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Resumo: O espaço urbano resultou em um processo não só da aglomeração de pessoas, mas
da forma como elas se organizaram socialmente, economicamente e politicamente. A ocupação
do espaço pelo homem tornou-se um evento desordenado, pois as cidades cresceram sem que
junto tenha ocorrido um processo de planejamento territorial; o homem que começou ocupando
áreas próximas as planícies aluviais, logo iniciou também o processo de ocupação de áreas que
lhes oferece risco, como é o caso das encostas. O fenômeno da ocupação em áreas de risco se
deu de forma rápida em Espera Feliz-MG, pois a cidade está localizada em uma região
caracterizada pelo domínio morfoclimático de mares de morro, que em função do relevo
mameloado apresenta poucas áreas propicias à habitação. Este trabalho trata-se de uma
discussão acerca do processo de formação da cidade e sua evolução, junto à discussão acerca
de conceitos que definem os movimentos de massa, principalmente os deslizamentos de terra,
evento que é acelerado quando o homem se apropria inadequadamente da encosta, modificando
sua morfologia, tornando-se agente de um processo que o fará vítima.
PALAVRAS-CHAVE: espaço urbano, ocupação desordenada, habitação, áreas de risco,
deslizamentos de terra.
Abstract: Urban space is the result not only of the agglomeration of people, but also of the way
people organized themselves socially, economically and politically. The occupation of space by
man has become a disordered event, as cities grew up without territorial planning; the man, who
started occupying areas close to rivers, soon started to occupy areas which offer risks, such as
hillsides. The occupation phenomenon in risk areas has quickly taken place in the town of Espera
Feliz/MG, because the municipality is located in an area with predominance of hills, and thus not
adequate for housing. The present work discusses the process of formation of the town and its
evolution, as well as the concepts that define mass movements, especially landslides, events that
are accelerated when man takes possession of hillside areas and changes its morphology,
becoming agent and victim of the same process.
KEYWORDS: urban areas, disordered occupation, housing, risk areas, landslides.
INTRODUÇÃO
De acordo com a sucessão temporal, a ocupação do espaço pelo homem vem passando
por processos desarmônicos e conflituosos. Com o advento do desenvolvimento econômico
promovido pela primeira revolução industrial, o espaço urbano passou por um consequente
processo de ocupação desordenada, em detrimento de a cidade ter se tornado o principal lugar
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de produção e de trocas de bens, um centro econômico, político e administrativo. No entanto a
cidade passou a ter importância significativa ainda no período neolítico, onde os grupos iniciaram
um processo de organização, ainda que rudimentar, mas que nos períodos posteriores, pode
resultar na configuração espacial que é a cidade como conhecida hoje.
A ocupação urbana em função do crescimento populacional acabou por gerar um grande
conflito entre o homem e o meio, considerando que os assentamentos urbanos estabeleceramse em áreas, como as encostas, que oferecem riscos a essa população. Em Espera Feliz-MG, o
processo não ocorreu de forma diferente, primeiro ocupou-se o centro da cidade e com o
crescimento da população outras áreas foram sendo ocupadas, incluindo as encostas que não
são áreas propicias a moradia.
A hipótese desse trabalho está baseada na ocupação que o homem vem efetuando, em
áreas de risco de deslizamento de terra, pois as encostas naturalmente propiciam um movimento
de materiais de seu terreno, no entanto quando sofre um processo de ocupação desordenada
pelo homem ela tem seu potencial de riscos acelerados, e acaba se tornando um evento
induzido pela ação antrópica, pois o homem para poder ocupar aquele espaço o transforma,
modificando sua morfologia e daí passa a ser um fator agravante ao risco preexistente.
Este estudo tem por objetivo geral expor a importância do conhecimento da relação
exercida pelo homem no meio, considerando sua necessidade de residir na cidade.
Considerando o relevo local que é compreendido pelo domínio morfoclimático dos marres de
morro, esse fenômeno deixa evidente a escassez de áreas propicias para a habitação, o que
leva a ocupação em áreas irregulares.
O objetivo específico deste, está na preocupação em discutir como se deu o processo de
formação das cidades, desde o período da pedra lascada aos dias de hoje, buscando entender
como foi à evolução da cidade em concomitância com a economia, efetuando assim seu
progresso econômico e ao mesmo tempo produzindo processos de ocupação da terra
desordenados. É de suma importância compreender o que leva aos deslizamentos de terra,
portanto buscaram-se definições precisas para que fosse possível deixar claro, como ocorre o
processo de deslizamento de terra.
A justificativa deste trabalho está na proposta de uma discussão de teorias e conceitos,
que através de uma pesquisa acerca da evolução do processo de aglomerações humanas que
levaram a formação do espaço urbano, junto à análise de conceitos acerca de movimentos de
massa, possam levar ao entendimento de como o homem acelera o risco de deslizar, que uma
encosta tem, quando se aloja nela e altera sua morfologia.
A metodologia utilizada para que este trabalho pudesse ser desenvolvido encontrou-se
embasada na forma de uma revisão de teorias e conceitos, de forma que fosse possível deixar
clara a abordagem dos mesmos. Junto a essa discussão foi efetuado um trabalho de campo ao
qual foi dada significativa atenção para a captação de imagens fotográficas de áreas que estão
suscetíveis a deslizamentos de terra, bem como áreas que passaram pelo evento há pouco
tempo.
O surgimento das cidades e o processo de urbanização
Os primeiros registros que se tem acerca da aglomeração de pessoas, datam
aproximadamente do quarto milênio antes de Cristo, quando surgiram as primeiras aldeias e/ou
povoamentos. No período Neolítico, com início em 8.000 a.C., foi quando os homens da época
passaram a criar suas próprias ferramentas, moldando as rochas. De acordo com essa
realidade, o Neolítico, é um período caracterizado pela criação de métodos que facilitavam a
caça, que era o meio de sobrevivência dos homens.
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As investigações arqueológicas mostraram que os primeiros
aglomerados sedentários e com forte densidade populacional [...]
aparecem no fim do neolítico [...]. A partir deste momento um sistema
de divisão e distribuição se desenvolve [...]. As cidades são a forma
residencial adotada pelos membros da sociedade cuja presença direta
nos locais e produção agrícola não era necessária. (CASTELLS, 2000,
p. 41-42)
Essas atividades, além de indicar uma mudança de atitude social, resultaram em uma
sobra de tempo considerável uma vez que as atividades de caça e colheita lhes consumiam todo
o tempo. O domínio sobre a agricultura e pecuária, considerada por Clarck (1991) a Revolução
Agrícola, tornou os homens sedentários, possibilitando então que deixassem de ser nômades e
estabelecessem habitações fixas. Segundo Mumford (apud SPOSITO, 2004, p.12) no Neolítico:
Essa revolução agrícola não poderia ter ocorrido sem a domesticação do
próprio homem, que passou a ter que se ocupar permanentemente de uma
área, e acompanhar todo o ciclo de desenvolvimento natural de animais e
produtos agrícolas.

