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RESUMO

O impacto das intervenções no meio ambiente ao longo dos tempos tem sido
cada vez maior com o desenvolvimento das atividades humanas. Sob o ponto de vista
do meio físico, as pressões antropogênicas alteram a dinâmica natural da superfície,
com destaque para o espaço urbano, onde ocorrem processos que geram
conseqüências indesejáveis à população. Esses processos naturais, típicos do mundo
tropical tais como escorregamentos, erosão, enchentes e inundação, atingem, muitas
vezes de forma severa, as metrópoles urbanas, onerando os cofres públicos, causando
danos à infraestrutura, afetando a integridade física da população podendo, em certos
casos, ocasionar a perda de vidas humanas. Com o avanço na investigação
fenomenológica desses processos e o auxílio da informática, tornou-se possível, de
forma mais dinâmica, identificar, analisar e prever as ameaças e os diferentes cenários
de riscos passíveis de ocorrer em uma dada localidade, como também calcular sua
magnitude, freqüência e potenciais perdas. Nesse contexto, existem instrumentos
técnicos de gestão que possibilitam às instituições públicas e privadas reconhecer
previamente as ameaças potenciais e os respectivos cenários de risco. Isso posto,
enfatiza-se o emprego de Sistemas de Informações Geográficas (SIG) na gestão de
riscos, em especial a processos de escorregamento em encostas e solapamento de
margem de cursos d’água, adotando como área-piloto o município de Taboão da Serra
(SP) no âmbito da política pública denominada Plano Municipal de Redução de Riscos
(PMRR), do Ministério das Cidades

Palavras Chaves: SIG; gestão de riscos; PMRR; políticas públicas; Taboão da Serra

ABSTRACT

Georeferenced system proposal as a tool for risk management: application from
the Municipality Risk Reduction Plan in Taboão da Serra, SP.
The impact on the environment has been increasing over the time with the
development of human activities. Anthropogenic pressures have been changing the
natural dynamic of the surface, especially the urban environment, where unwelcome
consequences for the population take place. Typical natural processes of the Tropics
such as floods, erosion and landslides burden public funds, affecting economically the
urban infrastructure and local population, even causing fatalities. With the progress of
these phenomenological processes investigation and the development of computers, it
became possible in a more dynamic condition to identify, analyze and predict natural
hazards and specific scenarios of risks that may occur in a given location, as well as
calculate the frequency of occurrence, magnitude of the damages and potential losses
of a particular hazard. In this context, there are technical management tools that allow
companies and government agencies to early recognize potential hazards and their
risky scenarios. Thus, the main goal of this research is to propose a georeferenced
system for risk management, adopting as a pilot area the municipality of Taboão da
Serra (SP). In this approach, it emphasizes the Geographic Information Systems (GIS)
as a management tool for planning and risk management in slums areas prone to
landslides and riverbanks processes identified under the public policy known as Plano
Municipal de Redução de Riscos – PMRR (Municipal Risk Reduction Plan).

