

: 
N

as
ce

n
te

s 
d
a 

B
ac

ia
 H

id
ro

g
rá

fi
ca

 C
ar

an
ã 

e 
B

ai
rr

o
. 

..
C

ru
v
ia

n
a.

 

 

F
o
n

te
: 

C
al

ef
fi

 (
2

0
1

8
).

 

 



106 
 

O conhecimento da distribuição pluviométrica em Boa Vista é fator sine qua non para 

se planejar em relação a fenômenos de inundação e alagamento. É possível perceber a partir do 

conjunto de imagens da figura 24 que durante as precipitações estarem em baixa na porção 

setentrional da Amazônia, especificamente no Estado de Roraima e de forma moderada no 

Estado do Amapá, a porção meridional encontra-se no popularmente conhecido “inverno 

amazônico”, no qual as elevadas taxas pluviométricas alcançam tranquilamente 2.000 mm. 

Segundo Ab’Sáber (2003), enquanto o sul da Amazônia brasileira (tendo como 

referência a Linha do Equador) é dominado por chuvas de verão austral ou “inverno amazônico” 

(de janeiro a março), o norte da região amazônica recebe precipitações maiores durante o verão 

boreal (de maio a julho).  

A interferência de tributação hidrológica, na qual há um decréscimo do abastecimento 

hídrico – relação vazão–estiagem dos rios da margem direita (Hemisfério Sul) no período 

janeiro-março, proveniente do Brasil Central – corresponde a um aumento, período maio– 

julho, da injeção de águas por parte dos tributários da margem esquerda, vindos do Hemisfério 

Norte. 

A informação anterior é vital para se ter ciência que os efeitos de inundações e 

alagamentos associados a altas pluviosidades, não são devastadores devido à tributação 

hidrológica, na qual há compensação hídrica de ambos os Hemisférios em períodos opostos 

para evitar grandes oscilações no Rio Amazonas e assim dar vazão aos grandes tributários do 

Rio Amazonas e seus tributários menores. 

O fenômeno ocorrido em 2011 foi uma excepcionalidade, ocorrendo uma 

descompensação de vazão, na qual a Cheia do Rio Amazonas obstruiu a vazão do Rio Negro, 

a qual no que lhe concerne obstruiu a vazão do Rio Branco, desencadeando a grande cheia de 

2011 que afetou a cidade de Boa Vista. 

Mesmo falando de dinâmicas de balanço hidrológico do Rio Amazonas, estas se 

relacionam a área de estudo no sentido que, o Rio Branco desemboca no Rio Negro que por sua 

vez desemboca no Rio Amazonas. Logo, entender que a manutenção deste equilíbrio é 

fundamental para assegurar a vazão dos tributários do Rio Branco e assim sucessivamente, 

ajuda a tomar medidas preventivas caso alguma dinâmica hídrica seja alterada na 

desembocadura do Rio Negro, podendo com isso gerir possíveis retenções de água nos afluentes 

das principais drenagens de Boa Vista. 
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Fonte: INMET (2019). 

Figura 24: Distribuição pluviométrica no Brasil em 2018. Destaque para a concentração do período 

chuvoso no estado de Roraima com início do mês de abril (iniciando na porção sul) e fim em setembro 

com probabilidade de prolongamento. 
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O conhecimento desta distribuição pluviométrica e hidrológica favorece o 

planejamento a médio e longo prazo, viabilizando ações do poder público, por meio das defesas 

civis municipal e estadual no concernente as inundações e alagamentos.  

Destaca-se ainda que apesar de muitas áreas não se localizarem próximas dos cursos 

d’água, o lençol freático pouco profundo favorece o afloramento das águas em lagos 

intermitentes que surgem no período chuvoso. A medida que as chuvas ocorrem, as cidades vão 

sofrendo com inundações na Amazônia, sendo este o problema geral, todavia as maneiras de se 

lidar com as problemáticas são diferenciadas e o conhecimento regional das dinâmicas plúvio-

hidrológicas pode-se atar de forma efetiva na gestão do risco a inundação. 

A diferenciação anual de distribuição pluviométrica no país pode ser utilizada como 

ferramenta essencial para se atuar em nível federal, estadual e municipal com a prevenção de 

eventos extremos relativos a inundações e alagamentos na porção setentrional de Roraima. É 

possível precaver mecanismos para se lidar com tais eventos, incluindo o monitoramento de 

eventos como a La Niña, o qual potencializa as chuvas na região. 

Devido Boa Vista estar assentada em terrenos geomorfologicamente planos, os quais 

favorecem o acumulo de sedimentos, bem como o afloramento de olhos d’água (nascentes) e a 

formação de lagos, monitorar os fatores climáticos que podem vir a condicionar as chuvas na 

região de Boa Vista, torna-se importante ferramenta de planejamento para se lidar com 

inundação e alagamentos, principalmente no tocante ao ordenamento espacial. É importante 

que as áreas impróprias não sejam ocupadas, assegurando, assim, que as áreas a serem ocupadas 

estejam dotadas de infraestrutura adequada para suportar possíveis intempéries oriundas de 

fenômenos extremos. 

Um bom exemplo da geomorfologia da área de estudo pode ser visualizado na figura 

25, com lagos aflorados em ampla planície, entre os municípios de Boa Vista e Mucajaí, em 

Roraima, mês de maio, início do período chuvoso. 
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Percebe-se que mesmo de posse de tais informações, ocupações desordenadas 

continuam a ocorrer, principalmente na zona oeste da cidade de Boa Vista, nas áreas de entorno 

dos lagos. Isto potencializa os impactos provenientes de altas pluviosidades. A figura 26 retrata 

a ocupação de uma área no entorno da nascente do Igarapé Grande, pertencente a Bacia 

Hidrográfica Grande, Zona Oeste de Boa Vista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Associados aos elementos hidroclimáticos temos a geomorfologia (Figura 27) da 

cidade de Boa Vista como aspecto salutar no entendimento da dinâmica de inundação e 

fundamental para se atuar no planejamento e na gestão deste risco, visto que a alteração do 

modelado sem o conhecimento de seus processos formativos podem acarretar na gênese, 

transformação e/ou intensificação de processos físicos na área de estudo. 

 

Figura 25: Lagos aflorados na região de Boa Vista. 

 
  Fonte: Thiago Morato de Carvalho. 

 

 

 

 

Figura 26: Ocupações irregulares em planícies de inundação. 

 
 Fonte: o autor (junho de 2018). 
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Figura 27: Unidades de mapeamento geomorfológicas e altimétricas da cidade de Boa Vista-RR. 
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Boa Vista está inserida na unidade morfoestrutural do Pediplano Rio Branco - Rio 

Negro (1:1.000.000), a qual segundo Beserra Neta e Tavares Júnior (2008) caracteriza-se: como 

uma extensa superfície de aplainamento (...) com altitudes variando de 80 a 160 metros, bem 

como destacam Falcão e Costa (2012) os quais enquadram Boa Vista na Depressão Boa Vista 

(1:250.000). Esta, de acordo com BRASIL (2005), corresponde a um modelado de acumulação 

(agradação), distribuindo-se no setor central de Roraima caracterizada por ser uma extensa 

região plana com altitude média variando entre 80 e 110 m. 

Falcão (2006), Meneses et al. (2007), Morais e Carvalho (2015) ao caracterizarem a 

região de Boa Vista como área de agradação em estudos sobre a compartimentação do relevo 

da região, seus lagos e sua vegetação autóctone, respectivamente, embasam a assertiva de 

enquadrar o objeto espacial de estudo, como localizada em uma depressão com forte presença 

de acumulação, dependendo das ações físicas e socioeconômicas desenvolvidas. 

Trata-se de uma cidade assentada em um terreno geologicamente jovem, período 

Quaternário. Considerando os limites estabelecidos neste trabalho, calcados no Plano Diretor 

de 2006, a cidade está predominantemente sobre a Formação Boa Vista (bordeada pela 

Formação Surumu e com uma intrusão da Formação Apoteri), formada no Pleistoceno, 

caracterizada segundo Franco et al. (1975) por sedimentos arenosos e argilosos, 

conglomeráticos pouco consolidados e frequentemente cobertos por sedimentos mais recentes. 

Sendo assim, Boa vista está instalada no Graben do Tacutu, preenchido por 

colmatagens de aluviões (areais, siltes e argilas), sedimentos da Formação Boa Vista 

(sedimentos argilosos e arenosos, conglomeráticos, pouco consolidados, usualmente, recoberto 

por sedimentos recentes) e por cobertura sedimentar Terciária a Pleistocênica – cascalhos, 

areias, argilas (ambiente fluvial-lascustrino), siltes e lateritos; arenitos, siltitos e argilitos. Tal 

cobertura sedimentar, pode incluir litologias da Formação Boa Vista (FRANCO et al. 1975). 

A análise geomórfica partindo da relação depressão-agradação é decorrente da 

extensão de áreas aplainadas da porção norte-nordeste de Roraima, que favorecem as 

características retentivas e estagnantes de material particulado que é carreado por águas 

pluviais. Além do que, a fitofisionomia (herbácea e arbustiva) da região colabora para um maior 

carreamento de particulado devido pouca capacidade de retenção do particulado em relação a 

uma vegetação arbórea. 

A baixa altitude da área de estudo favorece muito mais fenômenos retentivos e 

estagnantes das águas ocasionadas pelas cheias das planícies de inundação do que fenômenos 

de enxurradas e deslizamentos, assim o risco à inundação tem nas baixas altitudes (Figura 24) 

um elemento a ser considerado em sua análise. 



112 
 

No entanto, mesmo a cidade de Boa Vista apresentando terreno plano, com variações 

acentuadas relativas à declividade nas planícies de inundação, a ocupação nestas áreas ocorre 

de forma a não considerar a geomorfologia local, a qual favorece o espraiamento das águas, em 

situações de enchente, dos canais fluviais; e intervenções urbanas são executadas sempre com 

o intuito de “melhorar” a drenagem superficial, mas ao que tudo indica, historicamente não 

considerando as variações geomorfológicas e altimétricas do terreno. 

Assim, as drenagens efetuadas no passado, igualmente no presente (Figura 28), sem 

considerar os aspectos físicos do terreno, acabam por deslocar fenômenos de inundação, 

querendo dizer com isso que, áreas que não alagavam podem passar a inundar e alagar, devido 

intervenções pontuais de escoamento superficial nas bacias hidrográficas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Transformações estruturais da cidade de Boa Vista ocorridas durante 1940. A-C) 

galerias de águas pluviais:  A) Rua Benjamin Constant, B) Rua Jaime Brasil e C) Rua 5 de 

setembro; D) tampão de caixa de areia, Rua Jaime Brasil; E) Desembocadura do Igarapé 

Caxangá (Março de 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fontes: Acervo de Darcy Romero Derenusson apud Veras (2009) e o autor (2018). 
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Como dito anteriormente, o risco está associado a uma situação de probabilidade de 

ocorrência, ou seja, de perigo (como explanado no capítulo 2), sendo necessário, para tanto, 

considerar elementos, os quais em associação culminem em uma situação que venha a atingir a 

sociedade. A consideração de variáveis como leito de inundação (menor e maior), altimetria, 

declividade, entre outros é essencial para se determinar os usos espaciais da sociedade em 

terrenos próximos a cursos d’água, evitando-se com isso o risco à inundação.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os setores mais rebaixados, conforme a figura 29 perfazem um total de 27% da área 

de estudo e como é possível observar na figura 27 se concentram no entorno dos cursos d'água 

da cidade, as quais são áreas ocupadas ou em processo de ocupação, por conta de loteamentos 

preexistes que fomentam a especulação imobiliária da área de expansão da cidade. 

A baixa altimetria, associada a fatores climáticos e hidrológicos, fazem com que a 

declividade da área seja reduzida apresentando relevo plano à suave ondulado segundo a 

classificação da EMBRAPA (1979) representada no quadro 13. 

 

Quadro 13: Classificação de declividade. 

Declividade (%) Discriminação 

0 - 3 Relevo plano 

3 - 8 Relevo suave ondulado 

8 - 20 Relevo ondulado 

20 - 45 Relevo forte ondulado 

45 - 75 Relevo montanhoso 

> 75 Relevo forte montanhoso 

Fonte: EMBRAPA (1979). 

 

Figura 29: Gráfico da altimetria da cidade de Boa Vista. 

 
 Fonte: o autor. 
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A utilização dos dados topográficos Suttle Radar Topografy Mission ou SRTM, 

permitiu com que fosse possível visualizar a representação da declividade da área em 

porcentagem na figura 30 a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É possível perceber que há predominância de terrenos pouco declivosos, entre 0 e 0,6º, 

no entanto, na proximidade dos cursos d’água (Figura 31), ou seja, em suas planícies de 

inundação, a declividade alcança até 3,7º. Os relevos planos e suaves ondulados favorecem 

efeitos retentivos e estagnantes, promovendo a diminuição do tempo de escoamento das águas, 

o que tende a potencializar o perigo a inundação. 

Para utilização da classificação realizada por EMBRAPA (1979) em terrenos 

rebaixados, como os identificados na Região Amazônica, foi necessária a fragmentação de 

classes para se ter mais detalhes relativos à declividade da área. Por haver predominância de 

terrenos pouco declivosos, as cores frias predominam na representação. 

A construção de representações tridimensionais do terreno (Figura 32) de bacias 

hidrográficas selecionadas aleatoriamente corrobora para a tese de que a predominância de 

baixa declividade potencializa as inundações e alagamentos na cidade de Boa Vista, visto que 

a drenagem superficial se torna mais lenta e possibilita o acúmulo de águas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30: Gráfico de declividade da cidade de Boa Vista. 

 
  Fonte: o autor. 
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Figura 31: Declividade de Boa Vista-RR. 
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Figura 32: Declividade de bacias hidrográficas na cidade de Boa Vista – RR. 
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Além dos dados planialtimétricos foi considerado também a cheia histórica ocorrida 

em 2011 na região de Boa Vista – RR. Segundo dados de Sander et al. (2012) o Rio Branco 

registrou cota de 10,28 metros acima do nível normal, atingindo 66,43 metros, inundando 6,16 

km² de área desta cidade (7,65%). A zona central da cidade, isto é, setor a partir do qual a cidade 

de Boa Vista teve seu início, nas margens do Rio Branco, foi totalmente inundada (Figura 33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os dados de subida da água no Rio Branco foram obtidos por Sander et al. (2012) por 

meio da Companhia de Água e Esgoto de Roraima (CAER), a qual faz medições utilizando 

régua linimétrica (figura 29). O quantitativo de dados analisados por estes autores perfez um 

total de 43 anos, nos quais se observou que a média de subida do Rio Branco é de 63,21 metros. 

O Rio Branco subiu 3,22 metros em 2011 acima de sua média. Fatores como fortes 

chuvas em suas cabeceiras, cheia de sua foz (Rio Negro) e a região fortemente aplainada de 

Boa Vista, somaram-se e condicionaram a cidade ao fenômeno de inundação o qual inclusive 

extrapolou o leito de inundação do Rio Branco. 

Assim, a partir das drenagens principais – Rio Branco e Rio Cauamé – e considerando 

que a área urbana de Boa Vista, consolidada e em expansão, tem uma média máxima de 

altimetria de 120 metros, com o nível da subida da água em média de 7 metros, obteve-se a 

seguinte representação para os limites de inundação (Figura 34). 

 

 

 

Figura 33: Inundação em Boa Vista no ano de 2011. A – Inundação na Zona Central e B – 

Réguas linimétricas da CAER localizadas próximas a nascente do Rio Branco. 