Assim surgiram os primeiros povoamentos ou aldeias. Nesse contexto, ainda segundo o
autor, no momento em que o homem deixa de ser nômade, fixando-se no solo como agricultor é
dado o primeiro passo para a formação das cidades.
Por sua vez, a explosão demográfica ocorreu em função de que as mulheres, ao
passarem a se protegerem em abrigos, passaram a ter mais filhos. Tarefas como a colheita
haviam se tornado mais práticas e fáceis, os homens também passaram a ter maior
disponibilidade de tempo e disposição para as relações sexuais em locais seguros. Segundo
Sposito (2004, p.12),
O neolítico foi, assim, marcado pela vida estável das aldeias, que se
caracterizava por proporcionar condições melhores se comparadas às da vida
itinerante de antes-, para a fecundidade (a fixação permitiu mais tempo e
energia para a sexualidade), para a nutrição (a alimentação não dependia mais
exclusivamente das atividades predatórias, mas estava garantida pela
agricultura e pela criação) e a proteção (dando então segurança ao sustento e
reprodução da vida).

Dentro desse contexto a população teve seu primeiro aumento significativo, o que foi a
primeira explosão demográfica ocorrida. Além do aumento da população, a descoberta de novas
técnicas, dentre elas a possibilidade de selecionar grãos e irrigar a terra, facilitaram a vida dos
indivíduos. Segundo Ribeiro apud Carlos (2001, p.59):
As inovações tecnológicas mais importantes dessa fase são as descobertas de
técnicas ainda incipientes de irrigação que implicam fartas colheitas, e a
generalização do uso do arado e dos veículos de roda (ambos de tração
animal), bem como barcos a vela (para a navegação costeira).

Essa realidade social e técnica contribuem então, para o grande aumento na produção
agrícola. Esse excedente de produção alimentar, por sua vez, proporcionou com que os homens
pudessem desenvolver novas atividades, desligando-se das atividades primarias que garantiam
sua subsistência, passando a se dedicar a outras atividades (SPOSITO, 2004, p.14).
A partir daí e criada mais uma condição para a existência das cidades, pois como afirma
Carlos (2001, p.58),
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Quando o homem começa a dominar um elenco de técnicas menos
rudimentares que lhe permite extrair algum excedente agrícola, é um
segundo impulso para o surgimento das cidades, visto que ele pode agora
dedicar-se a outra função que não a de plantar.

Nessa conjuntura foi dado um segundo passo para a formação da cidade, pois foi a partir
daí que surgiram as relações sociais do trabalho, que até então apenas eram dadas pela idade e
pela divisão de gênero, masculino e feminino. De acordo com Carlos (2001) A divisão do
trabalho, além de implicar uma divisão da sociedade em classes, vai determinar uma separação
espacial entre as atividades dos homens, logo entre a cidade e o campo.
De acordo com Sposito (2004) não havia divisão do trabalho que não fosse dada pela
idade ou pelos limites da força. Nesse contexto, surgiu também um tipo de protetor da aldeia, o
qual passou a exercer as funções de líder político, religioso e governamental. A esse líder eram
efetuadas oferendas como uma forma de respeito e também de troca pela proteção que ele dava
a toda a aldeia.
As oferendas e depois o pagamento sistematizados de tributos ao, nada mais
era do que a realização concreta da transferência do excedente agrícola, do
mais produto, revelando a referida participação diferenciada dos homens no
processo de produção, distribuição e apropriação da riqueza. Ai se originou a
sociedade de classes. (SPOSITO, 2004, p. 16).

Tendo as condições para o surgimento da cidade, sido efetuadas, logo teve início um
processo, por volta de 3500 a. C. (SPOSITO, 2004, p.18), de expansão desses núcleos, que se
desenvolveram em regiões com predomínio de climas semiáridos. Esse fato levou os povos a se
instalarem nas proximidades de rios, que lhes ofereciam as possibilidades de irrigar as terras e
também de navegar.
O evento da navegação era essencial para a conexão com as demais localidades, pois só
assim era possível o deslocamento a fim de produzir trocas comerciais dos excedentes
alimentares. Logo essas organizações sociais foram atingindo altos níveis populacionais e
desenvolvimento tanto técnico, quanto social e econômico. Isso teria ocorrido no oriente em
áreas compreendidas pelos rios Nilo, Tigres, Eufrates, de acordo com Sposito (2004, p.18) esse
processo de assentamento ocorreu nos lugares citados anteriormente, em intervalos de tempo
diferentes.
A partir de relações que se estabeleceram nessas cidades foram criadas também as
condições necessárias para que mais tarde surgissem os impérios que representavam
territorialmente o poder de determinadas cidades, e esse evento da construção dos impérios e
sua expansão foi essencial para a aceleração do processo de urbanização procedente. A
organização do espaço nesse período de tempo já reproduzia a estrutura social existente, onde
o centro urbano era dominado pela elite e por instituições que eram detentoras do poder,
determinando assim a segregação de algumas áreas.
[...] as cidades da antiguidade eram o espaço da dominação política, o
lugar da elite e das instituições sociais que garantiam a passagem do
excedente alimentar dos produtores que moravam no campo para as
elites sociais urbanas. E ainda a organização interna do espaço
urbano passou a refletir a estrutura social e política daquelas
sociedades, pois o centro era o lugar das instituições sociais, do poder
político e das elites ociosas, em volta do qual estavam os artesões e
nos arrabaldes os produtores agrícolas. (SPOSITO, 2004, p. 25).
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Após ter experimentado grande desenvolvimento na antiguidade, as cidades passaram
por um processo inverso, um retrocesso, aonde algumas delas chegaram a sucumbir, para mais
tarde poder efetuar novamente algum progresso. A título de exemplificação pode ser citado a
formação urbana do Império Romano.
A queda do Império Romano (entre 401 d.C e 501 d.C), que foi o fracasso da hegemonia
política romana sobre seu império, provocou o desaparecimento da organização social e as
formas produzidas por ela no espaço, uma vez que desarticulou a rede urbana (SPOSITO, 2004,
p. 26). Essa situação acabou provocando, então, o declínio expressivo no processo de
urbanização, marcando assim o início de uma nova organização social, onde a base da
economia eram os chamados feudos, que dão nome ao novo sistema de organização da
sociedade daquela época, o Sistema Feudal (século V).
No sistema feudal a produção de bens era exclusivamente para atender a demanda
interna do feudo. As classes sociais eram divididas entre os donos das terras, a Igreja e os
servos, que era uma classe composta por camponeses, que tinham uma parte de terra, onde
deveriam produzir para si o que era necessário para sua subsistência e o excedente deveria ser
transferido ao dono de sua terra. Como ressalta Carlos (2001, p. 63),
[...] dentro do feudo produzia-se e consumiam-se os próprios produtos, numa
economia auto-suficiente, sem mercados externos e sem ligações. Pode-se
perceber assim que o sistema não permitia a interligação, pois não havia o
que ser trocado”.