Keywords: GIS; risk management; PMRR; public policy; Taboão da Serra
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1 INTRODUÇÃO
Com a criação e evolução das técnicas, tecnologias e sua expressão na
construção e reprodução das cidades, a interferência do Homem no meio ambiente tem
sido cada vez maior ao longo dos tempos (NIR, 1983). As pressões antropogênicas
seguem uma lógica similar nos países em desenvolvimento, cujas intervenções no
meio ambiente nem sempre seguem critérios técnicos adequados e acabam por
degradar o ambiente.
Metzger (1996 apud NOGUEIRA, 2002) cita que a densidade populacional é
uma das principais causas da degradação ambiental em meio urbano. Esse
adensamento populacional e a incapacidade das municipalidades em atender as
demandas de serviços e recursos têm aumentado a magnitude dos impactos
ambientais negativos (ROSS, 1993; MACEDO, 2001; NOGUEIRA, 2002). Ações como
construção, degradação ou reconstrução de novos espaços físicos e sociais, podem
alterar a dinâmica dos processos naturais (CANIL, 2006).
Essas dinâmicas naturais alteradas em ambiente urbano com a intervenção
antropogênica geram conseqüências indesejáveis à população. Processos naturais
típicos do mundo tropical tais como inundação, enchente, erosão e escorregamento,
por exemplo, oneram os cofres públicos, afetam economicamente a população local e,
por vezes geram vítimas fatais.
Segundo PNUMA (2004), na região da América Latina e Caribe, os principais
perigos de origem natural são as secas, furacões, ciclones, inundações, maremotos,
avalanches, terremotos, atividade vulcânica e deslizamentos de terra e de lama.
Estudos registram um total de 65.260 mortes em virtude de desastres naturais
nesta região durante a década de 1990. Essas perdas são resultantes principalmente
de inundações (54%), epidemias (18,4%), tempestades, ciclones e furacões (17,7%),
terremotos (5,2%) e deslizamentos de terra (3,2%) (CRED-OFDA, 2002 apud PNUMA,
2004).
Os movimentos de massa (deslizamentos ou escorregamentos) e as inundações
são processos naturais freqüentemente deflagrados por eventos de origem
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hidrometeorológica e representaram cerca de 90% das perdas humanas na década de
1990.
Os escorregamentos constituem-se num dos processos mais importantes
associados à dinâmica superficial, uma vez que decorrem da interação dos agentes
geológico-geomorfológicos, climáticos e antrópicos.
Esses condicionantes, quando aliados ao empobrecimento populacional e
ocupação de áreas naturalmente suscetíveis a escorregamentos sem os devidos
critérios técnicos - como em países pobres -, contribuem para a instalação de situações
de risco nas cidades.
Comumente, a população de baixa renda ocupa as terras mais periféricas da
cidade legal (ROLNIK, 2001; NOGUEIRA e SCHWAB, 2007), que por conseqüência
não possuem infraestrutura ou ainda, apresentam fragilidades ambientais, cuja
urbanização requisitaria recursos financeiros e tecnológicos, inacessíveis a esta
população. Esse modelo de crescimento urbano é compreendido por Merlinsky (2006)
como um crescimento polarizado, em que a população ocupa os diferentes espaços
segundo os preços da terra, da moradia e da acessibilidade aos centros.
Nos municípios brasileiros, a ocupação das encostas por assentamentos
precários, favelas, vilas e loteamentos irregulares são os principais fatores da
degradação ambiental e da recorrência de deslizamentos com prejuízos econômicos e
ambientais. Carvalho e Galvão (2006) apontam a supressão da vegetação, a execução
de cortes e aterros instáveis para construção de moradias e vias de acesso, a
deposição de lixo nas encostas, a ausência de sistemas de drenagem de águas
pluviais e coleta de esgotos, a elevada densidade populacional e a fragilidade das
moradias como as principais ações antropogênicas que contribuem para a alteração
das formas e processos atuantes, aumentando a freqüência e magnitude dos
acidentes.
Com o avanço nas investigações desses processos e o auxílio da informática,
tornou-se possível identificar, analisar e prever as ameaças e os diferentes cenários
específicos de riscos passíveis de ocorrer em uma dada localidade, bem como calcular
a magnitude dos danos e as perdas potenciais de uma dada ameaça.
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Nesse contexto, existem instrumentos técnicos de gestão que possibilitam as
entidades governamentais e empresas o reconhecimento prévio de ameaças potenciais
e respectivos cenários de risco. Esse reconhecimento torna estratégico e logístico o
planejamento e as ações de resposta, para a prevenção e o controle de acidentes.
Desse

modo,

a

pesquisa

centra-se

na

proposição

de

um

sistema

georeferenciado para a gestão de risco, adotando como área-piloto o município de
Taboão da Serra (SP). Nessa abordagem, enfatiza-se o emprego de Sistemas de
Informações Geográficas (SIG) como instrumento de gestão e planejamento para os
assentamentos precários sob risco de escorregamento e solapamento de margens
fluviais identificados no Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR).
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2 OBJETIVOS
O objetivo geral desta pesquisa consiste na proposição de um sistema
georeferenciado de gestão de riscos para o monitoramento de processos de
escorregamento e solapamento de margens fluviais a partir dos resultados do Plano
Municipal de Redução de Riscos de Taboão da Serra (SP).
2.1 Objetivos Específicos
Como objetivos específicos destacam-se:
a)

sistematizar etapas e parâmetros necessários à gestão de

ameaças e riscos a processos de escorregamento e solapamento de
margem fluvial;
b)

formular diretrizes para a estruturação de banco de dados em

ambiente georeferenciado com os parâmetros analisados;
c)

integrar

base

de

dados

georeferenciados

a

sistemas

de

visualização e suporte à decisão, possibilitando ao administrador gerir
suas necessidades; e
d)

disponibilizar via web os dados e integrá-los ao sistema Google

Earth como medida de informação do risco à sociedade;
e)
Serra.

aplicação do sistema para a Prefeitura Municipal de Taboão da
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Os procedimentos metodológicos adotados para elaboração desta pesquisa
estão baseados em:
a)

revisão bibliográfica;

b)

coleta e sistematização dos dados;

c)

estruturação do banco de dados geográfico;

d)

análise dos dados; e

e)

apresentação do produto.