          

Fonte: Divulgação/Governo de Roraima (2011) e o autor. 
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Figura 34: Limite de inundação ocorrida em 2011 na cidade de Boa Vista-RR. 
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A figura 35 mostra que o limite de subida da água para que áreas sejam atingidas por 

efeitos de inundação são de 9%, localizadas especificamente nas margens dos cursos d'água 

(Figura 34), isso tomando por base a cheia histórica de 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe destacar que o mapa de limite de inundação segundo o evento ocorrido em 2011, 

por estar em uma escala de 1:200.000 destaca com clareza que as águas atingem de forma 

concentrada as margens das drenagens principais, Rio Branco e Rio Cauamé, todavia, estas 

águas acabam por atuar como barreiras para as águas interiores, as quais não tendo para onde 

escoar desencadeiam fenômenos de alagamentos também no interior da cidade, principalmente 

nas imediações dos lagos e áreas que um dia já foram lagos. 

Este registro é válido, pois não é proposta deste trabalho trabalhar com o acúmulo de 

águas em uma escala mais reduzia, devido ter que se adotar outra metodologia para tal. 

Os fatores físicos fornecem importantes indícios de quais áreas podem ser usadas e 

ocupadas por atividades humanas. Para tanto, outras motivações e interesses estão ligadas aos 

processos de uso e ocupação, sendo que o espaço urbano de Boa Vista em sua constituição 

pretérita e presente esteve e está inserido nestas motivações e interesses, fato este que será 

discutido na seção 4.1. 

 

4.1 EXPANSÃO URBANA E USO E COBERTURA DA CIDADE DE BOA VISTA 

A urbanização de Boa Vista ocorreu a partir de 1924, com uma população residente 

de 1.822 habitantes, aglomerados em uma pequena faixa localizada a margem direita do Rio 

Branco. Lá existiam várias atividades econômicas e administrativas do município que pertencia 

à Província Amazonense de Freguesia do Carmo (FALCÃO et al., 2012). 

Após a promulgação da Constituição Federal Brasileira de 1988, Roraima deixou de 

ser Território Federal e passou à condição de Estado. Segundo Barros (1995), apesar de 

Figura 35: Gráfico do limite de inundação adentrando a cidade de Boa Vista. 

 

 Fonte: o autor. 
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considerado um novo estado, sua ocupação data do final do século XVIII, quando os 

portugueses garantiram a colonização no Rio Branco, estabelecendo Fazendas Reais. 

Para Ignácio et al. (2017), o planejamento urbano da cidade de Boa Vista ocorreu entre 

1944 e 1946, pelo engenheiro civil Darcy Aleixo Derenusson, correlacionado a um plano de 

ocupação urbana geopolítico estratégico na fronteira amazônica, em formato de leque, um 

formato radial concêntrico, em alusão as ruas de Paris (França) e inspirado na cidade de Belo 

Horizonte (MG). 

Percebe-se que ao longo dos anos a cidade foi crescendo e seu modelamento inicial foi 

sendo distorcido devido à forma de uso do seu espaço urbano.  Para Veras (2009), o setor Leste 

foi definido como área nobre, o Oeste, como periférico, marcado pela urbanização realizada 

pela iniciativa privada e pela marginalização das populações mais pobres, historicamente 

excluídas dos bens e serviços produzidos pela sociedade. A disposição das Zonas da cidade de 

Boa Vista pode ser observada no mapa da figura 35. 

Oliveira (2008), ao retratar as transformações na configuração político-administrativa 

de Roraima, elenca suas profundas conformações espaciais, no âmbito político-econômico, por 

conta do processo de federalização, qual ampliou a exploração dos recursos naturais e, em 

contrapartida, acirrou seus processos de proteção; cultural devido ao maior contato com povos 

indígenas e ambiental com a consolidação e abertura de vias de acesso fluvial e terrestres. 

A construção da BR-174 (interligação entre Brasil e Venezuela) na década de 1970, 

mostrou o descompasso entre as variáveis elencadas anteriormente, refletindo segundo Oliveira 

(2008) e Escobar (1998) a forma como os empreendimentos na Amazônia foram conduzidos, 

primando pelo desenvolvimento da região, considerando populações locais como entraves para 

o avanço político-econômico. 

O exemplo da BR-174 é significativo em se tratando do poder de transformação 

espacial da sociedade. Sua implantação intensificou conflitos e gerou desflorestamentos, 

modificando dinâmicas espaciais através de uma nova lógica na organização espacial 

(OLIVEIRA, 2007; KANAI; OLIVEIRA; SILVA, 2012; KANAI; OLIVEIRA, 2014). 

A concentração populacional desordenada na Zona Oeste em razão da mínima 

interferência Estado (poder público), acarretando a ocupação irregular de áreas na cidade não 

propícias para tal fim, gera grande probabilidade de gênese e/ou intensificação de áreas de risco 

à inundação e a alagamento. A disposição das Zonas da cidade de Boa Vista pode ser observada 

no mapa da figura 36, com a disposição da malha urbana consolidada até o momento. 
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 Figura 36: Localização das Zonas da cidade de Boa Vista-RR. 
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Boa Vista é uma cidade planejada, com ruas largas e avenidas amplas, todas se 

dirigindo para o centro, com uma área de 5.711,9 km² (SEBRAE/RR, 2004). Está cidade teve 

início com a “Fazenda Boa Vista”, fundada em meados de 1830 por Inácio Lopes de Magalhães. 

A abundância de água, os campos naturais e os buritizais que decoravam a paisagem local, 

foram ideais para a pecuária (MAGALHÃES, 1986). 

 

Em 09 de julho de 1890, Boa Vista passou à condição de cidade, sendo criado o recém 

município de Boa Vista. Em meados dos anos 1950, tornou-se a capital do então 

Território Federal de Roraima. As mudanças estruturais do traçado urbanístico da 

cidade devem-se ao engenheiro Darcy Aleixo Derenusson, que dirigiu uma equipe 

dos mais conceituados especialistas em urbanismo, esgotos sanitários, pluviais, 

abastecimento de água, energia elétrica com sua rede distribuidora (MAGALHÃES, 

1986, p. 28). 

 

Pinheiro et al., (2008) destacam que entre 1950 e 2007 a população do estado de 

Roraima saltou de 17.247 para 395.700 habitantes, um crescimento superior a 1.000%. Tal 

crescimento ocorreu principalmente devido a ondas de migração, sendo as mais expressivas 

ocorridas nas décadas de 1970 e 1980 com a descoberta do garimpo e com a entrega da BR-

174, totalmente pavimentada. 

O boom populacional experenciado pela cidade de Boa Vista a coloca no centro das 

discussões sobre o planejamento urbano e ambiental citadino; uma vez que os serviços públicos 

básicos como infraestrutura sanitária, rede de transportes, saúde e educação (entre outros) não 

são capazes de atender satisfatoriamente a demanda crescente da população deste espaço 

urbano, acabando por colocá-las em situação de risco ambiental. 

Destaca-se também que o crescimento populacional demanda o atendimento de uma 

necessidade que é a habitação. Tal crescimento pressiona a busca por espaços para além dos 

planejados pelo poder público, incorrendo na ocupação de áreas impróprias e propícias à 

incidência de fenômenos desastrosos – como é o caso de populações que habitam planícies de 

inundação e estão sujeitas a riscos como inundações e alagamentos. 

Segundo Diniz e Santos (2005) o território que hoje ocupa o Estado de Roraima ficou 

isolado por séculos. Somente após a construção das rodovias BR-174 e Perimetral Norte, é que 

se solucionaram em boa medida o crônico problema de acessibilidade, pois Roraima foi 

efetivamente “colocada” no mapa, fazendo com que as taxas populacionais do Estado exibissem 

altos crescimentos demográficos nas duas últimas décadas.  

Nas décadas de 1990 e 2000 a cidade aqui estudada teve um amplo incremento 

populacional passando de 122.600 para 284.300 (Figura 37) um aumento de 131,89%. Isto 
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equivale a uma população de 63% concentrada no espaço urbano de Boa Vista, permitindo dizer 

que este é o lócus de transformação espacial por excelência. 

Fazendo uma apreciação mais acurada do processo de incremento populacional de Boa 

Vista, nota-se que há uma concentração populacional no urbano em razão não somente dos 

equipamentos urbanos existentes neste espaço, mas devido à fonte de renda mais pronunciada 

da região que são oriundos do funcionalismo público. 

Dos 63% habitantes que estão fixos no município de Boa Vista (Figura 36), 94% estão 

no espaço urbano e somente 6% estão no espaço rural, refletindo a pouca habilidade do Estado 

em criar formas alternativas de incremento econômico para fixação do “homem” no campo ou 

a libertação do contracheque de quem habita a cidade. 

 

Figura 37: População do estado de Roraima e cidade de Boa Vista entre 1991 e 2010. 

 

Fonte: IBGE (2015). 

 

A expansão da cidade pode ser sentida a partir da criação de novos bairros (BATISTA, 

2013) e segundo Vale (2007), com a Lei no 483, de 9 de dezembro de 1999. Boa Vista, já com 

aproximadamente 200 mil habitantes, passou a ter 49 bairros, assim distribuídos: 6 bairros na 

Zona Norte; 5 bairros na Zona Sul; 3 bairros na Zona Leste; 34 bairros na Zona Oeste, além do 

bairro Centro. 

A partir da criação dos novos bairros há uma grande expansão para a zona oeste da 

cidade de Boa Vista, pois as pessoas para estas áreas começaram a se deslocar. Isso transformou 

e gerou novas dinâmicas espaciais, bem como propicia a ocupação de áreas impróprias e que 
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podem vir a ser obstáculos futuros para desenvolvimento social – criando áreas de risco a 

inundação. 

Há de se analisar também como condições físicas vão influenciar qualitativamente nas 

condições de uso e ocupação do solo, pois como destaca Farias et al. (2012), Boa Vista possui 

uma geomorfologia plana levemente ondulada, com dissecação que varia de fraca a muito fraca, 

que constituem sua formação, com cotas altimétricas com média de 70–80 m. Ou seja, baixa 

declividade, o que favorece fenômenos de acumulação de água, como os alagamentos. 

Segundo Farias et al., (2012) o crescimento urbano de Boa Vista, nas últimas décadas, 

ocorreu de modo rápido e principalmente no sentido sudoeste e oeste, englobando 

paulatinamente diversas bacias de igarapés antes situados fora da área urbana promovendo à 

gênese e intensificação de áreas de perigo a inundação por não haver a consideração de aspectos 

físicos no processo de uso do solo. 

 

4.1.1 Principais transformações urbanas de Boa Vista entre 1985 a 2018 

Para análise espacial e temporal das transformações na paisagem urbana de Boa Vista, 

foram usadas cinco classes, como dito: (i) Área urbana, (ii) Solo exposto, (iii) Vegetação ciliar, 

(iv) Hidrografia e (v) Savana. A partir destas classes foi possível mensurar aumento e 

diminuição de suas áreas. 

A opção por iniciar os trabalhos com imagens de 1985 ocorreu por questões políticas 

que Boa Vista passava, pois, como já mencionado tal espaço ainda não se configurava como 

capital de um Estado, mas como centro político do Território Federal de Roraima. Mesmo tendo 

na década de 1940 formulado e implantado um plano urbanístico, no decorrer de sua história a 

ocupação espacial, foi ocorrendo de forma desordenada, podendo-se perceber no gráfico da 

figura 38 como os usos estavam distribuídos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 38: Gráfico do uso e cobertura do solo em 1985. 

 

  Fonte: o autor. 
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Os dados mostram que 78% eram áreas de savana, ao passo que 11% compunham área 

urbana; 7% formavam a vegetação ciliar e 2% equivaliam à hidrografia e solo exposto. 

Para Silva (2015), a expansão urbana de Boa Vista, após a década de 1980, deram-se 

quando novas áreas foram progressivamente incorporadas mediante a proliferação de novos 

loteamentos, produzidos de forma descontrolada e sem previsão legal, respondendo 

especialmente a interesses políticos de assentamentos de migrantes que eram induzidos a se 

deslocarem para Boa Vista.  

Para Batista (2013) esse crescimento não foi acompanhado por infraestruturas como 

drenagem, asfalto, esgoto e abastecimento de água. O proveniente disso são as ocupações em 

áreas de lagos da zona oeste promovendo suas extinções, já demonstrando a direção do 

crescimento de Boa Vista. Neste contexto o Estado assume importante papel.  

Conforme Veras (2009), a ação de ocupação criava bairros por meio de distribuição 

não ordenada dos lotes, sob o argumento político de “ocupar e depois estruturar”, dando início 

à ocupação em áreas de lagos provocando a extintos dos mesmos. Sob esta ótica o gráfico da 

figura 39 mostra os avanços e retrocessos das classes elencadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocorreu um aumento de 9% da área urbana, passando para 19% de área urbana 

ocupada em 10 anos, fruto em parte da melhora asfáltica da BR-174, bem como da passagem 

do Território Federal de Roraima para Estado de Roraima (Constituição Federal Brasileira de 

1988), ao passo que 10% de áreas de savana foram suprimidas. 

Percebe-se também um aumento de 2% da vegetação ciliar. Em primeira análise, pode-

se observar uma melhora na qualidade da imagem de ano de 1995 que culminou no aumento da 

classe vegetação ciliar secundária de 7% para 9%. Outro fator que desencadeou esse resultado, 

foi às condições atmosféricas provocando alguns fenômenos como espalhamento (mudança na 

Figura 39: Gráfico do uso e cobertura do solo em 1995. 

 
 Fonte: o autor. 
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direção da radiação eletromagnética), absorção (interação entre partículas) e refração da energia 

eletromagnética que diminuem a qualidade da imagem.  

Em contrapartida, esse resultado confirma que esse aumento na porcentagem da 

vegetação ciliar está associado a uma proliferação de vegetação secundária de pequeno porte 

como (gramíneas, polinização natural etc.), médio e grande porte (ARAÚJO JÚNIOR, 2016; 

ARAÚJO JÚNIOR; TAVARES JÚNIOR, 2017).  

A classe hidrografia teve diminuição de 1%, o que já reflete a ocupação de áreas 

próximas a corpos d’água, causando assoreamentos, aterramentos e dragagens para implantação 

de moradias. 

Mesmo sob a égide do Plano Diretor de 1991 os desdobramentos do crescimento 

urbano de Boa Vista se deram de forma desordenada. O Plano Diretor de Desenvolvimento 

Urbano de Boa Vista – PDDUBV, lei Municipal nº 244/ 6 de setembro de 1991, instituiu as 

normas de promoção do desenvolvimento urbano e também a definição física do Município de 

Boa Vista chegando a abranger: o zoneamento; uso e ocupação do solo; sistema viário e 

parcelamento do solo através do ordenamento das funções sociais da cidade; entre outros. 

No que se referia a “Preservação”, o artigo 38º identificava inaptas à urbanização as 

áreas alagadiças e sujeitas a inundações, não edificáveis e de Preservação Permanente, as faixas 

de terreno situadas às margens de rios ou cursos d’água, de largura variável, como, por exemplo, 

o igarapé Grande com faixa de preservação de setenta metros. 

No entanto, Veras (2009) salienta que na elaboração do referido plano não houve uma 

consulta prévia à população, tão pouco uma leitura da cidade que pudesse diagnosticar as reais 

necessidades da população e os arranjos produtivos locais que favorecessem o desenvolvimento 

e crescimento ordenado do território. 

Torna-se perceptível que a implantação do Plano Diretor Urbano, sendo uma política 

pública inicial de ordenamento do espaço urbano, foi semeada a luz de um equívoco, que 

consistiu na não inserção da população da cidade em seu processo de concepção, 

desenvolvimento e implantação. 

Os desdobramentos do não seguimento das normativas previstas no PDDU de Boa 

Vista de 1991 podem ser observadas no gráfico de uso e cobertura do solo do ano de 2005 

(Figura 40), pois a área urbana cresceu bastante em relação ao ano de 1995 em direção à Zona 

Oeste. Isto pressionou cada vez mais recursos naturais como vegetação, solo e hidrografia. 