No entanto, a cidade iria ressurgir em função da existência quase remota de alguns
mercadores, os comerciantes, que foram se instalando aos arredores dos feudos, onde os
senhores feudais construíam espécies de refúgios fortificados. Sposito, (2004, p. 32), ainda, nos
recorda que;
Este processo de retomada da urbanização, de renascimento das cidades, foi
possível pela reativação do comércio, enquanto atividade econômica urbana.
Ao se desenvolver, esse comércio foi criando as condições para a
estruturação do modo de produção capitalista e simultaneamente, a
destruição dos pilares da economia feudal (o latifúndio, sua economia
‘fechada’ e a servidão).

A transição do Sistema Feudal para o capitalista foi possível em função da intensificação
das trocas comerciais entre os feudos, mesmo que de forma ilícita e rudimentar em relação ao
processo atual. Houve, então, a criação dos burgos que eram centros políticos e comerciais,
onde as trocas se efetuavam.
Em vista do poder feudal forma-se, com efeito, uma classe negociante que,
rompendo o sistema vertical da distribuição do produto, estabelece elos
horizontais servindo de intermediária, ultrapassa a economia de subsistência e
acumula uma autonomia suficiente para ser capaz de investir nas manufaturas.
(CASTELLS, 1983, p. 44).

As manufaturas que eram as responsáveis pelas produções artesanais, abrigavam grande
parte da mão-de-obra existente. Elas eram, em grande parte, as responsáveis pelo comércio no
período, uma vez que produziam e com o lucro da comercialização dessa produção criava a
possibilidade de efetuar um mercado consumidor continuo.
Além disso, as manufaturas proporcionaram um processo cíclico de produção e consumo,
criando então cada vez mais uma demanda por mão-de-obra, onde a população iniciou um
5
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processo de migração em massa para a cidade (CARLOS, 2001, p. 65). Essa massa de
trabalhadores possui um duplo sentido. Para o modo de produção nascente passam a fornecer
mão-de-obra barata trabalhando nas manufaturas; ao tornarem-se assalariados, permitem assim
a criação de um mercado consumidor interno. “As cidades atraem a indústria devido a estes dois
fatores essenciais (mão-de-obra e mercado) e, por sua vez, a indústria desenvolve novas
possibilidades de empregos e suscita serviços”. (CASTELLS, 1983, p. 45)
Esse processo contribuiu de forma significativa para a urbanização. No entanto, foi com a
Primeira Revolução Industrial, caracterizada pelo desenvolvimento técnico - cientifico ocorrido,
que sucedeu primeiro na Inglaterra, e se espalhou por toda a Europa no final do Século XVIII,
que iria se definir o espaço urbano que é percebido atualmente (SPOSITO, 2004, p. 50). Isso se
deu em função da nova divisão social propiciada pela transição efetuada da agricultura de
subsistência, que visava atender a demanda do feudo, para um novo modelo de produção e
organização social, onde não era apenas as trocas o objetivo do comércio, mas o acumulo de
bens e capital.
Destacamos como muda o caráter de circulação de mercadorias, antes
realizada com a finalidade de se obter valores de uso, e a partir de
emergência de um segmento social - os comerciantes - cuja ocupação
especifica é a realização desta circulação passa a se dar com
finalidade de obtenção de capital. (SPOSITO, 2004, p.43)
Esse processo fez com que a cidade passasse a ter um significado capitalista, no qual as
pessoas viviam em função de seu trabalho. Passando assim a buscar moradias que fossem o
mais próximo possível dos seus locais do seu meio de sobrevivência, esse tipo de evento revela
o início de um processo na disputa pela terra, onde essa passa a ter um valor de troca.
O desenvolvimento do modo de produção capitalista já tornara a terra
também uma mercadoria, o que significava que o acesso a uma
parcela do espaço destas cidades estava mediado, pela compra ou
aluguel de terrenos, com construções ou não. (SPOSITO, 2004, p. 54).
Logo essa agregação de valor a terra iria produzir um processo de ocupação
desordenado, reflexo do Sistema Capitalista, no qual a classe operária passa se alojar em locais
de total carência de infraestrutura dado que os diferentes níveis de renda não permitem que
parte representativa das pessoas possa pagar pelo alto preço da terra.
Características como essa levam ao entendimento dos processos de ocupação onde as
pessoas levadas para a cidade à procura de um trabalho, começam a se alojar o mais próximo
possível de sua fonte de subsistência, tornando-se vítimas de inúmeros problemas
infraestruturais.
Logicamente o espaço urbano passou pela sua mais intensa transformação nesse
período, criando novas formas que produziu a urbanização tal como é vista atualmente. Nesse
contexto surgem então as configurações espaciais que se tornam na cidade de hoje, que
Castells (1983, p. 42) diz ser:
O lugar geográfico onde se instala a superestrutura político- administrativa de
uma sociedade que chegou a um ponto de desenvolvimento técnico e social
(natural e cultural) de tal ordem que existe uma diferenciação do produto em
reprodução simples e ampliada da força de trabalho, chegando a um sistema
de distribuição e de troca, que supõe a existência: de um sistema de classes
sociais, de um sistema político permitindo ao mesmo tempo o funcionamento
do conjunto social e o domínio de uma classe; de um sistema institucional de
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investimento, em particular no que concerne à cultura e à técnica; de um
sistema de troca com o exterior.

O “Urbano designaria, conforme Castells (1983, p. 40), uma forma especial de ocupação
do espaço por uma população, a saber, o aglomerado resultante de uma forte concentração e de
uma densidade relativamente alta, tendo como correlato previsível uma diferenciação funcional e
social maior”. Já para, George apud Carlos (2001, p. 68) a cidade é analisada de forma mais
abrangente, envolvendo uma perspectiva histórica: a cidade é, em cada época, o produto de
uma organização das relações econômicas e sociais que não se limita a exercer sua influência
sobre as únicas aglomerações urbanas. Então, conclui-se que a cidade é uma forma espacial
produto da sociedade. Trata-se de um reflexo espacial das relações sociais, contribuindo para a
reprodução social espacial, a cultura do urbano. Como aborda Clarck (1991, p. 61), “[...]
urbanização, é um processo social e não espacial que se refere às mudanças nas relações
comportamentais e sociais que ocorrem na sociedade, como resultado de pessoas morando em
cidade”.
Espera Feliz: história, desenvolvimento e ocupação do espaço
A cidade de Espera Feliz está localizada na mesorregião da Zona da Mata Mineira, tem
sua posição geográfica determinada pelo paralelo 20º 39’ 00” de latitude sul em sua interseção
com o meridiano de 41º 54’ 26” de longitude oeste. Faz divisa com o Estado do Espírito Santo
representado pela cidade de Dores do Rio Preto a Leste, a Sul se limita pelos municípios de
Carangola e Caiana, ao Norte pelos municípios de Alto Caparaó e Caparaó, e a Oeste pelo
município de Divino.
Figura 1: Localização de Espera Feliz em Minas Gerais - Brasil