A revisão bibliográfica trata da influência do processo de urbanização brasileira
no surgimento das áreas de risco e dos conceitos básicos sobre vulnerabilidade,
ameaça, perigo, risco e tipologias de risco. Foram também abordados os conceitos
referentes

aos

processos

de

movimento

de

massa,

especialmente

os

de

escorregamento e solapamento de margens fluviais. A gestão de risco e instrumentos
de gestão, os sistemas de informação geográfica (SIG), também estão abordados, bem
como as políticas públicas e seus principais agentes.
Quanto à etapa de coleta e sistematização dos dados, a aquisição e compilação
de dados foram obtidas a partir das informações existentes da Prefeitura Municipal de
Taboão da Serra, do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), do Departamento de
Águas e Energia Elétrica (DAEE) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE). São eles: bases cartográficas, composição das imagens dos satélites Ikonos e
Quickbird; relação dos principais equipamentos público-privados e infra-estrutura
urbana existentes no município de Taboão da Serra (indústrias, postos de saúde, eixo
de logradouros, sistema viário principal, delimitação de áreas de risco a processos de
escorregamento e solapamento de margens fluviais e postos pluviométricos, dentre
outros).
Realizada a compilação e sistematização, a etapa seguinte consistiu na
avaliação dos dados considerados pertinentes à gestão de áreas de risco a
escorregamentos e solapamento de margens fluviais, bem como sua padronização no
que tange à estrutura tabular, que corresponde às características preenchidas nos
bancos de dados dos elementos espacializados.
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Em seguida apresenta-se o produto final em formato digital e ambiente
georeferenciado com possibilidade de disponibilização via web e integração ao sistema
Google Earth. Estes produtos constituem desde os mapas básicos (geológico,
hipsométrico e clinográfico) até cartas temáticas, tais como a carta de risco a
processos de escorregamento e solapamento de margens fluviais que auxilia no
direcionamento de alternativas de planejamento e gestão municipal.
O desenvolvimento dos produtos cartográficos em ambiente SIG permite ao
gestor coletar, sistematizar, integrar, armazenar e publicar dados provenientes de
diversas fontes e tratá-los de forma dinâmica e em diferentes escalas. De modo a
cumprir os pressupostos do presente trabalho, esses produtos são compartilhados em
formato eletrônico, por meio do software gratuito ArcReader 9.2, permitindo, dentre
outras características:
a)

a visualização, navegação e impressão dos mapas publicados em

ArcGIS (arquivos com extensão *.pmf);
b)

o

compartilhamento

dos

dados

mapeados

com

conteúdos

dinâmicos associados a atributos tabulares; e
c)

a realização, por meio de consultas (queries), de busca,

identificação, correlação e medição de dados, e suas relações
topológicas entre os demais temas.
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4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Nessa fase faz-se um levantamento bibliográfico acerca dos temas, conforme
explicitado no item 3.
a)

a urbanização e sua influência no surgimento das áreas de risco;

b)

conceituações sobre vulnerabilidade, ameaça, perigo e risco e suas
tipologias;

c)

escorregamentos e processos correlatos e a gestão de risco;

d)

sistemas de informações geográficas (SIG) e sua aplicação na
gestão de risco natural; e

e)

políticas públicas.

4.1 A urbanização e sua influência no surgimento das áreas de risco
As aglomerações urbanas no Brasil estão intimamente associadas ao processo
de industrialização. Esse processo, comandado pelo Estado a partir do século XX,
determinou rumos da economia brasileira, conferindo uma nova fisionomia às cidades,
acelerando o processo de urbanização e criando uma população excluída que moldou
as periferias urbanas (JORGE, 2006).
O intenso processo de urbanização vivido no país nas últimas décadas, aliado à
falta de políticas públicas e recursos, tem propiciado o incremento de ocupação em
áreas desfavoráveis, resultando em graves situações de risco à população mais
empobrecida (IPT, 2002). Nessas áreas desfavoráveis à ocupação, Sirkis (2005)
visualiza o maior problema eco-urbanístico do hemisfério sul: a cidade informal que
corresponde às favelas, aos loteamentos clandestinos e similares, com seus variados
nomes: villas miséria, poblaciones, townships, shanty towns, bidonvilles, casbah. Para
o autor, a intensa urbanização decorrente dessas últimas décadas e confrontada com
inadequação das regulamentações habitacionais e com as contradições da estrutura
fundiária urbana, são os principais fatores que colaboraram para que nas grandes
cidades latino-americanas, asiáticas, africanas, árabes e em partes crescentes do leste
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da Europa surgissem as favelas, representando uma parcela significativa, entre 20% e
80% da população urbana.
Decorrentes do déficit habitacional, irregularidade, precariedade das habitações,
da infraestrutura e dos serviços urbanos, exclusão social, espacial e da degradação
ambiental, as favelas e loteamentos irregulares sem infra-estrutura instalados em
encostas e áreas periféricas caracterizam-se, muitas vezes, por áreas de risco e ficam
mais expostos por ocasião dos períodos chuvosos mais intensos. Assim, a terminologia
área de risco é definida como uma localidade passível de ser atingida por fenômenos
ou processos naturais e/ou induzidos que causem efeito adverso às pessoas que
habitam o local, estando sujeitas, portanto, a danos materiais, patrimoniais e
principalmente, danos à integridade física (PELLOGIA, 1998a; NOGUEIRA, 2002; IPT,
2005; ROLNIK, 2006).
Figueiredo (1994 apud MACEDO, 2001) apontou os principais motivos que contribuem
para o surgimento das áreas de risco no Brasil:
a)

má distribuição de renda, com o empobrecimento de elevada
parcela da população;

b)

boom industrial, no final da década de 1950, provocando um fluxo
migratório em direção às cidades;

c)

planejamento urbano “deturpado” sem a integração entre as
esferas do Estado;

d)

ocupação desordenada, como fruto dos itens anteriores, herdando
uma omissão histórica por parte do poder público em relação ao
controle da ocupação de áreas suscetíveis; e

e)

“clandestinidade”, levando a favela a não ser considerada existente
de fato e de direito pelo poder público e pela sociedade.