O não ordenamento, todavia, não se deve a variáveis jurídico-administrativas, pois as 

mesmas encontram-se presentes por meio do Plano Diretor Urbano de Boa Vista (em vigor na 

época), bem como com o Código Florestal Brasileiro de 1965 e suas alterações. 
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A expansão urbana no ano de 2005 deve-se ao agente Estado, o qual viabilizou 

ocupações de áreas impróprias, como determinado pelo Código Florestal (por exemplo), a 

despeito das grandes planícies de inundação e áreas de nascentes – aterradas em períodos de 

seca, mascarando potenciais problemáticas oriundas de cheias dos rios e altas pluviosidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A área urbana cresceu 25%, passando de 19% para 44%. A Savana recrudesceu 17%, 

saindo de 68% para 51%. Batista (2013) destaca que nessa década, o Estado fazia doações de 

lotes, principalmente nas áreas periféricas da cidade, dando origem a um frenético processo de 

ocupações irregulares. 

Batista (2013), Batista e Silva (2018) ao analisarem as políticas públicas relacionadas 

ao planejamento urbano de Boa Vista, chegaram à conclusão que o caráter político-eleitoral foi 

o que impulsionou as gestões municipais a promover a expansão em direção à Zona Oeste. Há 

com isso, a pormenorização das características físicas locais na instalação e expansão de áreas 

urbanas, acabando por comprometer o bem-estar daqueles que ocupam e ocuparão áreas de 

planícies de inundação ou nascentes aterradas. 

O crescimento populacional de Boa Vista entre os anos de 1995 e 2005, segundo Veras 

(2009), se deve em parte, a política adotada por Ottomar de Souza Pinto, então prefeito, que ao 

incentivar o setor agrícola e a migração, atraí muitas pessoas oriundas da região Nordeste e 

Centro-Sul do país para a cidade de Boa Vista, com a promessa de casa própria e emprego. 

Tal crescimento fez com que áreas ocupadas precariamente na Zona Oeste 

começassem a receber equipamentos urbanos necessários ao deslocamento e lazer, como: (i) 

terminais de integração (bairro Caimbé), hoje com espaços ocupados por serviços da prefeitura 

como a Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura de Boa Vista (Fetec); (ii) espaços 

Figura 40: Gráfico do uso e cobertura do solo de 2005. 

 
 Fonte: o autor. 
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públicos, como a Praça Germano Augusto Sampaio (bairro Pintolândia); e (iii) áreas de lazer 

como a Vila Olímpica (bairro Olímpico). 

Áreas antes ocupadas de forma precária ganham condições de ocupação qualitativa e 

atraem novos moradores, oriundos de migração (BATISTA, 2013), os quais passam a procurar 

nesta “nova zona” da cidade, no caso, a Zona Oeste, moradia. A Zona Oeste da cidade atraiu 

mais moradores, adensando a malha urbana em anos seguintes, como mostra a figura 41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos últimos 13 anos, Boa Vista continuou apresentando aumento de sua área urbana 

com acréscimo de 4% de área, passando de 44% em 2005, para 48% em 2018. No entanto, a 

área de savana continuou diminuindo, passando de 51% para 36%, ou seja, 15% de redução, 

tornando-se evidente que novos bairros eminentemente residenciais, como o bairro Cidade 

Satélite, começaram a avançar mais agressivamente sobre estas áreas. 

Nos bairros da Zona Oeste a consolidação da infraestrutura foi latente, como exemplo, 

Veras (2009) destaca o bairro Centenário (Figura 42) com um programa de urbanização que 

incluiu de vários equipamentos de infraestrutura: construção de 273 casas; 50 banheiros; 200 

fossas sépticas; reforma de 40 moradias; duplicação e asfaltamento de vias; construção de 

rotatórias de segurança; e 4.160 metros de calçadas e sarjetas. Ou seja, houve um 

desenvolvimento de infraestrutura básica para a ocupação dessa área. 

 

 

 

 

 

 

Figura 41: Gráfico do uso e cobertura do solo de 2018. 

 

 Fonte: o autor 
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Veras (2009) ainda afirma que houve continuidade ao trabalho de asfalto e calçamento, 

executando-se 285 km de asfalto em 639 ruas e avenidas da capital e 117 km de calçadas em 

vários bairros. O processo de crescimento de Boa Vista é estimulado por parte da prefeitura em 

direção à zona oeste, e dos 47 bairros com intervenções de infraestrutura urbana. 32 bairros 

pertencem a referida zona.  

Dos 571,42 km de asfaltamento na cidade 442,42 km de asfalto foram implantados na 

zona oeste e dos 104,315 km de calçamento, 88,51 km de calçadas foram construídas na mesma 

região (ARAÚJO JÚNIOR; TAVARES JÚNIOR, 2017). 

Além disso, comenta-se que as classes, solo exposto e vegetação ciliar tiveram 

aumento de 7% e 4% entre 2005 a 2018, respectivamente, e a classe hidrografia permaneceu 

inalterada com 1%. O tímido, porém, relevante aumento da vegetação ciliar é salutar, pois 

aponta uma oscilação entre diminuição e aumento, podendo estar associado ao surgimento de 

vegetação secundária, bem como sua posterior retirada para implantação de usos diversos, para 

além da moradia. 

Araújo Júnior (2016) e Araújo Júnior e Tavares Júnior (2017), mostraram os corpos 

d'água quase que exclusiva nos arredores da cidade e nas proximidades dos limites de expansão 

da cidade. Isso aponta para a pressão sobre os corpos d'água, repetindo dinâmicas semelhantes 

ocorridas em anos anteriores na cidade de Boa Vista. 

Figura 42: Intervenções urbanísticas no bairro Centenário, Boa Vista-RR. 

 
Fonte: https://www.boavista.rr.gov.br/noticias/2018/01/asfalto-da-rua-turin-no-centenario-e-

finalizado. 

https://www.boavista.rr.gov.br/noticias/2018/01/asfalto-da-rua-turin-no-centenario-e-finalizado
https://www.boavista.rr.gov.br/noticias/2018/01/asfalto-da-rua-turin-no-centenario-e-finalizado
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Os dados aqui levantados corroboram com esta assertiva, na qual a expansão do espaço 

urbano pressiona os corpos d’água, na medida em que se precisa de novas áreas aos 

assentamentos, levando ao aterramento, drenagem, canalização e demais técnicas que 

viabilizem o uso do solo. 

Em 33 anos (1985 a 2018) foi verificada uma dinâmica intensa relativa ao uso e 

cobertura do solo da cidade de Boa Vista, com amplo incremento de sua área urbana. Esta 

causou a diminuição, principalmente das áreas de savana. A pressão sobre a hidrografia e a 

vegetação também foi evidente, fazendo com que vários corpos d’água fossem suprimidos. 

As áreas pertencentes a cidade que são denominadas de áreas de expansão urbana, são 

dotadas de quantidade significativa de corpos d’água. Caso não haja acompanhamento por parte 

do poder público para um ordenamento que considere tais áreas importantes, a supressão e 

posterior “extinção” torna-se algo passível de ocorrer como o que já ocorreu na área urbana 

consolidada. 

A representação multitemporal dos anos de 1985, 1995, 2005 e 2018 das áreas de uso 

e ocupação do solo da cidade de Boa Vista foram ilustradas na figura 43. Foram recapituladas 

em forma de gráfico da figura 44, sintetizando as figuras 38, 39, 40 e 41. 



Figura 43: Representação multitemporal do uso e cobertura do solo da cidade de Boa Vista-RR nos anos de 1985, 1995, 2005 e 2018. 
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A análise do processo de uso e ocupação do solo da cidade de Boa Vista, baseada em 

seu histórico de ocupação, tendo por base os dados multitemporais do uso e cobertura, denotam 

que eminentemente a expansão urbana obedeceu a critérios políticos. Como bem disse Veras 

(2009): “ocupar para depois estruturar”. 

Porém, a não consideração dos aspectos físicos como declividade, altimetria, distância 

das inundações e mesmo ocupação de áreas de savana, retirada de cobertura vegetal, 

compactação do solo e abertura de “clareiras” em espaços da cidade, acabaram por potencializar 

a gênese de áreas de perigo a inundação em Boa Vista. 

A figura 45 retrata 30 anos de expansão da cidade de Boa Vista, sendo importante 

observar que áreas de corpos d'água antes não ocupadas passaram a integrar a malha urbana da 

cidade, como nos casos do igarapé Caranã na porção noroeste da cidade e do igarapé Grande 

da porção oeste da cidade (ambos entre os anos de 1995 e 2005). 

O processo de expansão urbana é fator preponderante para o crescimento da cidade de 

Boa Vista em direção à Zona Oeste da cidade. Isto foi acompanhado de depauperação da 

cobertura vegetal ciliar, bem como da supressão de cursos d'água, através de aterros, 

canalização subterrânea de igarapés, ou mesmo retilinização dos mesmos por meio de 

concretamento de margens e fundo. 

 

Figura 44: Gráfico condensado dos usos e coberturas da cidade de Boa Vista-RR entre 1985 e 2018. 

 

Fonte: o autor. 
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Figura 45: Expansão urbana sobre as Bacias Hidrográficas da cidade de Boa Vista-RR. 

 
 Fonte: o autor. 
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Ao observar a figura 45, pode-se aferir que o avanço urbano em direção à Zona Oeste 

tem grande potencial para avançar, trazendo continuamente a pressão sobre a cobertura vegetal, 

principalmente sobre a vegetação autóctone chamada de savana, mas conhecida localmente 

como lavrado. 

Além do lavrado (savana), as planícies flúvio–lacustres tendem a ser suprimidas - a 

exemplo do ocorrido entre os anos 1985 a 2005 (Figura 45), com diminuição da densa rede de 

drenagem a Oeste e com isso as dinâmicas hidrológicas nestas planícies estão sendo alteradas 

pela urbanização. A ocupação das planícies flúvio-lacustres é feita com drenagem ineficiente, 

logo seguida de impermeabilização do solo devido sua compactação (por aterros, 

terraplanagem, etc.), aumentando o risco a inundações. 

Destaca-se também que Boa Vista, tendo por base os limites estabelecidos pelo Plano 

Diretor Urbano da cidade do ano de 2006 tem atualmente um perímetro urbano ocupado de 

124,19 km² (25,08% da área que pode ser expandida). Restam 74,92% de área a ser ocupada ou 

370,97 km². 

Conhecer os limites de expansão da cidade é necessário, pois de posse desta 

informação é possível ordenar espacialmente o processo de ocupação, e o processo de uso e 

retirada de recursos, visto que para se ocupar determinadas áreas, torna-se necessária a retirada 

de cobertura, terraplanagem e outros procedimentos de infraestrutura. 

Para tanto, tais procedimentos devem tomar como exemplo experiências pretéritas de 

ocupação, para que as mesmas possam ocorrer de forma menos agressiva possível aos recursos 

naturais encontrados na área a ser expandida. O mapa da figura 45 é só um exemplo do passado 

se fazendo presente para prevenir ações que venham a contribuir para a gênese, transformação 

ou potencialização de áreas de risco a inundação e alagamentos. 

 

4.1.2 Perigo a inundação em Boa Vista - RR 

Tendo por base o cruzamento das variáveis, hidrografia, vegetação ciliar, área urbana, 

savana e solo exposto, foi possível discriminar áreas com perigo a inundação, com a geração 

de um gráfico (Figura 46), pormenorizando esta quantificação.  
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Os dados apresentados revelam que a cidade de Boa Vista está inserida em uma 

realidade de propensão ao perigo de inundação. As variáveis elencadas denotam probabilidades 

iminentes de ocorrência de sinistros oriundos de inundação. 

 O alto perigo de inundação representa 20% da área total de Boa Vista e localiza-se de 

forma predominante nas proximidades dos cursos d'água, em suas planícies de inundação. Na 

área urbana de ocupação consolidada da cidade, têm-se diversos desses espaços com a presença 

de residências e contenções infraestruturais (Figura 47-A) construídas para tentar barrar 

fenômenos de inundação e alagamento. 

 Todavia, em períodos de alta pluviosidade foi observado que as intervenções 

infraestruturais implantadas pelo poder público não comportam as águas pluviais, extrapolando 

seus limites de contenção, expondo os cidadãos ao perigo (Figura 47-B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À medida que há o distanciamento das planícies de inundação, verificam-se as áreas 

com o nível de perigo de inundação moderadamente alto (21%) e médio (24%). Devido a 

planura do terreno evidenciam alagamentos prolongamentos com baixa capacidade do terreno 

Figura 46: Gráfico das áreas em perigo de inundação na cidade de Boa Vista-RR. 

 

 Fonte: o autor. 
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Figura 47: Implantação de drenagem no bairro Caimbé, Zona Oeste. A: início da obra (fevereiro 

de 2018) e B: após a obra concluída (julho de 2019). 

     

Fonte: o autor  

A 
B 



136 
 

em adsorver água a pluvial, bem como de escoar as mesmas. A revelia das inundações e 

alagamentos que podem e muitas vezes ocorrem nestas áreas, a ocupação residencial se faz 

presente, como observado na figura 48. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As ações do poder público para conter o avanço de ocupações em direção à estas áreas 

da Zona Oeste de Boa Vista são imperceptíveis, pois como demonstrado anteriormente a 

“marcha para Oeste” segue de forma rápida. As populações que ocupam estas áreas são 

parcamente assistidas por infraestrutura básica de drenagem, e estão, inevitavelmente, expostas 

ao perigo de inundação. 

Cabe destacar que, para além das ações não efetivas que foram percebidas ao longo 

processo de expansão de Boa Vista para lidar com o perigo a inundação, o material aqui 

apresentado, que retrata o perigo de inundação em forma no mapa (Figura 49), vem a ser um 

importante instrumental para se ordenar os usos futuros do espaço desta cidade. 

Boa Vista ainda está se expandindo para a Zona Oeste, onde há flúvio-lacustres com 

função de reter águas pluviais e espraiar destas, denotando com isso o fenômeno natural de 

inundações e alagamentos. Para tanto, nos limites de expansão 19% destas áreas, estão sob 

perigo moderadamente baixo. 16% estão sob perigo baixo a inundação. Sendo com isso possível 

ocupar áreas que nada ou pouco tenham influência deste fenômeno natural. 

 

 

 

 

Figura 48: Ocupações irregulares no bairro Santa Luzia. A: Moradias no entorno e no interior de 

nascentes do igarapé Grande (fevereiro de 2018) e B: Área alagada expondo residências ao risco 

de inundação (julho de 2018). 

       

Fonte: o autor 
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Figura 49: Perigo de inundação na cidade de Boa Vista. 
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A figura 49 mostra quais áreas têm o potencial para ser ocupadas, áreas com perigo 

baixo e moderadamente baixo ao perigo a inundação. O material produzido torna-se relevante 

para fins de políticas públicas de uso e ocupação para Boa Vista, com vistas a minorar impactos 

oriundos de fenômenos naturais, desonerando em médio e longo prazo os cofres públicos com 

medidas futuras para conter eventos de inundação e alagamento, pois mapeia áreas 

potencialmente perigosas a inundação e alagamentos. 

Foi verificada a presença de lagos aflorados (nascentes) em diferentes bairros, como 

mostra o mosaico da figura 46. A maioria destes corpos hídricos, nos períodos de alta 

pluviosidade, transbordam na inundação de seus leitos fisiográficos e atingem famílias 

residentes em suas proximidades. 

Além disso, as infraestruturas já implantadas na cidade (mosaico da Figura 46) 

também foram fortes elementos a serem considerados na atribuição dos pesos sobre as 

variáveis. Bom lembrar que cursos d’água alterados ou totalmente impermeabilizados tendem 

a dar uma resposta diferente de cursos d’água com pouca, ou nenhuma infraestrutura urbana. 

