Os nossos desastres naturais
Não temos terremotos ou vulcões no Brasil, mas isso não nos poupa de outros
desastres.
Por Priscila Gorzoni

O Brasil é um país abençoado, realmente: não temos aqui terremotos de grande
escala, fortes furacões, tufões, vulcões em atividade e outras catástrofes que fazem
parte da vida de milhões de pessoas no mundo. Em contraposição, temos outros
problemas, que podem ser considerados desastres naturais quando fazem vítimas.
Os mais substanciais são a seca, a geada, as enchentes, a desertificação, a erosão,
as queimadas e os escorregamentos.
Os desastres que mais matam gente no Brasil são os escorregamentos. Já o
processo de seca é o que mais causa sofrimentos e está historicamente ligado ao
Nordeste. As calamidades que acontecem aqui são causadas por um conjunto de
fatores não só climáticos: o dedo do homem é fator decisivo nesse prejuízo. Isso
porque ele desconhece o solo onde mora e acaba antecipando o desastre. Como,
por exemplo, levantar casas em beiras de rios, em encostas de morros ou mesmo
construir hidrelétricas sem preocupação com a manutenção adequada. Por isso,
podemos dizer que há tempos as coisas aconteciam por razões geológicas, mas
hoje elas se dão em boa parte pelas mãos humanas. O homem dá um
empurrãozinho à catástrofe, muitas vezes sem nem mesmo tomar consciência
disso.
ENCHENTES
Basta chover um pouco e as grandes cidade brasileiras ficam em estado de
calamidade. Isso não acontece por acaso. As enchentes e inundações são, sem
dúvida, alguns dos maiores problemas do nosso século.
Para entender por que isso acontece, é preciso antes definir alguns conceitos.
Enchente acontece quando as águas da chuva, ao alcançarem um curso d´água,
causam o aumento na vazão por certo período de tempo. Ou seja, a quantidade de
água é maior do que o espaço onde ela ficaria. Como em um copo cheio, a água
transborda.
Quando a água extravasa e toma as ruas, marginais e casas, ocorre a inundação.
Ela é a verdadeira responsável pelas grandes desgraças e mortes urbanas. Os
motivos são um conjunto de fatores, entre eles estão os climáticos, geológicos e,
determinantemente, a ação humana. Nas cidades, os sistemas de drenagem
geralmente são obsoletos, foram desenvolvidos para funcionarem durante um
tempo determinado e nunca são trocados ou modernizados. Assim, estão entre os
grandes responsáveis pelas. Assim, estão entre os grandes responsáveis pelas
inundações. Por outro lado, o homem constrói suas casas até na beira do rio e
ocupa a linha do canal responsável pelo escoamento. Dessa maneira, a água não
tem para onde ir e inunda as casas. As inundações que acontecem ao longo de
córregos e ribeirões, localizados fora do sistema principal de drenagem, geralmente

têm como causas o grande número de bueiros e pontilhões obstruídos ou com
seção insuficiente, o assoreamento dos cursos d'água decorrente de uso e ocupação
inadequadas. Em geral, nas grandes cidades, muitas áreas de risco de enchentes
estão relacionadas com a ocupação de favelas nas margens de córregos. Nesses
não é só a inundação que causa grandes prejuízos, há também os escorregamentos
de casas nos morros.
Fonte: http://geografia.uol.com.br/geografia/mapas-demografia/31/artigo1781611.asp