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Espera_Feliz

O atual município de Espera Feliz tem sua história ligada aos projetos que visavam
desbravar essa região e que posteriormente veio a colonizá-la. O território que hoje compõe o
município de Espera Feliz passou por alguns processos de integração até emancipar-se em
1938.
Todo o território que hoje integra o município de Espera Feliz
pertenceu à vila de Campos, da província do Rio de Janeiro. Só
7
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muitos anos depois, passou aquele território a integrar,
primeiramente, a freguesia de Nossa Senhora de Tombos,
comarca de Presídio, hoje, Visconde do Rio Branco; depois, a
vila de Ubá e ao termo de São Paulo de Muriaé, para, por
último, se transformar em freguesia de Santa Luzia do
Carangola. (NETO,1987, p.19).
Com a catequização dos temidos índios puris, que ocupavam esses territórios,
posteriormente várias expedições saíram do Rio de Janeiro para colonizar essa região, que
oferecia terras consideravelmente férteis para a realização de práticas agrícolas. Então foi
efetuado assim o processo de ocupação territorial do que posteriormente seria o distrito policial
de São Sebastião da Barra que pertencia ainda ao município de Carangola, e que foi
emancipado em 1938.
Foi assim que, já no ultimo quartel do século XIX, foi criado o distrito
policial de São Sebastião da Barra, no município de Carangola.
Próximo, a cerca de 6 km, surgiu o povoado de Ligação. Nos
princípios do século atual, precisamente a 18 de setembro de 1915, a
Lei nº 663 transfere a sede do distrito de São Sebastião da Barra,
para Espera Feliz, continuando a integrar o município de Carangola.
(GOMES, 1999). Nos princípios do século atual, precisamente a 17 de
dezembro de 1938, o Decreto-Lei nº 148 cria o município de Espera
Feliz. (NETO, 1987, p. 19).

Com a chegada da The Leopoldina Railway Company Limited em 1910 a cidade
experimentou grande desenvolvimento, principalmente em relação ao processo de crescimento
do espaço urbano. Com a doação de terras de alguns proprietários foram construídos a praça, a
igreja matriz de São Sebastião e a área onde era a estação ferroviária, que atualmente é a
estação rodoviária. Deu-se assim então o início do processo de urbanização do município de
Espera Feliz – MG. O crescimento demográfico foi se acirrando junto ao desenvolvimento trazido
pela ferrovia e também pela descoberta e exploração de jazidas de Mica e Caulim no município.
Como afirma, Neto (1987, p.17):
O grande fator de desenvolvimento local foi a ferrovia The Leopoldina
Railway Company Limited, que atingiu o local em 1910. Para a
formação do povoado concorreu o Capitão José Carlos de Souza
Marinho, que doou terras para a construção das primeiras casas, no
local que recebeu a denominação de Rua Nova. No centro da cidade,
Deoclecio de Lacerda construiu o primeiro prédio, destinado a hotel. A
senhora Cira Rosa de Assis doou as terras para a passagem da
ferrovia, o local da estação e a área destinada triângulo. Na margem
do rio São João o Major Francisco Pereira de Souza construiu um
grupo de casas, na rua que recebeu o nome de Rua Major Pereira.
Dona Maria, viúva do Capitão Francisco Gomes da Silva, doou o
patrimônio da Igreja Matriz de São Sebastião.

A exploração mineral principalmente de Mica e do Caulim, intensificada com a estrada de
ferro, logo provocou grande enriquecimento da cidade e atraia cada vez mais pessoas para o
trabalho de exploração.
Em meio à 2º Guerra Mundial a Mica passou a ter uma valorização
astronômica e passou a ser muito exportada para os EUA e Japão,
etc. Com tanta comercialização a riqueza foi aumentando em São
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Sebastião da Barra que passou a contribuir com grande potencial para
a municipalidade. (NETO, 1987, p. 93).
Figura 2: Vista da estação ferroviária de Espera Feliz em 1947