No entanto, deve-se entender que o fenômeno das inundações é elemento natural pelo 

qual os cursos d'água em determinados períodos do ano são atingidos e que consiste na enchente 

do canal principal do rio/igarapé e transbordamento para o leito menor e/ou maior. 

O perigo a inundação, é factual na cidade de Boa Vista, devido a dinâmica das 

drenagens principais e secundárias, associadas a alta pluviosidade em determinados períodos 

do ano, influenciados até mesmo por fenômenos exógenos, como os ENOS. Todavia, há 

mecanismos que possibilitam a ocupação de áreas com menor propensão ao risco a inundação, 

dentre elas a implantação de infraestruturas que visem adequar o terreno para uso e ocupação, 

bem como, viabilizar uma drenagem adequada do quantitativo total de águas pluviais, como 

também, ter em consideração os limites de subida das drenagens principais, ou seja, Rio Branco 

e Rio Cauamé, para escoamento e retenção. 

As figuras 46 e 49 mostram quantitativa e qualitativamente, respectivamente, as áreas 

em perigo a inundação e o mosaico da figura 50 demonstra como alguns afloramentos lagunares 

estão presentes em Boa Vista, assim como demais obras de drenagem vem ocorrendo para lidar 

com os cursos d'água. 
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Figura 50: Mosaico de formas lagunares e intervenções infraestruturais na cidade de Boa Vista-RR. 
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Quanto ao cruzamento das variáveis que originaram o mapa de perigo a inundação, 

ocorreu de forma eficiente e mostrou que 20% da área da cidade se encontra em alto perigo a 

inundação, 21% em perigo moderadamente alto e 24% está em médio perigo a inundação. 

Isso reflete as áreas aplainadas na qual a cidade está assentada, bem como a presença 

dos complexos lagunares que existiam e foram extintos por conta de aterros, canalizações, 

dragagens e outras intervenções, bem como lagos ainda existentes ao redor da cidade, que 

começam a ser ocupados paulatinamente por populações de baixo poder aquisitivo. 

A baixa altimetria da cidade, somada ao terreno plano (50%) e suavemente ondulado 

(35%) devem ser considerados ao se implantar estruturas de moradia, pois a maior proximidade 

a planícies de inundação aumenta as chances do impacto por efeitos de cheias de rios e lagos 

da região. 

Além disso, o lençol freático pouco profundo associado a existência do Sistema 

Aquífero Boa Vista (SABV) é elemento primordial a se considerar no processo de uso e 

ocupação, pois períodos do ano com baixa carga pluviométrica mascaram possíveis impactos 

oriundos de cheias, devido se elevarem só o suficiente para mostrar seu espelho d’água, não 

extrapolando, muitas vezes, seus leitos menores. 

Este aspecto do meio físico para a implantação e expansão urbana é primordial, pois 

pode conduzir, ou não, todo um conjunto de pessoas para áreas com alto potencial de risco à 

inundação e alagamento. Em razão da profundidade do lençol freático, associado a presença do 

SABV, por conta de aspectos de formação geológica recente, tornam os terrenos “rasos” e 

instáveis para ocupação. 

Ávila (2007) mostrou que o nível do lençol freático é, em geral, pouco profundo, em 

média 6,3metros de profundidade durante o período de estiagem. O nível freático mais 

profundo, em torno de10 metros, foi observado no bairro Cidade Satélite (zona noroeste da 

cidade de Boa Vista). Por outro lado, o nível mais raso foi observado, nas zonas sudoeste e sul 

da cidade, onde variou de 1,35 a 4,00 metros de profundidade. 

A expansão de Boa Vista para a Zona Oeste, bem como estudos relativos a eventos de 

inundação e alagamentos devem considerar os estudos efetuados pelo Zoneamento Ecológico-

Econômico de Roraima (RORAIMA, 2002), os quais têm como um de seus elementos de 

análise os aquíferos de Roraima. Estes aquíferos destacam-se principalmente pela 

potencialidade do domínio inter-granular (poroso), que constitui 36% da extensão superficial 

do ZEE-Roraima, com destaque para o Sistema Aquífero Boa Vista (SABV), com 14.000 km2. 

A espessura média deste sistema, na área urbana e nas suas proximidades são de 40m. 
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Coadunando com Evangelista e Wankler (2008), as zonas de expansão mais recentes 

da área urbana (zonas oeste e sul), são as mais afetadas por alagamentos duradouros durante o 

período de chuvas, refletindo a elevação e muitas vezes o afloramento do lençol freático. O fato 

destas zonas não possuírem serviços de coleta de esgotos e serem abastecidas por água de poços 

ali situados, agrava e expõe a riscos a população, devido à maior probabilidade de proliferação 

de doenças de veiculação hídrica por conta do acúmulo de água. 

Torna-se evidente que a implantação, crescimento e expansão da cidade de Boa Vista 

vêm ocorrendo sem a consideração de seus aspectos físicos básicos, morfologia superficial e 

sub-superficial da área. Isto, no entanto, pode ser pensando a curto, médio e longo prazo, pois 

extensas áreas estão em processo de ocupação e muitas outras ainda serão. 

Logo, a gênese, transformação e intensificação de área de perigo a inundação são um 

importante elemento na consideração da probabilidade de risco a inundação. A gestão 

municipal de Boa Vista deve considerar os elementos físicos. Todavia, saber quais populações 

estão mais vulneráveis a este fenômeno é de importância primordial, pois a capacidade de 

resposta a este fenômeno vai depender dos mecanismos de suporte possuídos e com 

probabilidade de serem acessados. 
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5 VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA E RISCO À INUNDAÇÃO 

Outra variável que integra a análise de risco é a vulnerabilidade, a qual está ligada a 

características socioeconômicas. Estas devem ser selecionadas de acordo com as características 

físicas do terreno a serem ocupados e das políticas públicas de uso e ocupação do espaço 

geográfico que alteram a paisagem. 

Para a análise do risco a inundação na cidade de Boa Vista foram selecionadas as 

variáveis socioeconômicas de vulnerabilidade: renda per capita, escolaridade, faixa etária, tipo 

de residência e quantidade de pessoas por residência. Tais elementos são os que melhor aderem 

ao objeto e área de estudo e dão suporte para entender como podem ser desenvolvidas 

estratégias para se lidar com o perigo a inundação, ou seja, como podem ser desenvolvidas 

estratégias de resistência e resiliência frente ao risco a inundação. 

 

5.1 VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA A INUNDAÇÃO EM BOA VISTA 

Diante das informações fornecidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) do censo de 2010, as variáveis citadas foram analisadas de forma individual, sendo 

criados mapas isolados com informações pertinentes a cada uma das características.  

As pessoas cuja soma da renda familiar dividida pelo número de integrantes da família 

é menor que meio salário mínimo está abaixo da linha da pobreza. Isto foi considerado como 

vulnerabilidade alta com base na variável elencada, como demonstra a figura 51. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aferiu-se que 23% da cidade tem baixo grau de vulnerabilidade, 14% apresenta grau 

médio e 63% alto grau. É importante destacar que os graus alto e médio estão localizados na 

área onde se localiza a mancha urbana, com predominância nas áreas de expansão da cidade, 

como demonstra a figura 52. 

Figura 51: Gráfico de renda per capita. 

 

 Fonte: o autor 
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Figura 52: Renda per capita de Boa Vista-RR. 
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O poder aquisitivo financeiro é considerado como elemento central e liga-se a 

capacidade dos indivíduos de resistir a eventos catastróficos e de readaptação pós-evento. Em 

tese, a alta renda possibilita uma reconstrução mais rápida de estruturas impactadas, dando 

assim maior poder de resiliência a estes indivíduos, não sendo esta a realidade para indivíduos 

com renda média e baixa, os quais têm poder de recuperação pós-evento. Isto é, o risco a 

indução está diretamente ligado as diferenças de classe sociais. 

A capacidade de resiliência, resistência e adaptação também estão ligadas ao nível de 

conhecimento de estruturas públicas que contribuam para formas de agir em meio a uma crise 

(corpo de bombeiros, defesa civil, polícias). Assim, indivíduos com melhor grau de 

escolaridade tendem a ter uma resposta mais positiva frente aos desastres e ainda, geralmente, 

maior escolaridade está atrelada a maior renda. A figura 53 representa a distribuição espacial 

da variável escolaridade. Seria interessante dizer que maior escolaridade, geralmente, segue 

maior renda, ou seja, de classe social mais alta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O levantamento do grau de escolaridade mostrou que 73% da população da área objeto 

de estudo apresenta alto grau de vulnerabilidade, pois possuem grau de instrução analfabeto ou 

ensino fundamental. Na área urbana ocupada, 9% está em baixo grau de vulnerabilidade e 18% 

estão em médio grau de vulnerabilidade atribuído a escolaridade. 

A distribuição entre o grau médio (18%) e alto (73%) de vulnerabilidade na área de 

ocupação consolidada da cidade de Boa Vista (Figura 54), denota que ainda há que se investir 

em educação de nível superior na capital de Roraima. 

 

 

 

Figura 53: Gráfico de escolaridade. 

 

 Fonte: o autor. 
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Figura 54: Escolaridade de Boa Vista-RR. 
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A variável faixa etária foi considerada elemento condicionante de vulnerabilidade 

socioeconômica com base em Marandola Júnior e Hogan (2007). Eles afirmam que crianças 

pequenas e idosas são mais vulneráveis a eventos desastrosos. Desta forma, obtiveram-se os 

seguintes graus de vulnerabilidade socioeconômica com base na faixa etária, quantificados na 

figura 55 e representados na figura 57. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Sobre a área de estudo, 73% apresentam baixa vulnerabilidade, por terem a presença 

de indivíduos de ambos os sexos com idades entre 18 e 50 anos. De acordo com Marandola 

Júnior e Hogan (2007), estes teriam capacidade física de reação mais efetiva para reagir frente 

a um desastre como a inundação. Observa-se que 19% são indivíduos com média capacidade 

de resposta frente ao perigo, querendo dizer com isso que ainda não possuem potencial físico e 

mental totalmente desenvolvido para se adaptar e resistir de forma contundente ao perigo. 

A pirâmide etária de Boa Vista dá uma ideia de como a população está distribuída, 

considerando o sexo e a idade (Figura 56). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55: Gráfico de faixa etária. 

 
 Fonte: o autor. 

73%

19%

8%
Vulnerabilidade Baixa

(18 a 54 anos)

Vulnerabilidade Média

(11 a 17 anos)

Vulnerabilidade Alta

(0 a 10 e 55 a 100

anos)

Figura 56: Distribuição da população por sexo, segundo os grupos de idade em Boa Vista-RR. 

 
Fonte: IBGE (2010). 
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Figura 57: Faixa etária de Boa Vista-RR.  
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A par da Figura 55 nota-se que 73% da população possui idade entre 18 e 54 anos, 

sendo com isso indivíduos com melhor probabilidade de reagir a eventos de perigo a inundação 

por não necessitarem da ajuda de terceiros para recorrer ou, em certos casos, construir estruturas 

que viabilizem sua resiliência. Independente de gênero, a reação instintiva do ser humano é a 

autopreservação e indivíduos nesse faixa etária tendem a ter maiores sucessos em respostas a 

desastres. 

Caso haja a necessidade de prestação de socorro a terceiros, a probabilidade de sucesso 

na preservação da individualidade da vida estará ameaçada. Mesmo com a redução das chances 

de sucesso na reação de desastres, ainda são percebidas tentativas de ajuda a pessoas com 

mobilidade reduzida e/ou outras limitações físicas, bem como crianças. Todavia, deixa-se claro 

que a literatura (MARANDOLA JÚNIOR E HOGAN, 2007; CUTTER, 2011 e 2003a) aponta 

a faixa etária 18 a 54 anos como aquela que tem maiores probabilidades de resistir e se adaptar 

a desastres naturais. 

Sobre a categoria tipo de residência (Figura 58), tem-se o tipo de material utilizado 

para a construção do imóvel como elemento condicionador de adaptação, resistência e 

resiliência ao perigo de inundação, o qual pode deixar indivíduos mais ou menos vulneráveis. 

 

 

 

 

 

 

As casas de alvenaria teriam baixa vulnerabilidade, as de madeira como de média 

vulnerabilidade e as de palha e taipa como em alta vulnerabilidade. 

Segundo a última figura, 94% da área apresenta baixa vulnerabilidade devido as casas 

serem construídas de alvenaria, o que não significa que as mesmas não sejam atingidas por 

inundações, mas que ao serem atingidas sofrem menos danos; e há possibilidade de reparos em 

curto prazo. A figura 59 mostra a distribuição espacial da vulnerabilidade referente ao tipo de 

material utilizado para construção das residências em Boa Vista. 

 

Figura 58: Gráfico do tipo de residência. 

 

 Fonte: o autor. 
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Figura 59: Tipo de residência em Boa Vista-RR. 

 

Fonte: o autor e Defesa Civil do estado de Roraima, Corpo de Bombeiros de Roraima e Governo de Roraima (2011). 
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A figura 58 mostra que 4% das residências em alta vulnerabilidade e os 2% das 

residências em média vulnerabilidade encontram-se em áreas próximas a cursos d’água (A 

exemplo do próprio Rio Branco. Isto facilita o impacto pela água, devido a subida dos rios e 

estagnação das águas. 

As inundações de 2011 deixaram muitas pessoas ilhadas em suas residências, as quais 

posteriormente foram removidas pela defesa civil estadual e municipal (figuras 60). Com 

consequência, houve perda de imóveis feitos de madeira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60: A – Inundação do Rio Branco avançando sobre o Bairro Caetano Filho e retirado de 

moradores pela Defesa Civil. B – Bairro Calungá atingido pela Inundação do Rio Branco deixando 

morador ilhado em sua residência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Defesa Civil do estado de Roraima, Corpo de Bombeiros de Roraima e Governo de Roraima 

(2011) 
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Fechando a análise de variáveis socioeconômicas que expõe indivíduos a situação de 

vulnerabilidade, fala-se da quantidade de pessoas por residência. Este dado, em associação com 

o tipo de residência e renda per capita potencializa o efeito de eventos desastrosos, haja vista a 

depender da renda por domicílio, sua distribuição pode impactar negativamente os residentes. 

A figura 61 mostra essa distribuição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com os dados, 75% das residências possuem de 1 a 2 indivíduos residentes, 

fazendo destes locais de baixa vulnerabilidade, pois a menos indivíduos impactos pelas 

inundações. Todavia, 11% das residências têm de 3 a 4 indivíduos, fazendo com essas 

apresentem vulnerabilidade média e 14% das residências possuem mais de 5 indivíduos 

residentes, querendo dizer que em casos de desastre maior serão o número de desabrigados. 

A distribuição espacial representada pelo mapa da figura 62 revela que a maior 

quantidade de indivíduos por domicílio ocorre na área de expansão da cidade, a Zona Oeste. 

Exatamente esta Zona concentra os mais graves problemas de uso e ocupação devido a 

instalação de residências próximas de cursos e afloramentos d’água (lagoas), incorrendo em 

muitos casos na sua supressão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61: Gráfico de pessoas por residência. 

 

 Fonte: o autor 
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Figura 62: Pessoas por residência de Boa Vista-RR. 
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Após o levantamento da variável renda, escolaridade, faixa etária, tipo de residência e 

número de pessoas por residências foi possível realizar seu entrecruzamento, chegando ao 

resultado de: 2% da área localizam-se pessoas em “alta vulnerabilidade socioeconômica”, 38% 

em “vulnerabilidade muito alta”, 6% em “média vulnerabilidade”, 50% “muito baixa” e 4% em 

“baixa vulnerabilidade socioeconômica”. Como é possível visualizar na figura 63. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir da quantificação dos dados da figura 63, fez-se a representação cartográfica 

(Figura 64), a qual retrata a concentração de áreas vulneráveis no âmbito socioeconômico na 

Zona Oeste da cidade de Boa Vista, área esta que social e historicamente cresce em população, 

acabando por propiciar o uso e a ocupação de áreas impróprias e perigosas do ponto de vista 

físico, principalmente ao fenômeno das inundações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63: Gráfico de Vulnerabilidade socioeconômica. 