Os riscos existentes são decorrentes do acelerado processo de urbanização e
das transformações sociais e econômicas que, entre outros efeitos, exercem mudanças
nas formas de relevo da superfície, decorrentes dos processos antropogênicos e que
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em geral estão associados a diversas formas de degradação do ambiente,
especialmente em áreas recém urbanizadas (CANIL, 2006).
Tais pressões antropogênicas manifestadas pela cultura de corte e aterro,
impermeabilização do solo, desmatamentos em encostas e margens de rios,
assoreamento, dentre outros, implicam, segundo Merlinsky (2006), num maior grau de
desvantagem ambiental para os grupos em situação de pobreza, contribuindo assim
para aumentar o nível de vulnerabilidade e agravar a situação de risco.
Em Sirkis (2005), a ação do homem tende ao desequilíbrio e o ambiente natural
certamente reage, trazendo efeitos inesperados para o ambiente construído e seus
ocupantes, como os processos de escorregamento, inundação, seca e erosão.
4.2 Conceituações sobre vulnerabilidade, ameaça, perigo e risco e suas tipologias
Os conceitos e terminologias dos termos vulnerabilidade, ameaça, perigo e risco
têm provocado diferentes interpretações no meio técnico-científico. A seguir são
apresentados alguns conceitos de diferentes autores.
4.2.1 Vulnerabilidade
A vulnerabilidade refere-se ao grau de danos que podem sofrer as edificações
construídas pelo homem e estão intimamente ligadas ao projeto, a qualidade dos
materiais utilizados e a técnica construtiva (KUROIWA, 2005).
Merlinsky (2006), ao discutir a relação existente entre o risco ambiental e a
vulnerabilidade, define essa última como sendo os fatores críticos que põem a
população em risco de choque ou stress.
Para Vedovello e Macedo (2007) a vulnerabilidade é conceituada como sendo o
conjunto de processos e condições resultantes de fatores físicos, sociais, econômicos e
ambientais, os quais determinam quanto uma comunidade ou elemento em risco estão
suscetíveis ao impacto de eventos perigosos.
Para Lavell (1996 apud Merlinsky, 2006), a vulnerabilidade representa um
conjunto de atributos de um determinado sistema social que diminui sua capacidade de
resposta frente às ameaças, isto é, perda da capacidade de resposta de um
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determinado sistema humano, expressando o grau de desenvolvimento de uma
sociedade e sua capacidade de fazer frente às contingências.
Segundo a Organização Mundial da Saúde (WHO, 2001), a vulnerabilidade está
associada à suscetibilidade (condição de exposição e proximidade a um determinado
perigo) e à resiliência (nível de resistência e capacidade de absorver impactos externos
de uma sociedade ou componente desta).
Em seu trabalho intitulado Los riesgos no son naturales, Wilches Chaux (1993)
alega que a vulnerabilidade é tida como a incapacidade de uma comunidade absorver
os efeitos de uma determinada mudança em seu meio, ou seja, sua inflexibilidade ou
incapacidade de se adaptar a essa mudança. Essa vulnerabilidade constitui num
sistema dinâmico a qual surge como conseqüência da interação de uma série de
fatores e características (internas e externas) que convergem em uma determinada
comunidade.
Ao afirmar que existe uma vulnerabilidade global dependente dos fatores e
características, o autor a subdivide em diferentes tipos, constituindo apenas como
ângulos particulares para analisar um determinado fenômeno de modo sistêmico
(global) e que essas diferentes vulnerabilidades estão estritamente interligadas entre si.
Desse modo, os diferentes tipos de vulnerabilidade proposto por Wilches Chaux (1993)
são:
a)

vulnerabilidade natural: determinada pelos limites ambientais
dentro dos quais é possível a vida;

b)

vulnerabilidade física: aborda a localização de assentamentos
humanos em zonas de risco e as deficiências de suas estruturas
físicas para “absorver” os efeitos desses riscos;

c)

vulnerabilidade econômica: dependente de fatores externos e sua
inter-relação entre o nível de ingresso e a exposição aos desastres;

d)

vulnerabilidade

social:

trata

da

organização

social

e

sua

capacidade de absorver os desastres e acionar uma resposta
rapidamente;
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e)

vulnerabilidade política: trata do nível de autonomia que possui
uma comunidade para a tomada de decisões que a afetam;

f)

vulnerabilidade técnica: abarca as limitações para o controle e
manejo adequado as tecnologias existentes;

g)

vulnerabilidade ideológica: relacionada à cosmogonia e do papel
dos seres humanos;

h)

vulnerabilidade educativa: trata do processamento da informação
cujo propósito explicito é reduzir a vulnerabilidade;

i)

vulnerabilidade ecológica: riscos derivados da tentativa de autoajustes transpassando os limites normais dos ecossistemas
alterados; e

j)

vulnerabilidade institucional: retrata o papel da gestão pública e sua
capacidade de resposta.