Fonte: http://www.esperafeliz.mg.gov.br/fotos

A cidade já estava em pleno processo de ocupação, como mostra a figura 2, onde se vê
inúmeras casas rodeando a estação ferroviária, indicada pela seta de cor vermelha, o hotel
anteriormente citado, indicado pela seta de cor amarela, a igreja matriz, indicada pela seta de cor
verde, e a Rua Major Pereira indicada pela seta de cor azul e o trem de ferro indicado pela seta
de cor rosa.
Espera Feliz experimentou grande desenvolvimento econômico, com a chegada da
ferrovia The Leopoldina Railway Company Limited, pois era local de importância no trafego
ferroviário, uma vez que a cidade faz divisa com o estado do Espírito Santo. Neto (1991) afirma
que a estação ferroviária era o local onde os passageiros faziam baldeação quando viam de
Manhuaçu e seguiam para Carangola, e servia também ao estado do Espírito Santo.
A estação teria sido chamada entre 1911 e 1915 de Ligação, por ser um entroncamento.
Dessa estação saía o ramal Sul do Espírito Santo, ligando a cidade a Cachoeiro de Itapemirim,
no Estado do Espírito Santo. O ramal foi fechado em 05/11/1971. (Estações ferroviárias).
3.2 – Histórico demográfico de Espera Feliz-MG (1985-2010)
Neto (1987) afirma que o Censo Demográfico de 01 de julho de 1985 cadastrou 17.113
pessoas residindo em Espera Feliz, apresentando densidade demográfica de 52,66 habitantes
por Km2. De 1991 a 2000, de acordo com a Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) a população cresceu anualmente
em média 0,57 %, passando de 19.543 habitantes em 1991 para 20.528 habitantes em 2000,
sendo que a população residente na zona rural em 1991 representava 11.590 e na zona urbana
7.953, no decorrer do período o processo se inverteu , considerando que na zona rural o número
de habitantes passou a ser de 9.267 enquanto no espaço urbano deu um salto para 11.261, a
taxa de urbanização passou de 40,69 % em 1991 para 54,86 % em 2000. Nesse intervalo de
tempo o IBGE em 1996, contou 18.847 pessoas residindo no município de Espera Feliz.
9
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Em 2004 foram contabilizados 21.033 habitantes, no ano de 2007, a contagem registrou
20.821 habitantes, em 2009 foram recenseados 21.612 habitantes e em 2010 os resultados da
contagem divulgados ainda em caráter não definitivo, pelo mesmo órgão estima-se que já são
22.867 habitantes residindo no município. Esses dados mostram como vem se comportando o
crescimento demográfico no município.
(Des)ordem urbana: atores e agentes sociais promotores do espaço habitado
A ocupação do espaço urbano de Espera Feliz - MG se deu primeiramente com a chegada
da ferrovia, logo então ocorreu o deslocamento do aglomerado urbano que se localizava em São
Sebastião da Barra para o município de Espera Feliz-MG, na época denominado ligação.
Primeiro ocupou-se as áreas próximas a estação ferroviária, logo depois os latifundiários
foram efetuando a produção do evento que resultaria na mudança do espaço rural para um
espaço urbano, uma vez que esses iniciaram um processo de construção de novas moradias,
em suas terras para a população que chegava, constituindo em seus loteamentos novas ruas e
mais tarde novos bairros, novos locais de reprodução social. Corrêa (2004) salienta que os
proprietários fundiários atuam no sentido de obterem a maior renda fundiária de suas
propriedades, interessando-se em que estas tenham o uso que seja o mais remunerador
possível, especialmente uso comercial ou residencial de status. E complementa o autor, que as
possibilidades da venda da terra, que se transformam de propriedade rural para propriedade
urbana, por parte dos proprietários dependem do confronto entre as rendas obtidas com a
produção agrícola e as rendas obtidas com a venda de terra para fins urbanos.
Com a ocupação das melhores áreas tendo sido efetuada pela parcela da população que
possuía poder de troca, logo surgiram às áreas periféricas, a fim de abrigar a parcela da
população que tinha menor poder aquisitivo. Corrêa (2004), destaca que as áreas residenciais
segregadas representam papel ponderável no processo de reprodução das relações de
produção, no bojo da qual se reproduzem as diversas classes sociais e suas frações: os bairros
são os locais de reprodução dos diversos grupos sociais.
Com o considerável processo de expansão da cidade, que resultou no surgimento de
novos bairros, que tencionavam abrigar as pessoas que viam para a cidade para trabalhar em
um dos empreendimentos que aqui se localizavam, como na exploração mineral da Mica e do
Caulim ou então no laticínio, portanto essa gama de novos trabalhadores constituíam parte da
população que não tinha poder aquisitivo para gozar das áreas que lhes ofereciam acesso aos
bens de uso comum promovidos pelos órgãos públicos. Corrêa (2004) diz que a habitação é um
bem cujo acesso é seletivo, pois parcela enorme da população não tem acesso, quer dizer não
possui renda para pagar o aluguel de uma habitação decente e, muito menos, comprar um
imóvel.
A produção das áreas segregadas deu-se então quando a área central da cidade passou a
ter papel econômico efetivo, abrigando o comércio local e os prestadores de serviços, sendo
assim a ocupação passou a se tornar um evento cada vez mais desordenado na cidade de
Espera Feliz-MG, os terrenos que se localizavam próximos à área central adquiriram valores que
só atendiam a população com poder elevado de compra, outros como afirma Corrêa (2004)
submetidos à lógica dos proprietários fundiários da periferia, tornando-se, à custa de muito
sobretrabalho, proprietários de um terreno e um imóvel, de mercadorias com valor de uso e de
troca.
O processo de valorização da terra do espaço urbano, além da localização estar atrelado
aos investimentos em infraestrutura efetuados por parte dos órgãos públicos, como sistema
viário, calçamento, implementação de rede de saneamento básico e iluminação. Segundo Corrêa
(2004), o Estado tendo a privilegiar os interesses daquele segmento ou segmentos da classe
dominante que, a cada momento estão no poder. Portanto o Estado através da alocação
10

Nadir: rev. electron. geogr. austral
Año 4, n° 2 agosto-diciembre 2012

ISSN: 0718-7130

espacialmente diferenciada dos equipamentos de consumo coletivo, também interfere na
segregação residencial.
E através dos vários instrumentos e instrumentadores que se faz do espaço urbano um
meio (des) ordenado da produção e reprodução social, Corrêa (2004) afirma que a complexidade
da ação dos agentes sociais inclui práticas que levam a um constante processo de
reorganização espacial que se faz via incorporação de novas áreas ao espaço urbano,
densificação do uso do solo, deterioração de certas áreas, renovação urbana, relocação
diferenciada da infraestrutura e mudança, coercitiva ou não, do conteúdo social econômico de
determinadas áreas da cidade.
Ainda Corrêa (2004) afirma que a reprodução desse espaço é antes de mais nada, uma
forma de resistência e sobrevivência, que se traduzem na apropriação de terrenos usualmente
inadequados para os outros agentes da produção do espaço, encostas íngremes e áreas
alagadiças.
Impactos ambientais urbanos: os movimentos de massa
Entende-se por movimentos de massa, os processos onde há movimentação,
deslocamento de material (solos e rochas), vertente abaixo, em função da gravidade.
Os movimentos do regolito correspondem a todos os movimentos
gravitacionais que promovem a movimentação de partículas ou partes
do regolito pela encosta abaixo. Implicitamente considera-se que a
gravidade é a única força importante e que nenhum outro meio de
transporte está envolvido, como o vento, a água em movimento, gelo
e lava em fusão. (MORRISON, 1980, p. 28).

O processo de movimentação de material proveniente de encostas faz parte da dinâmica
natural do meio, portanto pode ser acelerado devido a implicações naturais ou antrópicas, como
por saturação hídrica devido a chuvas intensas e/ou constantes, ou pela desestruturação
produzida pelo homem devido às suas obras sem o planejamento imprescindível para a
ocupação dessas áreas.
Entre os agentes que produzem os movimentos de massa estão os fatores geológicos e
geomorfológicos, que respondem pela estrutura litológica definida pelos tipos de rochas que
compõem o solo, pois estas permitem a regularização no processo de infiltração, ou seja, de
drenagem da área, e pelo modelado do relevo, como dissecação, formas, declividade e
topografia.
Tem-se ainda enquanto agente natural os fatores climáticos que influenciam diretamente
na ocorrência do evento, através da pluviosidade que contribui de forma significativa para que
ocorra a movimentação do material, pois a água infiltra-se no solo deixando-o encharcado,
propiciando assim que esse solo se torne mais denso e possa deslizar com maior facilidade,
principalmente quando se trata de solos pouco profundos. Seja pela erosão causada pela ação
impactante das gotas de chuva e das enxurradas, ou pelo fato de encharcar o solo e deixá-lo
assim propicio a movimentação. Gonçalves e Guerra (2004, p.193) afirmam:
O desencadeamento de escorregamentos em uma região depende de
vários condicionantes naturais; porém, a chuva é um dos fatores mais
significativos, pois quase todos os registros estão associados a
episódios de chuva de forte intensidade ou de períodos prolongados,
geralmente concentrados em alguns meses, muito comum nas regiões
tropicais.
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Christofoletti (1980, p.28) acrescenta que,
Embora a água em movimento esteja excluída do processo, a presença dela
exerce função importante no movimento do regolito por reduzir o coeficiente
de fricção e por aumentar o peso da massa intemperizada, preenchendo os
espaços entre os poros.