 
Fonte: o autor. 
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Figura 64: Vulnerabilidade socioeconômica a inundação de Boa Vista-RR.  
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Devido à Zona Oeste ser a principal zona a concentrar a expansão de Boa Vista, deve-

se associar os aspectos socioeconômicos e os aspectos físicos, para se ter com essa associação 

um espelho do que pode vir a ser a ocupação de áreas ainda não ocupadas e frágeis a ocupação, 

devido terem a probabilidade de sofrerem com inundações e alagamentos.  

Cabe entender como a relação do perigo a inundação e da vulnerabilidade 

socioeconômica a inundação possa convergir, para que assim possam-se construir ferramentas 

de planejamento e gestão eficientes no ordenamento territorial e ambiental em Boa Vista. 

5.2 RISCO À INUNDAÇÃO NA CIDADE DE BOA VISTA 

Ao serem levantadas variáveis físicas (declividade, altimetria, limite de cheia, uso e 

cobertura) e socioeconômicas (renda per capita, escolaridade, faixa etária, tipo de residência e 

quantidade de pessoas por residência) para análise dos impactos negativos da inundação sobre 

Boa Vista está se considerando a tríade perigo, vulnerabilidade e risco. Estas são indissociáveis 

para planejamento e gestão ambiental dos processos nocivos desencadeados pelas inundações. 

 Os processos de intervenção, sejam eles estruturais ou não estruturais, a serem 

processados nos espaços atingidos por inundações devem considerar o conjunto de elementos 

elencados, perigo e vulnerabilidade como multiplicadores do fenômeno de inundação e seu 

risco. Ao multiplicar os produtos finais obteve-se como representação o mapa da figura 65.  

 



157 
 

Figura 65: Risco a inundação da cidade de Boa Vista-RR. 
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A multiplicação da vulnerabilidade socioeconômica, com base nas variáveis 

escolhidas através de sua influência mais explicita na área de estudo, com o perigo a inundação, 

obtido por meio do elenco de variáveis físicas mais relevantes, acerca das inundações, gerou a 

espacialização de áreas salutares quanto ao risco a inundação. 

Segundo o gráfico da figura 66, são 16% da área expostos a baixo risco de inundação 

e 22% submetidas ao risco a inundação moderadamente baixo. Observa-se que a representação 

cartográfica mostra que estas áreas estão situadas onde seria a mancha urbana de Boa Vista. 

Acredita-se que muito desse resultado se deva as variáveis socioeconômicas, as quais 

apresentam lacuna de dados, inviabilizando análise espacial fidedigna a realidade da cidade em 

estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todavia, afirma-se que a relevância do produto se encontra em poder apontar áreas 

que a pesar de baixas ou moderadamente baixas probabilidades de serem atingidas por 

inundações, ainda são áreas frágeis, pois estão expostas ao desdobramento das inundações que 

são os alagamentos, oriundos - em grande parte – de ocupações de locais fisicamente impróprios 

para habitação (fundos de vale, planícies de inundação). Isto atrelado a intervenção direta ou 

indireta do poder público que “adéqua” locais para que a população possa se alocar. 

Para tanto, destaca-se a cautela no concernente a análise escalar empreendida e nos 

rebatimentos possíveis para posteriores utilizações deste produto na implantação de políticas 

públicas na tratativa do risco a inundação. 

O produto cartográfico apresentado na figura 65 na escala de 1:200.000, multiplica 

áreas em perigo e áreas de vulnerabilidade entre si e as espacializa. A escolha de 5 classes foi 

tomada para se ter maior representatividade e probabilidades de uso e ocupação do espaço da 

cidade de Boa Vista (como referido na metodologia). 

Figura 66: Gráfico do risco a inundação na cidade de Boa Vista-RR. 

 
 Fonte: o autor 
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A espacialização das variáveis no mapa de risco a inundação deve ser analisada 

considerando as variáveis físicas e socioeconômicas como um momento no tempo, no qual o 

espaço pode assumir distintas formas – desde que sejam adotadas medidas para prevenção dos 

eventos de inundação. 

Também, chama-se atenção para o esclarecimento que a escala utilizada neste trabalho 

não dá possibilidade de se visualizar as inúmeras nascentes da região, as quais devido ao 

afloramento e elevação do lençol freático, podem desencadear fenômenos nocivos à sociedade. 

Logo, a escala de implantação de projetos deve aprofundar os estudos aqui desenvolvidos com 

coleta de dados mais acurada e setorizada, para potencializar mapeamentos em escala de detalhe 

e com isso implementar políticas públicas que resolvam problemáticas relativas às inundações 

e aos alagamentos. 

A área urbana consolidada de Boa Vista é aquela que apresenta índices com baixo a 

moderadamente baixo risco a inundação. São a estas áreas que se chama a atenção, pois a escala 

utilizada não permitiu com que as nascentes fossem abarcadas neste estudo. O que não quer 

dizer que este trabalho não cumpra sua função, pois a metodologia ora apresentada dá um norte 

de metodologia integrativa de variáveis físicas e socioeconômicas que possibilitam espacializar 

processos ambientais nocivos à cidade. 

As intervenções no espaço urbano com a consideração das variáveis físicas (discussão 

empreendida no capitulo 4) podem otimizar o uso e a ocupação de áreas. No entanto, também 

podem trazer desdobramentos prejudiciais à população, como o acúmulo de águas em 

determinados locais, popularmente conhecidos como alagamentos, caso não sejam executados 

conforme as dinâmicas e processos físicos locais, regionais e globais. 

Em levantamento no Jornal Folha de Boa Vista (jornal de maior circulação local) nos 

anos de 2018 e 2019, tendo como palavra-chave “alagamento”, foram encontrados destaques 

para matérias publicadas sobre o assunto (Figura 67). 
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Fonte: https://folhabv.com.br/pesquisa/noticia/alagamento/1 

 

 

População sofre com alagamentos. 

Moradores dos bairros da Zona Oeste 

relataram transtornos. 

10/09/2018 (Folha de Boa Vista). 

 

Chuva causa alagamentos em diversos 

pontos da capital. 

09/09/2018 (Folha de Boa Vista). 

Moradores improvisam para lidar com 

alagamento em Boa Vistae até quebrar o 

muro de um terreno vizinho vale. 

23/06/2018 (Folha de Boa Vista). 

 

Chuva causa transtornos e alagamentos 

a moradores no Caimbé. 

02/08/2018 (Folha de Boa Vista). 

Moradora da CH-13, no bairro Senador 

Hélio Campos, pede providências da 

Prefeitura sobre alagamento. 

17/06/2019 (Foto: Nilzete Franco/Folha 

BV). 

 

Moradores da rua Capela, localizada no 

bairro Cidade Satélite, zona Oeste de 

Boa Vista, reclamam do excesso de 

buracos, alagamento e ausência de 

asfalto na via. 

30/09/2019 (Folha de Boa Vista). 

 

Figura 67: Matérias publicadas no Jornal Folha de Boa Vista com a chamada "alagamento". 

 

https://folhabv.com.br/pesquisa/noticia/alagamento/1
https://folhabv.com.br/noticia/CIDADES/Capital/Moradores-improvisam-para-lidar-com-alagamento-em-Boa-Vista/41235
https://folhabv.com.br/noticia/CIDADES/Capital/Moradores-improvisam-para-lidar-com-alagamento-em-Boa-Vista/41235
https://folhabv.com.br/noticia/CIDADES/Capital/Moradores-improvisam-para-lidar-com-alagamento-em-Boa-Vista/41235
https://folhabv.com.br/noticia/CIDADES/Capital/Moradores-improvisam-para-lidar-com-alagamento-em-Boa-Vista/41235
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Mesmo áreas com drenagem urbana, o acumulo de água persiste (Figura 68), o que 

traz transtornos de mobilidade viária e aos comércios locais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As áreas com médio risco a inundação totalizaram 17% e estão circunscritas, em quase 

sua totalidade fora da mancha urbana, considerando na multiplicação dos dados (perigo x 

vulnerabilidade), basicamente os aspectos físicos elencados. 

Relativo à probabilidade moderadamente alta do risco a inundação 26% são 

representativos destas áreas e 19% são setores em alto risco a inundação. Ambas as áreas estão 

nas proximidades das principais drenagens da cidade (Rio Branco e Rio Cauamé), bem como 

apresentam planícies com presença de sistemas lacustres bastante adensados. 

Os setores em alto e moderadamente alto risco a inundação, por se tratarem em sua 

maioria áreas ainda não ocupadas, deveriam ter seus usos restritos e sua ocupação deve ser 

proibida, sendo o poder público responsável por fiscalizar e aplicar multas sobre edificações 

nesses locais. Tem ainda o papel de mitigar espaços restritos à ocupação. 

Os dados levantados a partir do entrecruzamento de informações socioeconômicas e 

físicas mostram um cenário diverso, no tempo e no espaço, para a cidade de Boa Vista. Mesmo 

os dados do tempo presente mostrando que a mancha urbana apresenta risco de inundação baixo 

e moderadamente baixo, seus desdobramentos, os alagamentos ainda se fazem presentes, 

denotando uma deficiência no sistema de escoamento das águas. 

Relativo à problemática: escoamento das águas, no concernente ao espaço urbano, o 

poder público tem o papel de fornecer meios para facilitação deste escoamento através de 

intervenções urbanísticas, as quais devem ser estruturais (construção de muros de arrimo, 

Figura 68: Alagamento no bairro Centro, Boa Vista-RR. 

 
  Fonte: Wenderson de Jesus (Folha WEB - 21/06/2018) 

https://ebvadmin.com.br/public/images/noti-1529560343.jpg
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canalização, retificação de canais, aterramentos de áreas alagadiças), políticas e educacionais, 

assumindo também caráter não estrutural. 

De posse de elementos que apontem quais áreas são mais ou menos propensas ao risco 

as inundações, o poder público pode atuar de forma contundente sobre o referido problema, por 

meio de políticas públicas.  

 

5.2.1 Para lidar com inundações e alagamentos em Boa Vista 

Ao se ter conhecimento das variáveis que mais alteram a paisagem urbana e 

potencializam o efeito de inundações e alagamentos é possível traçar linhas de ação para intervir 

nesta problemática e analisar como as políticas públicas vêm sendo implantadas e quais são 

seus reais resultados sobre o espaço urbano. 

Neste campo de discussão cabe mencionar o Estado, o qual se torna principal agente 

mediador de relações que modificam a paisagem urbana de Boa Vista. Este, detém por 

intermédio de aparato político-jurídico os meios para ordenar o espaço urbano citadino, de 

modo a minorar problemáticas sociais e físicas que possam vir a desencadear impactos 

negativos sobre a sociedade. 

Para que o risco a inundação exista, necessariamente deve haver a presença humana 

nas áreas atingidas por este fenômeno que é físico-natural. Para que haja a presença humana no 

espaço geográfico, a paisagem é modifica, fazendo com que áreas antes não afetadas por 

inundações, possam passar a ser. 

Com a intenção de dar condições para a ocupação de espaços ou mesmo expandir 

espaços para ocupação no meio urbano, o poder público se utiliza de ferramentas 

infraestruturais para melhoramento de áreas e assim possibilita a ocupação. Ao observar essa 

adequação de espaço para ocupação na cidade de Boa Vista, verifica-se que obras como aterro, 

drenagens, retificação e supressão de canais fluviais, retirada da cobertura vegetal estão no rol 

de ações de intervenção que tem como intuito beneficiar áreas para uso. 

Todavia, percebe-se que em curto e médio prazo, tais áreas que passam a ser ocupadas 

obedecem a uma lógica local, mencionada no capítulo anterior, conhecida como “ocupar para 

depois estruturar”. Dá-se o mínimo de infraestrutura para instalação da população, geralmente 

de baixa renda (alta vulnerabilidade socioeconômica), a qual fica exposta ao perigo a 

inundação, devido a cidade estar inserida sobre um sistema lacustre, assentada ainda em um 

lençol freático pouco profundo (com períodos que subida e descida que oscilam de acordo o 



162 
 

tempo chuvoso e seco). Sem nos esquecer das extensas reservas de água subterrânea conhecidas 

como Sistema Aquífero Boa Vista (SABV). 

A Prefeitura Municipal de Boa Vista divulga as ações urbanísticas que tem como mote 

principal o combate aos pontos de alagamento e o escoamento das águas, tendo inclusive jornal 

próprio para mostrar tais ações (Figura 69). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obras de manutenção de intervenções urbanísticas previamente concluídas (canais de 

escoamento concretados) e implantação de infraestruturas que primem pelo escoamento das 

águas superficiais (instalação de tubulações em concreto para escoar a água) para evitar seu 

acúmulo por longos períodos, são postos em execução (Figura 70). 

Figura 69: Intervenções para conter pontos de alagamento em Boa Vista são notícia de capa. 

 
Fonte: Trabalhando (2018). 
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Figura 70: Mosaico de intervenções infraestruturais em Boa Vista-RR. 
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Para tanto, nota-se que na contramão de ações que visem minorar ou sanar 

problemáticas relacionadas às inundações e alagamentos está a falta de planejamento primeiro 

do poder público em todas as suas esferas, no sentido de fiscalizar e em muitos casos, proibir a 

ocupação de áreas perigosas a inundação. Isto deveria ocorrer para se evitar que 

vulnerabilidades venham a ser potencializadas frente a um fenômeno de desastre, pois a 

ocupação irregular e irrestrita gera o risco a inundação que é um fenômeno natural. 

Muitas informações postas à disposição da população são fornecidas de forma parcial, 

não explicando os desdobramentos de tais intervenções a médio e longo prazo. Como exemplo 

dessa prática coloca-se o caso da ponte construída no médio curso do Igarapé Caranã, drenagem 

principal da Bacia Hidrográfica que leva seu nome. 

A crítica que se faz sobre a parcialidade das informações fornecidas a população se dá 

ao fato de não se comentar quais intervenções no meio físico foram necessárias serem feitas à 

construção desta ponte. Não se nega o fato de a construção apresentar relevância social, pois 

interliga por meio rodoviário duas áreas de uma mesma zona da cidade (Zona Oeste) que 

ficavam isoladas uma da outra, fomentando ainda o processo de expansão para estas áreas. 

No entanto, as intervenções realizadas no médio curso do igarapé (retirada dos 

buritizais que compunham a vegetação ripária, construção de contenções a base de concreto e 

seixo grosso e aterramento para soerguimento do nível da via) tem desdobramentos nos demais 

segmentos da bacia hidrográfica. 

Mesmo com ações de urbanização que contribuem para a diminuição dos pontos de 

alagamento (Figura 71), estes persistem, como pode ser lido no próprio jornal distribuído pela 

Prefeitura Municipal de Boa Vista. 
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Antigamente, em qualquer chuva, algumas ruas e avenidas ficavam horas alagadas. 

Hoje, em menos de meia hora, os principais pontos antigos de alagamento já estão 

secos e o trânsito fluindo normalmente. Também contribuem para a diminuição de 

casos de alagamentos as mais de 100 ruas que já receberam pavimentação, 

totalizando 126 km de novo asfalto, além de 153 km de calçadas e 60 km de 

recapeamento (TRABALHANDO, 2018, p. 6). 

 
 

As medidas adotadas pelo poder público municipal para lidar com o risco a inundação 

e eliminação dos alagamentos são estruturais. As obras de engenharia, as quais não sanam as 

problemáticas, mas, somente, atenuam seus efeitos em alguns pontos; em outros casos, 

transferem as consequências para outros lugares. 