Consistindo em uma condição prévia manifestada, a vulnerabilidade é, segundo
Rocha (2005), como o grau de exposição e fragilidade dos elementos expostos e
caracteriza-se como o grau de perda para um dado grupo de elementos dentro de uma
área afetada por alguma ameaça, sendo expressa numa escala de nenhum dano (0) a
perda total (1) (UNDRO, 1980; AUGUSTO FILHO, 2001; ZUQUETTE (1993, apud
NOGUEIRA, 2002); VEYRET, 2007).
4.2.2 Ameaça e Perigo
Esses dois conceitos foram agrupados propositadamente uma vez que, no
Brasil, há uma utilização maior do termo Ameaça em detrimento da terminologia
Perigo.
Wilches Chaux (1993) define a ameaça para uma comunidade como sendo a
probabilidade de que ocorra um risco frente ao qual esta comunidade particular é
vulnerável.
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Para Veyret (2007), o conceito de perigo é empregado para definir as
conseqüências sobre um indivíduo ou um grupo de indivíduos, sobre a organização do
território ou sobre o meio ambiente e trata de um fato potencial e objetivo.
Segundo Amaral e Silva (2006), o perigo é a ameaça em si, ainda não
mensurável e não totalmente evidente e é interpretado segundo Augusto Filho (2001) e
Rocha (2005), como uma situação com o potencial de ameaçar a vida humana, a
saúde, propriedade e ambiente, ou seja, uma condição possível em advir uma
conseqüência desagradável.
Ao tratarem dos riscos associados aos deslizamentos, Vedovello e Macedo
(2007) apontam que são considerados como ameaça ou perigo os eventos ou
fenômenos geológicos potencialmente danosos que, no caso abordado pelos autores,
podem causar perda de vidas e ferimentos às pessoas. Nessa temática, os autores
crêem que cada perigo deve ser caracterizado em termos de localização, área de
alcance, intensidade e probabilidade de ocorrência.
Em sua obra Os Riscos, Veyret (2007) introduz um novo conceito, a álea,
definido como sendo um acontecimento possível, seja ela um processo natural,
tecnológico, social ou econômico. No entanto, o autor alega que o termo perigo é
empregado para definir as conseqüências objetivas de uma álea sobre um individuo,
um grupo de indivíduos, sobre a organização do território ou sobre o meio ambiente. É
um fato potencial e objetivo.
4.2.3 Risco
November (2002 apud Zanirato et al, 2008) argumenta que risco é qualquer
coisa de potencial, ou seja, que ainda não aconteceu, mas que é pressentida como
algo que se transformará num evento prejudicial para os indivíduos ou coletividade de
um dado espaço.
Segundo Lavell (1996 apud Merlinsky, 2006), os riscos são definidos como o
campo de probabilidades em que uma população (pessoas, estruturas físicas, sistemas
produtivos, etc.) ou segmento dessas ocorra algo nocivo ou danoso. O autor
complementa ainda que o risco é uma conseqüência, uma condição latente ou
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potencial e que seu grau depende da intensidade provável da ameaça e os níveis de
vulnerabilidades existentes.
Para Veyret (2007), risco é um objeto social, 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 e pode ser definido como a representação de um perigo que afeta os
alvos e que constituem indicadores de vulnerabilidades.
No entanto, o entendimento do conceito de risco pode ser dado pela obtenção e
ponderação de dois parâmetros básicos: a potencialidade, freqüência ou probabilidade
de um determinado fenômeno ocorrer e as magnitudes das conseqüências
socioeconômicas associadas à deflagração deste fenômeno. De modo geral, o termo
risco é o produto da combinação entre os fatores:
R=PxC

onde R = risco; P = probabilidade de ocorrência de um evento, também denominada de
suscetibilidade e C = conseqüências sociais e econômicas potenciais (AUGUSTO
FILHO, 1995; IPT, 2002; CERRI, 2006).
Em Vedovello e Macedo (2007), risco pode ser estimado como o grau de perdas
esperadas, quer seja ele de origem natural ou antrópica. Desse modo, constitui-se
como uma situação potencial de dano, para a qual é possível definir quem ou o quê
pode ser afetado (elemento em risco), qual a probabilidade de ocorrência de um
determinado tipo de evento perigoso que pode causar danos (ameaça ou perigo), e que
conseqüências são esperadas caso o evento ocorra (danos).
Os autores representam o risco por meio da equação:
R (E) = P x V(E) x D

onde R (E) = risco a que está submetido um determinado elemento (E); P =
probabilidade de ocorrência, com determinada tipologia, magnitude e localização; V(E)
= vulnerabilidade do elemento em risco e D = danos potenciais avaliados.
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A equação pode ser aperfeiçoada ao incrementar a capacidade (C) de
enfrentamento (resiliência + gerenciamento) como uma variável independente e,
considerando sua atuação na diminuição do grau de vulnerabilidade e danos
esperados (VEDOVELLO e MACEDO, op.cit.), a equação passa a ser representada
como:
R (E) = P x V(E) x D
C