No processo denominado por CHRISTOFOLETTI (1980) de processo morfogenético
pluvial, ele afirma que, o primeiro impacto erosivo dos solos é propiciado pela ação mecânica
das gotas de chuva, que promove o arrancamento e deslocamento das partículas terrosas. Essa
ação mecânica é exercida por causa da energia cinética das gotas, variável de acordo com o
tamanho e a velocidade das mesmas. Esse evento se intensifica na medida em que a presença
de vegetação se torna menos densa ou é ausente.
Considerando que o homem, enquanto agente modificador da paisagem, denominado
agente antrópico, efetua a retirada da cobertura vegetal da terra para efetuar construções, sendo
que a cobertura vegetal é essencial para a estabilidade da encosta, pois é capaz de reduzir o
impacto das gotas de chuva diretamente no solo, como explicado por Christofoletti (1980) no que
ele denominou de processo morfogenético pluvial, e ainda contribuir para a agregação das
partículas que compõem o solo.
O impacto da chuva engendra a primeira fase da morfogênese pluvial, mas
essa influência direta é relativamente efêmera. O processo de transporte
mais importante é o escoamento pluvial, que começa a aparecer quando a
quantidade de água precipitada é maior que a velocidade de infiltração. Os
minúsculos filetes de água que então se formam, devido as asperezas da
superfície e a existência da cobertura vegetal, são incessantemente freados
e desviados do seu curso, mas não vão se engrossando à medida que
descem a encosta, e quando se concentram formam as enxurradas. As
plantas possuem dupla ação. Através das raízes provocam o deslocamento
de partículas, aumentam a permeabilidade do solo, intensificam as ações
bioquímicas e retiram nutrientes: em função da desagregação e
empobrecimento. Por outro lado, funcionam como chamada interceptora
frente à ação mecânica da chuva, como obstáculo ao escoamento pluvial e
aos ventos, e, através do fornecimento de húmus, como fator de agregação
de solos. Quando se verifica o desabamento de arvores, de modo natural,
ocorre movimentação de terra na superfície da encosta. CHRISTOFOLETTI
(1980, p. 31).

Os movimentos de massa são classificados em tipos variados, segundo FERNANDES E
AMARAL (2004, p. 134) existem na literatura várias classificações em uso e muitos conflitos em
relação à terminologia. Dentre os critérios utilizados geralmente para a diferenciação destes
movimentos destacam-se o tipo de material, a velocidade e o mecanismo do movimento, o modo
de deformação, a geometria da massa movimentada e o conteúdo de água. Os movimentos de
massa classificados como deslizamento de terra, ou escorregamento, que se definem por serem
movimentos rápidos, de curta duração, com plano de ruptura bem definidos; esse processo
permite a distinção entre o material movimentado e o que ainda se encontra em repouso. Para
Christofoletti (1980, p. 29):
Os deslizamentos são deslocamentos de uma massa de regolito sobre
embasamento ordinariamente saturado de água. A função de nível de
deslizamento pode ser dada por uma rocha sã ou por um horizonte do
regolito possuidor de maior quantidade de plasticidade e de fluidez. No
sudeste do Brasil dois fatores contribuem para a ocorrência de
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deslizamentos: a prolongada estação chuvosa e a declividade relativamente
acentuada das vertentes.

Portanto na classificação de Fernandes e Amaral (2004, p.138), os deslizamentos
dividem-se em:
Escorregamentos rotacionais (slumps) onde a superfície de ruptura é
curva e côncava pra cima, ao longo da qual se da um movimento
rotacional da massa de solo. Dentre as condições que mais favorecem
a geração desses movimentos destaca-se a existência de solos
espessos e homogêneos, enquanto os deslizamentos translacionais
possuem ruptura plana, sendo geralmente compridos e rasos. Os
escorregamentos translacionais, na maioria das vezes, ocorrem
durante períodos de intensa precipitação.

Os escorregamentos são de forma geral divididos com base de plano de ruptura e no tipo
de material em movimento, que pode ser constituído por solo, rocha e até mesmo por lixo. Esse
tipo de evento deposita o material movimentado na base de sua vertente, portanto se houver
retirada de material na base do talude, haverá maior probabilidade de haver novos
deslizamentos , quando as condições pluviométricas forem propicias adjuntas aos demais
eventos locais, mas o que é necessário deixar claro, é que algumas medidas podem mitigar o
processo de deslizamento de terra, como a preservação da vegetação, a manutenção da rede de
drenagem e estruturas de engenharia como muro de arrimo. Esse fenômeno apesar de ser um
evento natural tem seu risco potencial agravado quando lhe são exercidas algumas dinâmicas
externas, como a ação antrópica, pois o homem para poder ocupar essas áreas, com risco de
deslizar, ele a transforma, modificando então sua morfologia.
Espera Feliz - MG e a ocupação em áreas de risco de deslizamento de terra
O homem vem estabelecendo um processo de degradação no meio em função da sua
necessidade de fixar-se no espaço urbano, haja vista que, existe uma migração cada vez maior
no sentido, espaço rural para espaço urbano.
A maioria das pessoas migram em função da busca por trabalhos menos sacrificados,
considerando ser a vida e o trabalho no campo atividades bastante árduas, ou então pelo fato da
mão-de-obra no campo estar sendo substituída por máquinas e equipamentos modernos, nesse
sentido percebe-se a busca por uma vida menos sacrificada e de maior conforto, ou que
proporcione apenas maior facilidade de acesso a bens e serviços.
A cidade se localiza em uma região onde o relevo é caracterizado pelo Domínio
Morfoclimático de Mares de Morros, que se caracteriza por ser uma região montanhosa. Na atual
estação rodoviária, a antiga estação ferroviária, a altitude aproximada é de 772 m, no entanto o
relevo local apresenta algumas variações.
Então de acordo com essa denominação do relevo regional a cidade se encontra cercada
por morros, o que deixa evidente que as áreas urbanas propicias para moradia são escassas,
considerando que as áreas aplainadas, que se localizam nas adjacências das planícies aluviais,
são ocupadas por estabelecimentos comercias e de prestação de serviços, ou então são
ocupadas por moradias onde as pessoas que possuem poder aquisitivo considerável se
estabeleceram, gerando assim especulação imobiliária, pois essas áreas se transformaram em
terras de alto valor econômico, demonstrando assim a dinâmica da segregação social.
(CORRÊA, 2004).
Os terrenos de maior valor serão utilizados para as melhores residências atendendo à
demanda solvável. Os terrenos com os menores preços, pior localizados, serão utilizados na
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construção de residências inferiores, a serem habitados pelos que dispõem de menor renda.
Como demostrado na figura 3.
Sendo assim, a população de baixo poder aquisitivo acaba por ter que ocupar áreas
distantes do centro ou então áreas que lhes oferece algum risco, até mesmo de vida, como as
encostas íngremes que estão localizadas nas adjacências da área central da cidade, que permite
essa população carente de estar mais próximo do centro da cidade, que é onde estão
concentradas as principais atividades. “Entende-se por risco a possibilidade de perigo, perda ou
dano, do ponto de vista social e econômico, a que a população esteja submetida caso ocorram
escorregamentos e processos correlatados”. (IPT, 1991, p.73).
Esse tipo de processo passa assim a revelar as discrepâncias sociais que cercam a
população, uma vez que os locais que são destinados às classes desfavorecidas são áreas que
dispõem de algum tipo de risco natural.
Figura 3: Construções em encosta no bairro Santa Cecília