Chegando ao ponto que é o foco das políticas públicas relativas ao risco a inundação 

e alagamentos em Boa Vista estão claramente voltados para medidas estruturais. Menciona-se 

Andrade Filho et al., (2000), os quais, em se tratando de enchentes, definem medidas 

estruturais como essencialmente construtivas, sendo projetadas para o controle de enchente e 

incluem a construção de represas ou adufas, reservatório de retenção, diques, barragens, 

melhoramento de canal de rio e canais de desvio. Já as medidas não estruturais são aquelas 

Figura 71: Obra de drenagem na Av. Carlos Pereira de Melo, Zona Oeste de Boa Vista-RR. 

 

  Fonte: foto de Fernando Teixeira (PMBV, 2018). 



166 
 

que defendem a melhor convivência da população com as enchentes e incluem prevenção e 

previsão de enchente, reassentamento ou relocação, alerta de enchente e evacuação, e controle 

do uso do solo. 

Tanto medidas estruturais quanto não-estruturais guardam em seus sentidos a 

necessidade de preservação ou eliminação de prováveis danos a espaços e a pessoas, 

vislumbrando a mitigação de fenômenos que possam comprometê-los. 

Todavia, Barbosa (2014) salienta que medidas mitigadoras implantadas devem 

apresentar uma eficiência comprovada. Independentemente de os impactos serem adversos ou 

benéficos, seu desenvolvimento deve ser monitorado através de indicadores confiáveis, que 

possam checar as não conformidades operacionais, ambientais e aspectos legais exigíveis. 

Na Zona Oeste da capital, uma das nascentes que compõe a Bacia Hidrográfica Grande 

(Figura 72), devido estar cercada por residências (Figura 73), nos períodos chuvosos enchia e 

sua planície de inundação, a qual já estava ocupada, atingia a população residente nas 

imediações. Como tentativa de sanar as problemáticas da inundação e posteriores alagamentos, 

a prefeitura, cercou a área da nascente em 2002 e a transformou no Parque Municipal Germano 

Augusto Sampaio (PMGAS), que foi inaugurado no ano de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 72: Nascente localizada no PMGAS na Bacia Hidrográfica do Grande, Boa Vista-RR.  

 

Fonte: Souza et al. (2010). 



167 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em meio as obras para viabilizar a construção do Parque Municipal Germano Augusto 

Sampaio a prefeitura tentou preservar o diâmetro original do lago. Todavia, não se pensou na 

preservação de sua planície de inundação, pois isso acarretaria diminuição significativa de área 

útil para uso do lazer no PMGAS. 

Destarte, as obras que se fizerem, incluindo o asfaltamento das margens da nascente, 

sendo deixado apenas um canal para entrada e saída da água, nos períodos secos corroboraram 

para construção de uma área de incêndio. Este se propaga facilmente devido ao secamento da 

nascente e proliferação de vegetação sobre a área seca do lago (Figura 74). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 73: Parque Municipal Germano Augusto Sampaio em 2002 com área da planície de 

inundação do lago sendo aterrada (fevereiro). Em 2004 com uma estrutura prévia para ser 

inaugurado (junho); em 2010 com intervenções alheias a participação popular (julho); e 2014 com 

a área total, mas sem o asfaltamento ao redor do lago (julho), o qual foi implantado em 2015. 

 

Fonte: Nascimento e Araújo Júnior (2016). 
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Fonte: Nascimento e Araújo Júnior (2016) e o autor. 
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O bairro Pintolândia (Zona Oeste), nas imediações do lago localizado no interior do 

PMGAS, não é mais acometido por inundações. No entanto, no período seco, os moradores se 

ressentem com os perigos de incêndios causados pela propagação de faíscas oriundas das 

chamas da vegetação seca que geralmente entra em combustão devido a vidros ou resquícios 

de cigarros incandescentes, ou mesmo por causas desconhecidas. 

 

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo teve início por volta das 19h em uma 

área onde antes havia um lago. Os bombeiros chegaram a interromper a ação para 

reabastecer o caminhão com água. O combate ao incêndio durou cerca de três horas. 

Ainda não se sabe o que causou a queimada. Por conta do incidente, moradores 

reclamaram da fumaça. Segundo eles, a queimada prejudicou os serviços de uma 

escola e de duas unidades de saúde localizadas próximas da praça. (G1 – RORAIMA, 

2019). 

 

Medidas para mitigar a problemática das inundações foram tomadas e tiveram êxito 

de fato. No entanto, potencializou outro fenômeno nocivo à sociedade por não considerar as 

características físicas do local, como as condições rigorosas do tempo quente na região. A 

supressão da nascente acelerou processos não antes percebidos na área como o incêndio. 

Figura 74: (A) Mosaico com imagens de indicativos de obras no PMGAS; (B) Canal construído 

para entrada e saída de água do lago; (C) Área no interior do lago que passou por incêndio e (D) 

Notícia sobre a propagação do incêndio no PMGAS. 
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Com isso nota-se que intervenções de cunho estrutural devem ter como parâmetros a 

serem considerados as variáveis físicas como clima e tempo, os quais corroboram tanto para 

perigo de inundação quanto de incêndio. Tendo isso como norte, espera-se promover um 

planejamento que articule físico e socioeconômico para o pleno desenvolvimento territorial e 

ambiental em diferentes escalas. 

Para Canholi (2005), em um planejamento consistente de ações de melhoria e controle 

de sistemas de drenagem urbana, deve ser prevista uma combinação adequada de recursos 

humanos e materiais, e um balanceamento harmonioso entre medidas estruturais e não-

estruturais. Segundo este autor, em certos casos nos quais as soluções estruturais são inviáveis, 

técnica ou economicamente, ou mesmo intempestivas, as medidas não-estruturais, como, 

sistemas de alerta. Estes podem reduzir danos esperados em curto prazo com pequenos 

investimentos, tornam-se alternativas. Tais alternativas devem ser consideradas, pois, a 

exemplo do que acontece na nascente do PMGAS, problemáticas podem ser sanadas e novas 

podem geradas. 

Em se tratando de medidas não-estruturais, sob a ótica jurídica, Carvalho (2015) afirma 

que uma adequada gestão dos eventos extremos depende de uma consistente consciência acerca 

dos instrumentos disponíveis à concretização de uma real governança dos desastres ambientais, 

processo de gestão.  

Intervenções não estruturais partem de processos educativos, os quais podem ter como 

agentes propagadores entes formais (escolas) e não formais de ensino (espaços públicos nos 

quais se possa divulgar ideias abertas sobre problemáticas ambientais). Para tanto, a discussão 

disciplinar torna-se apenas um início para fomentar a amplitude de linhas de ação de ações não 

estruturais.  
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6 CONCLUSÕES 

A cidade de Boa Vista, no Estado de Roraima, passou por um evento desastroso no 

ano de 2011, ocasionado pela inundação da planície de inundação do Rio Branco, incorrendo 

na decretação de estado de calamidade. A cidade ficou isolada do modal de transportes 

terrestres por estradas inundadas, afetando o escoamento de produção e deslocamento de 

pessoas no estado.  

No concernente a este evento, buscou-se analisar o risco a inundação na cidade com 

vistas a entender os elementos que em conjunto são fatores que podem contribuir para o 

desencadeamento de desastres semelhantes ao ocorrido desde 2011. 

O levantamento bibliográfico e documental, bem como o trabalho de campo se 

mostraram pertinentes, pois a partir de adaptações de metodologias e técnicas extra locais 

contidas na literatura, aliadas ao reconhecimento de campo, foi possível elencar as variáveis 

que subsidiaram a construção de produtos cartográficos e que possibilitaram analisar e elaborar 

um cenário de risco a inundação para a cidade de Boa Vista. 

A análise efetuada na escala de 1:200.000 se mostrou eficaz para espacializar as 

variáveis físicas e socioeconômicas, originando produtos cartográficos e de informações sobre 

o tema “riscos à inundação”, que têm potencial uso para as políticas públicas para ordenar a 

expansão urbana da cidade de Boa Vista. 

Para tanto, há necessidade de estudos complementares em escala de detalhe sobre o 

complexo de nascentes localizados, principalmente, na Zona Oeste da cidade e adjacências. 

Tratam-se de áreas ambientalmente perigosas para uso e ocupação, devido à dinâmica flúvio-

lacustre de secas e enchentes associadas as oscilações do nível piezométrico de seus lençóis 

freáticos, que não raro, tangenciam a superfície. 

Por meio da metodologia empregada, foi possível concluir que fatores hidroclimáticos, 

associados a compartimentação geomorfológica, potencializa fenômenos de inundação e 

alagamento, pois a altimetria reduzida associada a declividade como superfícies de relevo plano 

a suave ondulado (98% da cidade) favorecem fenômenos retentivos e estagnantes das águas, 

potencializando fenômenos hidrológicos de inundação e alagamento, de alta magnitude como 

o ocorrido em 1976 e 2011. 

As variáveis socioeconômicas neste sentido, corroboraram para se ter clareza que 

políticas públicas de intervenção no trato do risco a inundação são fundamentais para a 

sociedade boavistense. O levantamento de dados socioeconômicos revelou que parcela desta 

sociedade se encontra vulnerável, seja por conta de escolaridade, renda per capita, tipo de 
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moradia, quantidade de moradores por residência ou faixa etária. Logo políticas públicas 

precisam ser implantadas para minorar vulnerabilidades. 

Assim, uma das conclusões foi que a associação de aspectos físicos e socioeconômicos 

contribuem à análise da distribuição diferenciada do risco a inundação em Boa Vista, pois 

mesmo áreas com vulnerabilidade socioeconômica baixa (caso da Zona Leste de Boa Vista), 

estão em perigo de inundação por conta de fatores físico-geográficos, como a baixa declividade 

e altimetria. Deste modo, áreas como a Zona Oeste com setores com alta vulnerabilidade e alto 

perigo estão altamente expostos ao risco a inundação, estando carentes de políticas públicas 

para sanar ou minorar tal problemática. 

Metodologicamente a associação de aspectos físicos e socioeconômicos foi eficaz. 

Todavia, o uso de ferramentas de geotecnologia constitui-se em apenas um estágio da 

elaboração dos produtos cartográficos, os quais não poderiam ser elaborados sem o emprego de 

dois anos de trabalhos de campo em períodos chuvosos e de estiagem na área objeto de estudo. 

Isto permitiu a atribuição de pesos as variáveis elencadas, bem como permitiu também a 

constatação da forma como os elementos elencados são condicionantes e/ou potencializadores 

do risco a inundação. 

Aspectos de uso do solo e ocupação urbana das planícies de inundação dos rios urbanos 

de Boa Vista ao serem tratados com base em uma leitura sobre riscos a inundação foram 

contemplados como variável que é condicionada pelo risco a inundação. O uso do solo e sua 

ocupação sofrem efeitos negativos da inundação por um lado; por outro, também podem atuar 

na gênese e/ou intensificação de áreas de risco a inundação, caso sejam adotadas diretrizes de 

planejamento que, respectivamente, não considerem ou integrem as varáveis físicas no processo 

de expansão urbana sobre determinado espaço. 

Planejar é essencial, pois como pode ser notado no tempo presente, a área urbana 

consolidada necessita de intervenções mais urgentes, principalmente nas áreas próximas aos 

cursos d’água, devido expor, de forma evidente, populações ao risco de inundação. Para tanto, 

extensa área da cidade ainda está disponível para usos e ocupações diversas, abrindo ampla 

possibilidade para que o ordenamento espacial possa ocorrer, desde que considerando todos os 

elementos como “limites” impostos pelo meio físico e a factualidade do perigo e 

prioritariamente adotando o PDDU de Boa Vista como ferramenta primeira no processo de 

planejamento e gestão do espaço urbano da cidade. 

Até o momento, nota-se que as políticas públicas postas em execução na cidade de 

Boa Vista, referentes ao contingenciamento de inundações e alagamentos, ocorrem de modo 

pontual nas bacias hidrográficas e eminentemente por meio de medidas estruturais (retirada de 
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cobertura vegetal, retificação dos cursos d’água, concretamento com instalação de tubulações 

ou galerias), acabando por sanar problemas em um ponto e transferindo-o para outro ponto na 

bacia hidrográfica.  

Isto é temerário, posto a bacia hidrográfica ser um sistema integrado. Todas as ações 

de intervenção devem ser pensadas considerando de modo integrado, variáveis biofísicas e 

socioeconômicas no urbano. A execução de ações aos moldes do que postula o Plano Diretor 

de Desenvolvimento Urbano (PDDU) de 2006 de Boa Vista seria um excelente primeiro passo 

a se dar rumo a políticas públicas que integrem natureza e sociedade. 

Entrementes, o atual PDDU de Boa Vista tem o nome de Plano Diretor Estratégico e 

Participativo, o que é salutar para política pública que prime pela participação da sociedade. 

Todavia, pouco se percebe de participativo no atual PDDU. As políticas públicas relativas a 

inundações e alagamentos não têm resguardado indivíduos/sociedade, expostos a riscos a 

inundação em Boa Vista, inviabilizando que o espaço seja melhor ordenado. Isto ocorre por não 

ser oportunizado a sociedade participação nos processos de decisão referentes as intervenções 

e ações a serem desenvolvidas no espaço urbano.  

Além disso, as infraestruturas implantadas nas áreas com maior probabilidade de risco 

a inundação, não conseguem sanar tais problemáticas, permanecendo nestas áreas pontos de 

alagamento em razão da drenagem ineficiente. Este trabalho mostrou que mesmo sendo 

instaladas “tubulações” para drenagem, as mesmas são subdimensionadas e não suportam a 

carga pluviométrica recebida e por conta disso geram pontos de alagamento. 

A este respeito, seria possível congregar os conhecimentos técnicos dos agentes 

públicos, com os conhecimentos de moradores das áreas que terão ações para sanar inundações 

e alagamentos.  

Estes moradores conhecerem o processo histórico recente de ocupação daquela área e 

podem atuar como "conselheiros" ao apontarem quais áreas tem maior potencial de acúmulo de 

água e por qual caminho as águas têm maior propensão de escoamento. Para isso infraestruturas 

devem ser implantadas em locais com maior probabilidade de sucesso para atendimento do fim, 

eliminar inundações e alagamentos. 

Congregar o conhecimento técnico ao conhecimento da população é um caminho para 

se tratar a implantação eficiente de infraestrutura de esgotamento de águas pluviais, uma vez 

que, na Amazônia todos os anos ocorrem inundações que afetam a população, desalojando-as e 

causando perdas materiais e imateriais significativas. Poucas são as políticas públicas postas 

em prática para lidar com este fenômeno, com técnicas e tecnologias adequadas para a 

prevenção e contenção de eventos desastrosos causados por inundações e alagamentos. 
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Conclui-se que as integrações dos dados físicos e socioeconômicos, assim como 

conhecimentos técnicos podem subsidiar o pensar de ordenamentos espaço-territoriais 

possíveis para mitigar a problemática de inundação e/ou tomar providências para ocupações 

futuras em áreas ainda disponíveis para tal intento. 

Em elaboração de políticas públicas, as áreas a serem ocupadas podem não ser 

atingidas pela problemática, caso utilizem “mecanismos” para manejar as inundações e 

alagamentos (para além de medidas estruturais – aterros, retificação de canais), ou seja, por 

meio de medidas não estruturais – educação política, educação ambiental, implantação efetiva 

do PDDU – pensar em conjunto com a população mecanismos de atuação para mitigá-las nos 

124,19 km² de área urbana consolidada, bem como dos 370,97 km² de área urbana ainda a ser 

ocupada. 

Políticas públicas postas em execução com o auxílio direto da sociedade (através de 

representantes de bairro, por exemplo) podem vir a ter melhores resultados, pois a participação 

popular além de fortalecer as relações sociais com o poder público, dá possibilidades para que 

esclarecimentos possam ser dados sobre os processos de intervenção para sanar problemas 

como inundações e alagamentos ocorrentes no espaço urbano. 