Para Nogueira (2006), o termo risco indica a probabilidade de ocorrência de
algum dano a uma população (pessoas ou bens materiais), isto é, uma condição
potencial de ocorrência de um acidente. O autor sintetiza a definição adotando a
fórmula:
R = P (ƒA) x C (ƒV) x g-1

em que um determinado nível de risco (R) representa a probabilidade (P) de ocorrer um
fenômeno físico (ou perigo) (A), em local e intervalo de tempo específicos e com
características

determinadas

(localização,

dimensões,

processos

e

materiais

envolvidos, velocidade e trajetória); causando conseqüências (C) às pessoas, bens
e/ou ao ambiente, em função da vulnerabilidade (V) dos elementos expostos; podendo
ser modificado pelo grau de gerenciamento (g). Dessa maneira, o risco diminui à
medida que aumenta o gerenciamento de riscos.
4.2.4 Tipologia dos riscos
Existem diversas subdivisões de risco. Para Amaral e Silva (2006), os riscos
podem ser classificados a partir da natureza de seus agentes (químicos, biológicos,
físicos e psicossociais), de sua fonte geradora (meios de transporte, fármacos e
procedimentos médicos, hábitos individuais etc.), ou mesmo em relação ao sujeito do
risco (riscos à segurança, à saúde humana, ambientais, ao bem-estar público,
financeiros, ocupacionais, dentre outros).
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November (2002 apud Zanirato et al, 2008), ao revisar suas descrições, observa
que, em geral, essas definições distinguem apenas riscos naturais dos riscos
tecnológicos e alega que a tipologia dos riscos sociais é ainda pouco abordada.
Para o autor, os riscos naturais implicam na possibilidade ou probabilidade de
eventos catastróficos de origem natural: inundações excepcionais, avalanches,
terremotos, escorregamentos, etc. O segundo é relacionado a eventuais acidentes em
empreendimentos industriais tais como vazamento de gases ou líquidos tóxico,
explosões, radioatividade, dentre outros. No entanto, o autor trata dos riscos
ambientais como aqueles que surgem, ou são transmitidos pelo ar, água, solo ou pela
cadeia alimentar para o homem. Essa tipologia de risco é mais abrangente que os
demais, pois não precisa ser especifico de uma comunidade: pode ter conseqüências
regionais ou globais e podem ser de origem natural ou antrópica.
Calvo Garcia-Tornel (2001) classifica os riscos diferenciando-os em induzidos e
tecnológicos, ressaltando que ambos possuem sua gênese na ação antrópica. A
origem dos induzidos está vinculada à modificação dos fenômenos naturais em busca
de determinado benefício, ou seja, no conjunto de ações que determinam o uso do
território como fator que geralmente inicia e agrava o risco potencial pré-existente em
uma área.
Os tecnológicos são caracterizados como aqueles derivados da atividade
humana e do conjunto de estruturas criadas com a finalidade de favorecer o
desenvolvimento econômico e social. Calvo Garcia-Tornel (op. cit.) complementa ainda
que risco tecnológico é, antes de tudo, a possibilidade de falha em um sistema de
controle, aproveitamento ou produção instalada e, fica claro que o conjunto de fatores
econômicos, políticos e sociais possam estar na base dessa falha. Suas
conseqüências podem ter grande amplitude, mas são, de antemão, dificilmente
delimitáveis no espaço e no tempo, uma vez que mostram uma grande capacidade de
desestabilizar a organização social do grupo afetado.
Castro et al (2005) alegam que, por se tratar de um conceito amplo, inúmeros
adjetivos têm sido adotados, tais como risco social, risco tecnológico, risco natural,
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biológico, e tantos outros, associados à segurança pessoal, saúde, condições de
habitação, trabalho, transporte, ou seja, ao cotidiano da sociedade moderna.
Para Cerri e Amaral (1998), inúmeros são os tipos e características dos riscos
ambientais, gerando diversas formas de se classificarem esses riscos. Tendo por base
situações potenciais de perdas e danos ao homem e ao ambiente, os autores
consideram os riscos ambientais como a classe maior, subdividindo-os em classes e
subclasses, como pode ser observado na FIGURA 01.