Fonte: Albelane M. Chambela, 2009.

Os deslizamentos são processos naturais, segundo FERNANDES E AMARAL (2004), no
entanto causam danos econômicos e às vezes chega a custar a vida das pessoas. Como
divulgado pelo site megaminas.com, no início do ano de 2009 a cidade de Espera Feliz-MG foi
marcada por uma fatalidade, um deslizamento de terra soterrou uma residência no centro da
cidade, por volta das 18horas e 30minutos de (07/04/2009). Como se pode observar na figura 4.
O dono da propriedade, Mateus José Martins, 79 anos, ficou soterrado e morreu no local. Por
causa da chuva que caiu na quarta-feira (01/04/2009) barreiras caíram em pelo menos 15 ruas e
sete casas desabaram em Espera Feliz.

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
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Figura 4: Cicatriz do deslizamento ocorrido em 2009

Fonte: Albelane M. Chambela, 2009.

A ocupação em áreas de risco potencial de deslizar (figura 4), na cidade de Espera FelizMG, a área da foto passou por um processo de deslizamento no início do ano de 2009, os
habitantes da casa indicada pela seta à esquerda da foto, foram retirados pela prefeitura, no
entanto logo que o período de precipitação cessou os moradores voltaram para a sua residência,
como mostra a figura 5.
Figura 5: Vista de uma das encostas que deslizaram em 2009

Fonte: Albelane M. Chambela, 2010.
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Figura 6: Área de risco geológico potencial ocupada após deslizamento em 2009

Fonte: Albelane Monteiro Chambela, 2010.

Na mesma rua pode-se perceber através da figura 6 a presença de inúmeras casas
dependuradas pela encosta. Um fenômeno que se busca compreender pela essência do social e
econômico. Pois na maioria dos casos os habitantes possuem uma renda que atende apenas a
demanda da alimentação. Esse processo deveria ser regulado por leis de uso e ocupação do
solo, que buscassem o parcelamento da terra a fim de diminuir a especulação imobiliária e
regular a estrutura fundiária dos imóveis urbanos, como descrito no Plano Diretor Participativo
Municipal, que no inciso V do artigo 1º, do capitulo I que trata da conceituação e dos objetivos,
que diz: ordenar o pleno desenvolvimento do município no plano social, adequando a ocupação
e uso do solo urbano à função social da propriedade. No inciso V do artigo 2º, do mesmo
capítulo, fala acerca da coibição da especulação imobiliária. No artigo 6º do capítulo I que trata
das disposições gerais, do título II que trata do desenvolvimento urbano, diz que a legislação
atenta-se ao desenvolvimento local levando em consideração os fatores favoráveis e restritivos
ao desenvolvimento levando em consideração entre outros fatores; inciso IX, as ocupações
desordenadas em áreas de risco e em áreas com impedimento legal; IX - controlar a ocupação
das áreas de risco geológico potencial. Ainda no Plano Diretor, artigo 7º, que versa acerca dos
objetivos estratégicos para o desenvolvimento sustentável, do capítulo II tem-se os incisos XXVI
que prevê a adequação da estrutura administrativa ao processo de implementação dessa Lei e à
aplicação das normas urbanísticas, de acordo com a Lei especifica; XXVII- que prevê a criação
de uma coordenação de assuntos urbanos com a função de estudar, planejar e supervisionar
questões urbanas e suas interações com outros municípios da região do Parque Nacional do
Caparaó. (Plano Diretor Participativo do Município de Espera Feliz, 2006).
As diretrizes do Plano Diretor, no que se refere ao ordenamento territorial e ocupação do
espaço urbano de Espera Feliz-MG, apesar de expressar claramente as necessidades, não têm
aplicações visíveis, considerando-se as fotos 6, 7 e 8, as áreas de risco de deslizamentos e
instáveis de solo permanecem ocupados. Outro fator negligenciado pelo Plano Diretor Municipal
pela ausência de um banco de dados, com mapas que possam permitir a visualização de como o
espaço urbano tem sido ocupado.
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Figura 7: Ocupação em área de risco de deslizamentos de terra, Rua Carangola

Fonte: Albelane M. Chambela, 2010.

A Figura 8, mostra a ocupação em área de risco no Bairro do Valtair, nas área demarcada
pelo retângulo vermelho. O terreno é bastante declinado, ainda conserva-se alguma vegetação
natural, no entanto não apresenta rede de drenagem. O que viabiliza o escoamento superficial e
a conseqüente formação de processos erosivos que tornam o terreno ainda mais instável.
Figura 8: Habitações em encosta no Bairro do Valtair

Fonte: Albelane M. Chambela, 2010.