Deve-se ter consciência que é tarefa do poder público, por meio de suas pastas, atuar 

de forma integrada neste processo de esclarecimento para que variáveis físicas e 

socioeconômicas possam ser entendidas na totalidade e não como a soma das partes. 

Os levantamentos que permitiram a construção deste trabalho revelaram que assim 

como ocorrido em 2011, as ações do poder público não estão focadas em medidas preventivas 

de conjunto, ou seja, ações que considerem o todo – não somente setores – as bacias 

hidrográficas urbanizadas tributárias do Rio Branco e Rio Cauamé, principais drenagens da 

cidade, bem como o complexo de nascentes existente na Zona Oeste de Boa Vista. 

Concluo acreditando que, não se deve naturalizar o risco a inundação, mas devem-se 

analisar os elementos físicos e socioeconômicos, os quais, de forma integrada, confluem para 

gerar e/ou transformar áreas de planície de inundação em áreas de risco a inundação. A meta, 

seria, pois, antecipar à gênese de áreas de risco a inundação em espaços a serem ocupados, bem 

como minorar esta problemática em áreas já ocupadas na cidade de Boa Vista, associando 

medidas estruturais e não estruturais, sempre tomando a bacia hidrográfica como um conjunto 

integrado, na qual as ações são implantadas de forma coesa. 
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Apêndice A - Valores de média e desvio padrão, variância e covariância obtidos a partir da 

PCA (Análise dos Principais Componentes - em português) a serem inseridos para calculo do 

OIF da imagem Landsat 5 do ano de 1985. 

Time of execution :28-Jan-2019  16:50:48:154 

Run PCA 
 
1 
PCA     Principal Component Analysis            V10.2 EASI/PACE 16:50 27Aug2015 
C:\Users\ufrr\AppData\Local\Temp\1262401[S    7FIC    7700P    6688L] 28Jan2019 

 
Input  Channels:   1   2   3   4   5   6 
Output Channels:  7 
Eigenchannels  :   1 

 
Sampling Window:      0      0   7700   6688 

Sample size          :6437200 
 
Channel           Mean       Deviation     
 
1                   64.7137         55.8149 
2                   28.7741         28.3363 
3                   28.1309         31.5165 

4                   52.1677         40.2458 
5                   62.0841         54.3517 
6                   27.0673         28.1996 
 
Covariance matrix for input channels: 
               1           2            3              4             5            6 
 +----------------------------------------------------------------------- 

1|  3115.31 

2|  1542.30    802.95 
3|  1660.76    880.70    993.29 
4|  1963.59    953.93    962.23    1619.73 
5|  2710.11  1371.02   1539.68   1774.58   2954.11 
6|  1390.70    719.64    830.07     809.16    1486.06   795.22 

 
Eigenchannel     Eigenvalue       Deviation      %Variance 
          1              9361.9658        96.7573            91.06% 
          2               513.1636         22.6531             4.99% 
          3               331.6444         18.2111             3.23% 
          4                60.2519           7.7622              0.59% 
          5                12.1047           3.4792              0.12% 

          6                 1.4615            1.2089              0.01% 
 
Eigenvectors of covariance matrix (arranged by rows): 
 

0.56453  0.28451  0.31106  0.36940  0.54029  0.27430 
0.26395  0.03752 -0.16583  0.71241 -0.48482 -0.39855 
      -0.46819 -0.31511 -0.39471  0.48005  0.54292  0.02215 

       0.62090 -0.40898 -0.59089 -0.28537  0.12245 -0.04047 
      -0.00359 -0.20432 -0.10038  0.19698 -0.40406  0.86377 
      -0.08308  0.78060 -0.60060 -0.07304  0.00394  0.13300 
 
Scaling Information: 
 

Eigen      Output      -----Unscaled-----      Deviation     Midpoint       Scale 
Channl    Channl     Min              Max       Range                            Factor 
 
1            7       -113.708     483.099        all         127.500  
Execution Successful. 
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Apêndice B - Valores de média e desvio padrão, variância e covariância obtidos a partir da PCA 

(Análise dos Principais Componentes - em português) a serem inseridos para calculo do OIF da 

imagem Landsat 5 do ano de 1995. 

Time of execution :30-Jan-2019  15:08:29:557 
 
Run PCA  
 
1 
PCA     Principal Component Analysis            V10.2 EASI/PACE 15:08 31Aug2015 

C:\Users\ufrr\AppData\Local\Temp\0472800[S    7FIC    7730P    6753L] 30Jan2019 
 
Input   Channels:   1   2   3   4   5   6 
Output Channels:   7 
Eigenchannels   :   1 

 

Sampling Window:      0      0   7730   6753 
Sample size          :6531850 
 
    Channel           Mean       Deviation     
 
         1              47.7939         34.9092 
         2              28.7434         28.3350 

         3              22.5954         21.5994 
         4              49.5928         35.6358 
         5              56.4669         47.7401 
         6              25.2453         26.3674 
 
 Covariance matrix for input channels: 
              1           2           3            4           5            6 

 +------------------------------------------------------------------ 
1|  1218.65 

2|   658.02    802.87 
3|   691.46    352.93   466.53 
4|  1050.29   593.22   483.28  1269.91 
5|  1551.22   836.85   982.32  1195.83  2279.12 

6|   789.21    411.17   549.34    501.23  1214.49   695.24 
 
 Eigenchannel     Eigenvalue       Deviation      %Variance 
 
           1              5579.3647        74.6951            82.87% 
           2               656.4462         25.6212              9.75% 
           3               405.5295         20.1378              6.02% 

           4                 63.7370          7.9835               0.95% 
           5                 20.7023          4.5500               0.31% 
           6                   6.5422          2.5578               0.10% 
 
 Eigenvectors of covariance matrix (arranged by rows): 

0.45763  0.26852  0.27171  0.38953  0.62378  0.32220 
0.10139  0.31641 -0.22339  0.73641 -0.36288 -0.40709 

      -0.12763  0.90860 -0.02049 -0.39072 -0.06236  0.03444 
      -0.70337  0.02717 -0.41775  0.23409  0.52365  0.03186 
       0.50028 -0.03829 -0.65054 -0.30080  0.31200 -0.37044 
       0.13782 -0.00528 -0.52739  0.08956 -0.32215  0.76879 
 
 Scaling Information: 

 
 Eigen     Output      -----Unscaled-----       Deviation      Midpoint       Scale 
 Channl   Channl     Min              Max       Range                              Factor 
 
1           7     -98.404       434.847      all           127.500         1.000 
Execution Successful. 
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Apêndice C - Valores de média e desvio padrão, variância e covariância obtidos a partir da PCA 

(Análise dos Principais Componentes - em português) a serem inseridos para calculo do OIF da 

imagem Landsat 5 do ano de 2005. 

Time of execution : 30-Jan-2019  17:08:29:557 
 
Run PCA  
 
1 
PCA     Principal Component Analysis            V10.2 EASI/PACE 15:08 31Aug2015 

C:\Users\ufrr\AppData\Local\Temp\0472800[S    7FIC    7730P    6753L] 30Jan2019 
 
Input   Channels:   1   2   3   4   5   6 
Output Channels:   7 
Eigenchannels   :   1 

 

Sampling Window:      0      0   7730   6753 
Sample size          :6531850 
 
    Channel           Mean       Deviation     
 
         1              47.7939         34.9092 
         2              28.7434         28.3350 

         3              22.5954         21.5994 
         4              49.5928         35.6358 
         5              56.4669         47.7401 
         6              25.2453         26.3674 
 
 Covariance matrix for input channels: 
              1           2           3            4           5            6 

 +------------------------------------------------------------------ 
1|  1218.65 

2|   658.02    802.87 
3|   691.46    352.93   466.53 
4|  1050.29   593.22   483.28  1269.91 
5|  1551.22   836.85   982.32  1195.83  2279.12 

6|   789.21    411.17   549.34    501.23  1214.49   695.24 
 
 Eigenchannel     Eigenvalue       Deviation      %Variance 
 
           1              5579.3647        74.6951            82.87% 
           2               656.4462         25.6212              9.75% 
           3               405.5295         20.1378              6.02% 

           4                 63.7370          7.9835               0.95% 
           5                 20.7023          4.5500               0.31% 
           6                   6.5422          2.5578               0.10% 
 
 Eigenvectors of covariance matrix (arranged by rows): 

0.45763  0.26852  0.27171  0.38953  0.62378  0.32220 
0.10139  0.31641 -0.22339  0.73641 -0.36288 -0.40709 

      -0.12763  0.90860 -0.02049 -0.39072 -0.06236  0.03444 
      -0.70337  0.02717 -0.41775  0.23409  0.52365  0.03186 
       0.50028 -0.03829 -0.65054 -0.30080  0.31200 -0.37044 
       0.13782 -0.00528 -0.52739  0.08956 -0.32215  0.76879 
 
 Scaling Information: 

 
 Eigen     Output      -----Unscaled-----       Deviation      Midpoint       Scale 
 Channl   Channl     Min              Max       Range                              Factor 
 
1           7     -98.404       434.847      all           127.500         1.000 
Execution Successful. 
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Apêndice D - Valores de média e desvio padrão, variância e covariância obtidos a partir da 

PCA (Análise dos Principais Componentes - em português) a serem inseridos para calculo do 

OIF da imagem Landsat 8 do ano de 2018. 

Time of execution :05-Fev-2019  10:47:47:348 
 
Run PCA 
 
1 
PCA     Principal Component Analysis            V10.2 EASI/PACE 10:51 04Sep2015 

C:\Users\ufrr\AppData\Local\Temp\0473600[S    8FIC   15161P   15501L] 05Fev2019 
 
Input  Channels:   1   2   3   4   5   6   7 
Output Channels:   8 
Eigenchannels  :   1 

 

Sampling Window:      0      0  15161  15501 
Sample size    :******* 
 
    Channel           Mean       Deviation     
1              50.4356         33.2692 
 2              44.3577         29.6260 
 3              41.7889         28.3053 

4              38.6285         27.5429 
 5              61.2274         41.4932 
  6              46.7051         33.5236 
  7              31.2051         23.5242 
 
 Covariance matrix for input channels: 
             1        2        3        4        5        6        7 

    +---------------------------------------------------------------------------- 
   1|  1106.84 

   2|   984.15   877.70 
   3|   935.17   836.29   801.19 
   4|   884.27   796.61   769.65   758.61 
   5|  1291.77  1135.99  1075.05   974.18  1721.69 

   6|  1047.51 942.02   910.91   901.33  1176.89  1123.83 
   7|   717.48   649.01   630.08   633.73   762.27   776.99   553.39 
 
 Eigenchannel     Eigenvalue       Deviation      %Variance 
      1            6536.4648        80.8484        94.14% 
   2             331.9234        18.2188         4.78% 
  3              60.4924         7.7777         0.87% 

   4               9.9982         3.1620         0.14% 
   5               3.7027         1.9242         0.05% 
  6               0.4004         0.6328         0.01% 
  7               0.2650         0.5148         0.00% 
 

 Eigenvectors of covariance matrix (arranged by rows): 
0.40850  0.36434  0.34853  0.33302  0.48208  0.40072  0.27394 

       0.06011 -0.01190 -0.06905 -0.28665  0.76504 -0.38745 -0.41703 
0.44590  0.39433  0.27541  0.15920 -0.36333 -0.60958 -0.20219 
      -0.52192 -0.20185  0.26807  0.67572  0.18021 -0.34692  0.07459 
       0.05973 -0.01441 -0.12704 -0.25895  0.12069 -0.44091  0.83909 
       0.43429 -0.25668 -0.70063  0.49906  0.04580 -0.05440 -0.02255 
      -0.40758  0.77768 -0.46801  0.09418  0.03422 -0.00074 -0.00473 

Scaling Information: 
 
Eigen  Output  -----Unscaled-----   Deviation     Midpoint       Scale 
Channl Channl     Min         Max       Range                    Factor 
 
1          8     -120.973       488.207        all        32767.500     1.000 
Execution Successful. 
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Apêndice E - Estatística para obter o OIF das bandas espectrais da imagem Landsat 5 sensor TM do ano de 1985 

1
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Apêndice F - Estatística para obter o OIF das bandas espectrais da imagem Landsat 5 sensor TM do ano de 1995 

 1
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Apêndice G - Estatística para obter o OIF das bandas espectrais da imagem Landsat 5 sensor TM do ano de 2005 

 

1
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Apêndice H - Estatística para obter o OIF das bandas espectrais da imagem Landsat 8 sensor OLI do ano de 2018 

2
0
0
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Apêndice I - Estatística da classificação de uso e cobertura do solo de Boa Vista - RR por meio 

da imagem Landsat 5 sensor TM do ano de 1985. 
 
Time: 17:51 18-Nov-18 
 
File: C:\PCIdb\ACarlos\CORREÇÃO_PCI\1985\oPROJETO_1985.pix 
 
Classification Algorithm:         Maximum Likelihood (with NULL class) 

Classification Input Channels:    3,4,5 
Classification Training Channel:  7 
Classification Result Channel:    8 
 
Name            Code      Pixels    %Image    Thres      Bias 
Área urbana        1       46879      10.91 3.00      2.00 

Solo exposto       2       32546     2     3.00      2.00 
Vegetação cil      3      1226547     3.00      3.50 

Hidrografia          4       35844     23.00      1.50 
Savana             5      303970       783.00      3.00 
  NULL             0        4078      0.09 
Total      545971100.00 
 

CONFUSION MATRIX 
 
_____Areas_____  ___Percent Pixels Classified by Code____   
 
Name               CodePixels     0      1      2     3      4      5  
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Área urbana         1        18991.1662.24  21.38   3.32   3.90   8.00 

Solo exposto        2        47742.354.36  85.90   0.34   0.15  6.91 
Vegetação cil       3       371821.884.04   0.05  80.58   9.46   3.98 
Hidrografia4        22433.03   0.58   0.00  22.16  62.51  11.73 
Savana               5       397270.69   5.89     2.38     1.11     0.41   89.52 

 
 

Average accuracy = 76.15 % 
Overall accuracy = 84.14 % 
 
KAPPA COEFFICIENT = 0.74957  Standard Deviation = 0.00159  
 
Confidence Level : 
99% 0.74957 +/- 0.00411 

95% 0.74957 +/- 0.00312 
90% 0.74957 +/- 0.00262 
 
TOTALIZATION REPORT for Training Sites 
 
SUBTOTALIZATION REPORT for Training Site: NULL             code: 0 
 

Name               CodePixels    %Train    %Image 
Área urbana          1      41631      3.70      3.44 
Solo exposto         2      27075      2.41      2.24 
Vegetação cil        3      91677      8.16      7.58 
Hidrografia4      30679      2.73      2.54 
Savana                5     266181     23.68     22.00 

NULL                   0     666932     59.33     55.12 
----------------------------------------------------- 
Totals                    1124175    100.00     92.91 
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SUBTOTALIZATION REPORT for Training Site: Área urbana      code: 1 
 
Name               CodePixels    %Train    %Image 
Área urbana          1       1182     62.24      0.10 
Solo exposto         2        406     21.38      0.03 

Vegetação cil        3         63      3.32     0.01 
Hidrografia4         74      3.90      0.01 
Savana               5        152      8.00      0.01 
NULL                   0         22         1.16        0.00 
-------------------------------------------------------------- 
Totals                           1899      100.00      0.16 

 
SUBTOTALIZATION REPORT for Training Site: Solo exposto     code: 2 
 
Name               CodePixels    %Train    %Image 

Área urbana          1        208      4.36      0.02 
Solo exposto         2       4101     85.90        0.34 
Vegetação cil        3         16      0.34     0.00 

Hidrografia4          7      0.15      0.00 
Savana               5        330      6.91      0.03 
NULL                   0        112       2.35         0.01 
-------------------------------------------------------------- 
Totals                       4774    100.00      0.39 
 
SUBTOTALIZATION REPORT for Training Site: Vegetação cil    code: 3 

 
Name               CodePixels%Train    %Image 
Área urbana          1       1504      4.04      0.12 
Solo exposto         2         19      0.05      0.00 
Vegetação cil        3      29962     80.58      2.48 
Hidrografia4       3519     9.46      0.29 

Savana               5       1479      3.98      0.12 

NULL                   0         699        1.88         0.06 
--------------------------------------------------------------- 
Totals                          37182     100.00        3.07 
 
SUBTOTALIZATION REPORT for Training Site: Corpos d'água    code: 4 
 

Name               CodePixels%Train    %Image 
Área urbana          1         13      0.58      0.00 
Vegetação cil        3        497     22.16     0.04 
Hidrografia            4       1402       62.51        0.12 
Savana                 5         263       11.73        0.02 
NULL                    0           68         3.03        0.01 
----------------------------------------------------------------- 

Totals                             2243      100.00        0.19 
 
SUBTOTALIZATION REPORT for Training Site: Savana           code: 5 

 
Name               CodePixels%Train    %Image 
Área urbana          1       2341      5.89      0.19 

Solo exposto         2        945      2.38      0.08 
Vegetação cil        3        439      1.11      0.04 
Hidrografia4        163      0.41      0.01 
Savana               5      35565     89.52      2.94 
NULL                 0        274      0.69      0.02 
----------------------------------------------------------------- 
Totals                      39727100.00      3.28 
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Apêndice J - Estatística da classificação de uso e cobertura do solo de Boa Vista - RR por meio 

da imagem Landsat 5 sensor TM do ano de 1995. 
 