Figura 01 – Fluxograma da conceituação de riscos ambientais
Fonte: Cerri e Amaral (1998)

Na classificação proposta pelos autores, os riscos ambientais são subdivididos
em três outras subcategorias: tecnológicos, sociais e naturais.
Os riscos tecnológicos estão relacionados basicamente à probabilidade de
ameaças como vazamentos de produtos tóxicos, inflamáveis, radioativos, acidentes
industriais, dentre outros, ocorrerem e gerarem certo dano ao meio ambiente e/ou à
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sociedade. Os riscos sociais tratam basicamente das questões relacionadas à dinâmica
social, como assaltos, guerras, conflitos, seqüestros e atentados.
Para os riscos de origem natural, os autores subdividem em outros dois
subgrupos, os biológicos que envolvem os riscos associados à fauna e flora e os
físicos, sendo classificados em atmosféricos, hidrológicos e geológicos. Os geológicos,
por sua vez, classificam-se em endógenos, oriundos da dinâmica interna da Terra e
exógenos, da dinâmica superficial, influenciada pela conjugação de intempéries físicas,
químicas e biológicas, potencializados pela ação antrópica.
Os processos de escorregamento e solapamento de margens fluviais abordados
na presente pesquisa são oriundos da dinâmica externa da superfície terrestre,
incluindo assim o homem como seu agente geomorfológico (NIR, 1983; RODRIGUES,
2004; CANIL, 2006).
Com base nos riscos de origem geológico-geomórficos mais atuantes no Brasil,
Nogueira (2002) propõe uma classificação de riscos urbanos (FIGURA 02) e os define
como uma condição potencial de ocorrência de um acidente que possa causar perda
ou dano a uma população, em função de degradação ou disfunção do ambiente urbano
(transformado + construído).
Nessa proposição, o autor subdivide os riscos urbanos em dois outros
subgrupos, os ambientais (que envolvem os de origem natural, sócio-natural e
tecnológico) e os sociais.
Os riscos naturais são aqueles que tratam dos processos naturais (dinâmica
natural) e podem estar associados a processos atmosféricos, hidrológicos e geológicogeomórficos. Os chamados riscos sócio-naturais compreendem aqueles naturais, mas
que interagem com o modo de intervenção do uso e ocupação do solo no ambiente
urbano, ou seja, são processos que podem ocorrer naturalmente, mas que tiveram uma
interferência ou deflagração/aceleração pela ação do Homem.
Os riscos tecnológicos estão associados ao que agrega uma tecnologia. O autor
sistematiza essa tipologia naqueles associados a processos de transporte e trânsito,
contaminação e emissão de substâncias tóxicas no meio, industriais e energéticos e,
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por fim, àqueles associados à segurança de edificações e instalações urbanas como
desabamentos, incêndios e explosões.
Na presente pesquisa é adotada essa sistematização para a tipologia dos riscos
e os processos de escorregamento e processos correlatos aqui abordados são
caracterizados como riscos sócio-naturais relacionados à interação entre processos
geológico-geomórficos e de uso e ocupação do solo.
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Figura 02 – Classificação de riscos urbanos
Fonte: Nogueira (2002)
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4.3 Escorregamentos e processos correlatos
Os escorregamentos, também denominados de deslizamentos, têm provocado,
nas últimas décadas, grandes perdas materiais e de vidas humanas em todo o mundo,
devido à expansão das áreas intensamente povoadas em locais próximos de grandes
encostas e suscetíveis a riscos de deslizamentos (GUZETTI et al, 1999).
A expressão escorregamento e processo correlato é utilizada conforme proposta
de Cerri (1993), dada a abrangência do termo escorregamento quando utilizado de
forma genérica, envolvendo o conjunto dos movimentos gravitacionais de massa.
Augusto Filho (1992; 1995) reforça definição de Cerri (1993) e agrupa em quatro
classes os processos diretamente relacionados à dinâmica das encostas. São eles:
rastejo (creep); escorregamento (slides); quedas (falls) e corridas (flows), cujas
características são listadas na FIGURA 03.

Figura 03 – Classificação dos processos que compõem o rol dos movimentos gravitacionais de
massa
Fonte: Augusto Filho (1992; 1995)
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Os escorregamentos ocorrem naturalmente na superfície da terra como parte do
processo de modelagem do relevo, resultantes da ação contínua do intemperismo e
dos processos erosivos (VEDOVELLO e MACEDO, 2007). Nogueira (2002)
complementa que, em áreas urbanas, o papel da atividade humana na indução,
produção e condicionamento de escorregamentos é destacado.
Para Guidicini e Nieble (1984), o termo escorregamento é definido como todo e
qualquer movimento coletivo de materiais terrosos e/ou rochosos, independente de
processos, causas, velocidades, formas, e outras características.
Segundo Cerri (1993) e Macedo e Akiossi (1996), os escorregamentos são,
dentre os acidentes ambientais, os que provavelmente mais têm provocado mortes no
Brasil. A carência de informações sobre as conseqüências, também é uma componente
característica do gerenciamento do problema no país.
Além dos danos a integridade física dos moradores é preciso salientar o impacto
econômico que tais processos ocasionam como perdas e avarias de bens materiais
pessoais, como eletroeletrônicos e eletrodomésticos. Esse tipo de perda são os mais
comuns em áreas afetadas e que normalmente não são contabilizadas, mas que
devem ser contempladas numa gestão de riscos.
O registro nacional de vítimas e prejuízos por acidentes associados a
escorregamentos é bastante impreciso e os dados são duvidosos, pois segundo
Nogueira (2002), raramente dispõe-se de informação conclusiva, exata e confiável,
sejam notas oficiais dos organismos de defesa civil ou similares locais ou reportagens
da mídia. São freqüentes as notificações imprecisas dos próprios órgãos públicos
locais sobre a ocorrência, cujas conseqüências são minimizadas ou superestimadas,
atendendo a interesses partidários e muitas informações sobre acidentes associados a
eventos pluviométricos intensos não especificam os processos que causaram vítimas
ou danos: inundações, escorregamentos, desabamentos, etc.
Pelo exposto acima, a contagem oficial brasileira do número de vítimas é
incipiente e inexiste uma sistematização em nível nacional. O Instituto de Pesquisas
Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT) teve a iniciativa de quantificar esses
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dados. Intitulado de “Banco de Mortes”, o sistema tem registrado a partir de 19881
informações sobre o estado, município, local do evento, dia, mês, ano, a tipologia do
acidente, número de vítimas e a fonte da informação.
A FIGURA 04 ilustra o número de óbitos causados por acidentes associados a
escorregamentos no Brasil, totalizando 1902 mortes desde 1988 até abril de 2009.
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Figura 04 - Série histórica do número de vítimas fatais ocasionados por escorregamento entre os
anos de 1988 e 2009
Fonte: IPT (2009)