Conforme apresentado pelas imagens anteriores e demarcado na figura 7 (retângulo
amarelo) e na figura 8 (retângulo vermelho), as áreas ocupadas são geologicamente instáveis,
com eventos e processos de erosão contínuo, estas áreas de risco ainda estão sendo ocupadas,
negligenciado pelas autoridades públicas e não atribuídas enquanto áreas inadequadas para a
17
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ocupação humana no Plano Diretor Municipal. Fatores que contribuem para a desorganização
espacial e um grave entrave para o desenvolvimento urbano municipal. Como salientam MOTTA;
MUELLER y TORRES (1997, p. 23):
No contexto intra-urbano, embora existam problemas de extrema
relevância relacionados ao financiamento do desenvolvimento urbano,
há uma outra ordem de problemas, geralmente associados à falta ou à
inadequação de políticas e instrumentos, que permitam melhor
orientação do desenvolvimento urbano.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pesquisa efetuada para a construção desse trabalho conduziu ao entendimento
do processo de formação, transformação e evolução das cidades. Procurando desenvolver,
através disso, a compreensão do processo de ocupação em áreas de risco de deslizamento de
terra, tendo como estudo de caso a cidade de Espera Feliz-MG.
Espera Feliz-MG teve seu processo de transformação do espaço rural em urbano
através da especulação imobiliária produzida pelos latifundiários, que aproveitaram-se do
crescimento urbano estimulado pela chegada da ferrovia, pela exploração das jazidas de minério
e mais tarde pelo laticínio e atividade comercial da cidade. As áreas adequadas ao
assentamento logo foram ocupadas principalmente abrigando o comércio e a rede de serviços,
no que se tornou o centro da cidade, sendo assim a população de baixo poder aquisitivo foi se
assentando em áreas que lhes oferece algum risco, principalmente as encostas.
Através do trabalho de campo efetuado pode-se perceber a necessidade de
implantação de projetos que possam efetuar a contensão do avanço da ocupação em áreas com
risco potencial de deslizar, ou mesmo a implantação de obras de infraestrutura como
conservação da rede de drenagem, conservação da vegetação e construção de muro de arrimo,
para que seja possível a garantia mínima de segurança à população. Ainda é necessário manter
a população local informada dos riscos que determinada área lhes oferece.
A deficiência de estudos que visam mapear, ou pesquisar de forma profunda os
riscos que as encostas oferecem para a população da cidade de Espera Feliz - MG, que se
assentam nelas são lastimáveis. Torna-se necessário que os órgãos públicos procurem estimular
e promover o estudo dessas áreas, buscando desenvolver projetos que possam colaborar de
forma efetiva para o ordenamento territorial, de forma que possam conter o avanço nessas áreas
de risco e a ocupação desordenada.
De acordo com os estudos efetuados, foi possível perceber além da ausência de
documentos técnicos que possam contribuir para a segurança da população assentada em áreas
de risco, a ineficiência do plano diretor desde sua elaboração à aplicação. Considerando que
legalmente este deveria ser um instrumento que privasse pela ordem e pela organização da
cidade.
REFERÊNCIAS
CARLOS, Anna Fani Alessandri. A Cidade. 6º ed., São Paulo: Contexto, 2001.
CASTELLS, Manuel. O Fenômeno Urbano: delimitações conceituais e realidades históricas. In: A
Questão Urbana. Tradução Arlene Caetano. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983. Coleção
Pensamento Crítico; Vol.48.
CHRISTOFOLETTI, Antonio. Geomorfologia. 2 ed. São Paulo: Edgard Blücher, 1980.
CLARK, David. Introdução à Geografia Urbana. Tradução Lucia Helena de Oliveira Gerardi e
Silvana Maria Pimentel. 2 ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1991.
18

Nadir: rev. electron. geogr. austral
Año 4, n° 2 agosto-diciembre 2012

ISSN: 0718-7130

COELHO, Maria Célia Nunes. Impactos Ambientais em Áreas Urbanas; teorias, conceitos e
métodos de pesquisa. In: GUERRA, Antônio José Teixeira; e CUNHA, Sandra Baptista Da.
(Orgs.). Impactos Ambientais Urbanos no Brasil. Rio de Janeiro. Bertrand Brasil, 2001.
CORRÊA, Roberto Lobato. O espaço urbano. São Paulo. 4 ed. São Paulo: Ática, 2004. Série
Princípios.
ESPERA FELIZ. Plano Diretor Participativo do Município de. Lei Municipal nº 744/06 de 09 de
Outubro de 2006. Disponível em: http://www.camaraefeliz.mg.gov.br/>. Acesso em: 06 de set.
2010.
______________.
Prefeitura
Municipal
de.
Fotos.
Disponível
em:
<
http://www.esperafeliz.mg.gov.br/fotos>. Acesso em: 06 set. 2010.
FERNANDES, Nelson Ferreira; AMARAL, Cláudio Palmeira. Movimentos de Massa uma
Abordagem Geológica Geomorfológica. In: GUERRA, Antônio José Teixeira; e CUNHA, Sandra
Baptista da. (Orgs.). Geomorfologia e Meio Ambiente. 5 ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil,
2004.
GOMES, Paulo Cezar da Costa. A Condição Urbana: ensaios de geopolítica da cidade. Rio de
Janeiro: Bertrand Brasil, 2002.
GONÇALVES, Luiz Fernando Hansen; GUERRA, Antônio José Teixeira. Movimentos de massa
na cidade de Petrópolis (Rio de Janeiro). In: GUERRA, Antônio José Teixeira; e CUNHA, Sandra
Baptista da. (Orgs.). Impactos Ambientais Urbanos no Brasil. Rio de Janeiro. Bertrand Brasil,
2001.
IBGE. Contagem da População (1996). Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home
/estatística/populacao/contagem>. Acesso em: 29 set. de 2010.
_____. Cidades (2005). Disponible en: <http:// www.ibge.gov.br>. Acesso em: 21 jul. de 2010.
_____. Contagem da População (2007). Disponível em: <http://www.ibge.gov.br
/home/estatistica/populacao/contagem2007/MG.pdf>. Acesso em: 29 set. 2010.
IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S.A. Ocupação de encostas.
Coord. Cunha, M. A. São Paulo: Instituto de Pesquisas Tecnológicas, 1991. – (Publicação IPT
n.1831).
LEOPOLDINA,
Estrada
de
Ferro
(1911-1975).
Disponível
em:
http://www.estacoesferroviarias.com.br/efl_mg_manhuacu/esperafeliz.htm. Acesso em: 20 set.
2010.
MOTTA, Diana Meirelles; MUELLER, Charles Curt; TORRES, Marcelo de Oliveira. A dimensão
urbana do desenvolvimento econômico-espacial brasileiro. Texto para discussão do IPEA. N.
530, Brasília, Dezembro de 1997.
NETO, José Marciano. Campos Verdejantes. Espera Feliz: Ed. do Autor, 1987.
OLIVEIRA, Marcelo Accioly T.; HERRMANN, Maria Lúcia de P. Ocupação do solo e riscos
ambientais na área conurbada de Florianópolis. In: GUERRA, Antônio José Teixeira; e CUNHA,
Sandra Baptista Da. (Orgs.). Impactos Ambientais Urbanos no Brasil. Rio de Janeiro. Bertrand
Brasil, 2001.
ONU - Organização das Nações Unidas. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.
Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2003. Disponível em: <http://www.pnud.org.br
/IDH/Atlas2003.aspx?indiceAccordion=1&li=li_Atlas2003>. Acesso em: 12 mar. 2010.
REGIÃO, Chuva Castiga a. Disponível em: <http://megaminas.globo.com/2009/04/02/chuvacastiga-a-regiao>. Acesso em: 27 jul. de 2010.
SPOSITO. Maria Encarnação B. Capitalismo e Urbanização. 14 ed. São Paulo, Contexto, 2004.
WIKIPÉDIA. Espera Feliz. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Espera_Feliz>. Acesso em:
10 out. 2011.

19

