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As maiores cidade Amazonidas enfrentam problemas históricos

de desigualdades socioambientais, a despeito do Brasil, com

ocupação de áreas insalubres e potenciais a desastres, em especial os

relativos a inundações.

Essa questão requer um exercício que considere as diferenças

regionais existentes na própria Amazônia Brasileira, como que em um

jogo de escalas, com expressões de desastres ambientais.

A despeito de desastres ocorridos na Amazônia Setentrional

Brasileira relativos a inundações, faz-se referência a cidade de Boa

Vitsa, capital do estado de Roraima. Esta, em 5 de junho 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

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

permaneceram interditadas para tráfego por mais de 1 mês.

Entender como as dinâmicas biofísicas e socioeconômicas

corroboram para empreender uma análise ambiental que integrando

estes macro elementos possa corroborar a um ordenamento espacial

da cidade de Boa Vista minorando o perigo a inundação e a

vulnerabilidade socioeconômica as consequências de possíveis

desastres.

A consulta a bancos de dados governamentais nacionais como

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Instituto

Nacional de Pesquisas Espacias (INPE) foram essenciais para obtenção

de dados socioeconômicos e de geovisualização (imagens de satélite),

respectivamente, bem como imagem de satélite em escala de

detalhe (Landsat 8) obtidas do Serviço Geológico dos Estados Unidos

(USGS) se constituiram em importante instrumental para a

construção de um mapeamento que forneceu apontamentos em

escala de 1:200:000.

A planície de inundação do Rio Branco (principal drenagem

da cidade) foi totalmente preenchida, e com a impossibiliddae

de escoamento, as águas ficaram acumuladas em seu

transbordo, ocupando o leito maior e excepcional das principais

drenagens. O evento de inundação assumiu proporções

inesperadas, porém passíveis de serem previstas e mesmo de se

trabalhar de forma a minimizar os impactos sobre a população, a

qual sofreu principalmente com perdas materiais.

A Zona Central da cidade e Zona Oeste da cidade foram

bastantes atingidas. Esta última em particular concentra a maior

parte da população boavistense (figura 2), a qual ocupa áreas

com ampla concentração de corpos hídricos e que ao logo do

tempo passou e vem passando por obras estrturantes para

acelerar o processo de uso do solo e ocupação do espaço urbano,

por vezes suprimindo cursos d’água e a vegetação.

Entender as dinâmicas biofísicas e socioeconômicas foram

e são fatores preponderantes na análise do risco a inundação e

para a cidade de Boa Vista a consideração de fatores regionais

como pluviometria, hidrografia, formação geomorfológica

(declividade e altimetria), e fatores externos como eventos

ENOS associados a aspectos socioeconômicos (renda per capita,

tipo de residência, escolaridade) locais e regionais foram a base

para analisar como as inundações ocorrem, quais elementos

contribuem para sua evolução e quais são os agentes sociais mais

atingidos.

As analises integrando fatores biofísicos e socioeconômicos

foram essenciais para se montar um quadro geoespacial do risco

a inundação na cidade de Boa Vista e apontar áreas

potencialmente perigosas e socialmente vulneráveis,

corroborando para situar espacialmente áreas propícias ao uso

do solo e ocupação urbana.