Time: 10:51 19-Nov-18 
 
File: C:\PCIdb\ACarlos\CORREÇÃO_PCI\1995\oPROJETO_1995.pix 
 
Classification Algorithm:         Maximum Likelihood (with NULL class) 

Classification Input Channels:    2,4,5 
Classification Training Channel:  7 
Classification Result Channel:    8 
 
Name            Code      Pixels    %Image    Thres      Bias 
Área urbana        1       5136319   3.00      2.00 

Solo exposto       2       34434     33.00      2.00 
Vegetação cil      3      126430     9 3.00      3.50 

Hidrografia          4       23545       1 3.00      1.50 
Savana             5      304229      683.00      3.00 
  NULL             0        5970     0.27 
Total      545971100.00 
 

CONFUSION MATRIX 
 
_____Areas_____  ___Percent Pixels Classified by Code____   
 
Name               CodePixels     0      1      2      3      4      5  
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Área urbana         1        26771.7673.03   5.79  2.88   1.31  15.24 

Solo exposto        2        27103.361.29  86.79  0.15   0.11   8.30 
Vegetação cil       3       191462.391.69   0.05  85.59   3.03   7.24 
Hidrografia           4        43873.351.73   0.09  25.89  52.02  16.91 
Savana                5       48521    0.38     6.00     4.65     3.59     0.86    84.53 

 
 

Average accuracy = 76.39 % 
Overall accuracy = 82.63 % 
 
KAPPA COEFFICIENT = 0.69909  Standard Deviation = 0.00144  
 
Confidence Level : 
99% 0.69909 +/- 0.00371 

95% 0.69909 +/- 0.00282 
90% 0.69909 +/- 0.00237 
 
TOTALIZATION REPORT for Training Sites 
 
SUBTOTALIZATION REPORT for Training Site: NULL             code: 0 
 

Name               CodePixels    %Train    %Image 
Área urbana          1      46063      4.07      3.81 
Solo exposto         2      29658      2.62      2.45 
Vegetação cil        3     107086      9.46      8.85 
Hidrografia4      20229      1.79      1.67 
Savana              5     260450     23.00     21.52 

NULL                   0     669073     59.08     55.30 
--------------------------------------------------------------- 
Totals                       1132559    100.00     93.60 
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SUBTOTALIZATION REPORT for Training Site: Área urbana      code: 1 
 
Name               CodePixels%Train    %Image 
Área urbana          1       1955     73.03      0.16 
Solo exposto         2        155      5.79      0.01 
Vegetação cil        3         77      2.88      0.01 

Hidrografia4         35      1.31      0.00 
Savana               5        408     15.24      0.03 
NULL                   0           47        1.76        0.00 
-------------------------------------------------------------- 
Totals                           2677      100.00        0.22 
 

SUBTOTALIZATION REPORT for Training Site: Solo exposto     code: 2 
 
Name               CodePixels%Train    %Image 
Área urbana          1         35      1.29      0.00 

Solo exposto         2       2352     86.79      0.19 
Vegetação cil        3          4      0.15      0.00 
Hidrografia4          3      0.11      0.00 

Savana               5        225      8.30      0.02 
NULL                   0           91        3.36        0.01 
--------------------------------------------------------------- 
Totals                       2710    100.00      0.22 
 
SUBTOTALIZATION REPORT for Training Site: Vegetação cil    code: 3 
 

Name               CodePixels%Train    %Image 
Área urbana          1        323      1.69      0.03 
Solo exposto         2         10      0.05      0.00 
Vegetação cil        3      16387     85.59      1.35 
Hidrografia4        581      3.03      0.05 
Savana               5       1387      7.24      0.11 

NULL                   0         458        2.39         0.04 

--------------------------------------------------------------- 
Totals                          19146     100.00        1.58 
 
SUBTOTALIZATION REPORT for Training Site: Corpos d'água    code: 4 
 
Name               CodePixels%Train    %Image 

Área urbana          1         76      1.73      0.01 
Solo exposto         2          4      0.09      0.00 
Vegetação cil        3       1136     25.89      0.09 
Hidrografia4       2282     52.02      0.19 
Savana               5        742     16.91      0.06 
NULL                   0         147         3.35        0.01 
--------------------------------------------------------------- 

Totals                           4387      100.00        0.36 
 
SUBTOTALIZATION REPORT for Training Site: Savana           code: 5 

 
Name               CodePixels    %Train%Image 
Área urbana          1       2911      6.00      0.24 

Solo exposto         2       2255      4.65      0.19 
Vegetação cil        3       1740      3.59      0.14 
Hidrografia4        415      0.86      0.03 
Savana               5      41017     84.53      3.39 
NULL                 0        183      0.38      0.02 
--------------------------------------------------------------- 
Totals                      48521100.00  4.01 
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Apêndice K - Estatística da classificação de uso e cobertura do solo de Boa Vista - RR por meio 

da imagem Landsat 5 sensor TM do ano de 2005. 

 
Time: 16:09 19-Nov-18 
 
File: C:\PCIdb\ACarlos\CORREÇÃO_PCI\2005\oPROJETO_2005.pix 
 
Classification Algorithm:         Maximum Likelihood (with NULL class) 
Classification Input Channels:    2,3,4 

Classification Training Channel:  5 
Classification Result Channel:    6 
 
Name            Code      Pixels    %Image    Thres      Bias 
Área urbana        1       7852844 3.00      2.00 
Solo exposto       2       22261      1 3.00      2.00 

Vegetação cil      3      138425     3 3.00      3.50 

Hidrografia          4       32042       13.00      1.50 
Savana             5      259904     50.423.00      3.00 
  NULL             0       14811      0.48 
Total      545971100.00 
 
CONFUSION MATRIX 

 
_____Areas_____  ___Percent Pixels Classified by Code____   
 
Name               CodePixels     0      1      2     3      4      5  
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Área urbana         1        56072.0264.62  10.42   0.61   0.96 21.38 
Solo exposto        2        35236.7312.38  80.30   0.00   0.00   0.60 

Vegetação cil       3       297142.470.69   0.07  86.65   1.10   9.01 
Hidrografia4        60353.74   0.53   0.08   3.86  87.32   4.46 
Savana               5       38174   0.47   8.40     1.07    4.34     1.92    83.80 

 
 
Average accuracy = 80.54 % 

Overall accuracy = 83.63 % 
 
KAPPA COEFFICIENT = 0.75466  Standard Deviation = 0.00167  
 
Confidence Level : 
99% 0.75466 +/- 0.00430 
95% 0.75466 +/- 0.00327 

90% 0.75466 +/- 0.00274 
 
TOTALIZATION REPORT for Training Sites 
 
SUBTOTALIZATION REPORT for Training Site: NULL             code: 0 
 

Name               CodePixels%Train    %Image 

Área urbana          1      71026      6.30      5.87 
Solo exposto         2      18414      1.63      1.52 
Vegetação cil        3     110754      9.83      9.15 
Hidrografia4      25656      2.28     2.12 
Savana               5     223748     19.8518.49 
NULL                   0     677349      60.10       55.98 

-------------------------------------------------------------- 
Totals                       1126947     100.00       93.14 
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SUBTOTALIZATION REPORT for Training Site: Área urbana      code: 1 
 
Name               CodePixels%Train    %Image 
Área urbana          1       3623     64.62      0.30 
Solo exposto         2        584     10.42      0.05 
Vegetação cil        3         34      0.61      0.00 

Hidrografia4         54      0.96      0.00 
Savana               5       1199     21.38      0.10 
NULL                   0          113        2.02         0.01 
----------------------------------------------------------------- 
Totals                            5607     100.00        0.46 
 

SUBTOTALIZATION REPORT for Training Site: Solo exposto     code: 2 
 
Name               CodePixels    %Train%Image 
Área urbana          1        436     12.38      0.04 

Solo exposto         2       2829     80.30      0.23 
Savana                5            21        0.60         0.00 
NULL                   0          237        6.73          0.02 

----------------------------------------------------------------- 
Totals                       3523    100.00      0.29 
 
SUBTOTALIZATION REPORT for Training Site: Vegetação cil    code: 3 
 
Name               CodePixels    %Train    %Image 
Área urbana          1        205      0.69      0.02 

Solo exposto         2         22      0.07      0.00 
Vegetação cil        3      25748     86.65      2.13 
Hidrografia4        328      1.10      0.03 
Savana               5       2676      9.01      0.22 
NULL                   0          735         2.47         0.06 
------------------------------------------------------------------ 

Totals                      29714    100.00      2.46 

 
SUBTOTALIZATION REPORT for Training Site: Corpos d'água    code: 4 
 
Name               CodePixels%Train    %Image 
Área urbana          1         32      0.53      0.00 
Solo exposto         2          5      0.08      0.00 

Vegetação cil        3        233      3.86      0.02 
Hidrografia4       5270     87.32      0.44 
Savana               5        269      4.46      0.02 
NULL                   0         226        3.74         0.02 
---------------------------------------------------------------- 
Totals                           6035      100.00        0.50 
 

SUBTOTALIZATION REPORT for Training Site: Savana           code: 5 
 
Name               CodePixels    %Train%Image 

Área urbana          1       3206      8.40      0.26 
Solo exposto         2        407      1.07      0.03 
Vegetação cil        3       1656      4.34      0.14 

Hidrografia4        734      1.92      0.06 
Savana               5      31991     83.80      2.64 
NULL                 0        180      0.47      0.01 
---------------------------------------------------------------- 
Totals                      38174100.00      3.15 
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Apêndice L - Estatística da classificação de uso e cobertura do solo de Boa Vista - RR por meio 

da imagem Landsat 8 sensor OLI do ano de 2018. 

 
Time: 17:35 21-Nov-18 
 
File: C:\PCIdb\ACarlos\CORREÇÃO_PCI\2018\CLASSIFICAÇÃO.pix 
 
Classification Algorithm:         Maximum Likelihood (with NULL class) 
Classification Input Channels:    1,2,3 

Classification Training Channel:  4 
Classification Result Channel:    5 
 
Name            Code      Pixels    %Image    Thres      Bias 
Área urbana        1      352735     47.4 3.00      2.00 
Solo exposto       2       8834783.00      2.00 

Vegetação cil      3      464529      7 3.00      3.50 

Hidrografia          4     201832     1 3.00      1.50 
Savana             5     104792435.53.00      3.00 
  NULL             0       26155      1.10 
  Total     2181522100.00 
 
CONFUSION MATRIX 

 
_____Areas_____  ___Percent Pixels Classified by Code____   
 
Name               CodePixels     0      1      2      3      4      5  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
Área urbana         1       275842.0558.12   6.78   0.72   8.69  23.64 
Solo exposto        2        61043.344.14  83.50   0.23   0.21   8.57 

Vegetação cil       3       690702.810.48   0.05  89.61   3.35   3.70 
Hidrografia4       158140.44   3.34   0.08   9.48   77.24 9.43 
Savana               5       191350   0.50   5.98    2.30      2.62     1.79    86.82 

 
Average accuracy = 79.06 % 
Overall accuracy = 84.33 % 

 
KAPPA COEFFICIENT = 0.84136  Standard Deviation = 0.00000  
 
Confidence Level : 
99% 0.84136 +/- 0.00000 
95% 0.84136 +/- 0.00000 
90% 0.84136 +/- 0.00000 

 
TOTALIZATION REPORT for Training Sites 
 
SUBTOTALIZATION REPORT for Training Site: NULL             code: 0 
 
Name               CodePixels    %Train    %Image 

Área urbana          1     324145      7.16      6.70 

Solo exposto         2      76937      1.70      1.59 
Vegetação cil        3     395920      8.75      8.19 
Hidrografia4     181476      4.01      3.75 
Savana               5     870713     19.24     18.01 
NULL                   0     2676488       59.14        55.35 
------------------------------------------------------------------- 

Totals                    4525679    100.00     93.59 
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SUBTOTALIZATION REPORT for Training Site: Área urbana      code: 1 
 
Name               CodePixels    %Train    %Image 
Área urbana          1      16032     58.12      0.33 
Solo exposto         2       1871      6.78      0.04 
Vegetação cil        3        198      0.72      0.00 

Hidrografia4       2396      8.69      0.05  
Savana               5       6521     23.64      0.13 
NULL                   0           566        2.05         0.01 
------------------------------------------------------------------ 
Totals                      27584    100.00      0.57 
 

SUBTOTALIZATION REPORT for Training Site: Solo exposto     code: 2 
 
Name               CodePixels%Train    %Image 
Área urbana          1        253      4.14      0.01 

Solo exposto         2       5097     83.50      0.11 
Vegetação cil        3         14      0.23      0.00 
Hidrografia4         13      0.21      0.00 

Savana               5        523      8.57      0.01 
NULL                   0          204      3.34          0.00 
----------------------------------------------------------------- 
Totals                            6104    100.00         0.13 
 
SUBTOTALIZATION REPORT for Training Site: Vegetação cil    code: 3 
 

Name               CodePixels%Train    %Image 
Área urbana          1        329      0.48      0.01 
Solo exposto         2         36      0.05      0.00 
Vegetação cil        3      61894     89.61      1.28 
Hidrografia4      2316      3.35      0.05 
Savana               5       2555      3.70      0.05 

NULL                   0         1940        2.81        0.04 

---------------------------------------------------------------- 
Totals                           69070     100.00        1.43 
 
SUBTOTALIZATION REPORT for Training Site: Corpos d'água    code: 4 
 
Name               CodePixels%Train    %Image 

Área urbana          1        528      3.34      0.01 
Solo exposto         2         12      0.08      0.00 
Vegetação cil        3       1499      9.48      0.03 
Hidrografia4      12214     77.24      0.25 
Savana                5        1491      9.43      0.03 
NULL                   0           70        0.44        0.00 
--------------------------------------------------------------- 

Totals                      15814   100.00      0.33 
 
SUBTOTALIZATION REPORT for Training Site: Savana           code: 5 

 
Name               CodePixels%Train    %Image 
Área urbana          1      11448      5.98      0.24 

Solo exposto         2       4394      2.30      0.09 
Vegetação cil        3       5004      2.62      0.10 
Hidrografia4       3417      1.79      0.07 
Savana               5     166121     86.82      3.44 
NULL                 0        966      0.50      0.02 
--------------------------------------------------------------- 
Totals                     191350100.00      3.96 
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