4.4 Gestão de riscos
A gestão de risco pressupõe, para Veyret (2007), em escolhas e ações
preventivas sobre o espaço onde existam as ameaças. Seu gerenciamento equivale,
em muitos casos, a administrar os conflitos e as posições antagônicas definindo
normas de governança capazes de controlar os riscos que acompanham,
sistematicamente, o processo de produção social de riquezas (ZANIRATO et al, 2008).

1

A partir de notícias de imprensa.
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Para Renn (2003), a estratégia de prevenção é essencialmente a gestão do
risco, ou seja, eliminar rapidamente os riscos claramente intoleráveis. Para o autor, o
conceito de gestão do risco permeia do grau simples ao complexo e do incerto para
fenômenos ambíguos e é um instrumento útil para selecionar o risco e encontrar
estratégias para lidar com o mesmo.
Em Nogueira (2002), o gerenciamento envolve o conjunto de medidas de
organização e operação institucional para o tratamento de situações de risco
existentes, no âmbito da competência e atribuição do órgão público que o executa.
Complementa ainda que, de modo mais abrangente, a gestão dos riscos urbanos é
parte da gestão do ambiente urbano e compreende, além do gerenciamento de riscos,
políticas públicas de habitação e desenvolvimento urbano e de inclusão social e
mecanismos de regulação e aplicação dessas políticas.
A gestão dos riscos exige uma apreensão de sua multiplicidade. Ela não pode
estar restrita aos aspectos técnicos que apenas indicam o grau de um acontecimento,
isto é, se restringir apenas à análise. Segundo Zanirato et al (2008) é preciso ponderar
a cultura e o gênero de vida das populações afetadas, as desigualdades sociais que
estão no território. Portanto, a gestão pública dos riscos deve ser preventiva e
combinada aos fatores acima.
Para Kuroiwa (2005), na adoção de política pública com viés de redução de
riscos devem participar todos os atores que possam realizar contribuições significativas
para alcançar esse objetivo.
Atualmente, a referência metodológica mais aceita e completa para o
gerenciamento de riscos é da UNDRO (1991), que se desenvolve com base em quatro
estratégias, as quais foram consideradas como alternativas para o gerenciamento de
riscos originados de processos de escorregamento e solapamento de margens fluviais.
São elas:
a)

identificação e análise dos riscos (conhecimento do problema);

b)

adoção de medidas de prevenção de acidentes e mitigação de
suas conseqüências;

c)

planejamento para situações de contingência e emergência; e
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d)

informação pública, capacitação e mobilização

social

para

autodefesa.

4.5 Sistemas de Informações Geográficas e sua aplicação na gestão de risco
A partir do século XIX, com o desenvolvimento das ciências naturais,
especialmente a geomorfologia e a geologia, novas demandas por mapeamento foram
possibilitadas com a necessidade de exploração dos recursos naturais, pela quantidade
de dados gerados e analisados de forma integrada, o que ocasionou um incremento
por mapas sistemáticos e temáticos (SILVEIRA, 2006).
Essas demandas, aliadas ao desenvolvimento de tecnologias, em especial às
computacionais, em meados da década de 1960, tornaram os procedimentos mais
complexos permitindo análises que combinassem diversos mapas e dados. A esse
conjunto computacional que alia as bases conceituais da cartografia com o dinamismo
da informática, denomina-se geoprocessamento.
No Brasil, o termo geoprocessamento surgiu na década de 1980. Segundo
Kubrusly (2001), o geoprocessamento consiste numa tecnologia de dados espaciais,
utilizada para gerar geoinformações, integrando os sistemas de informações
geográficas, o sensoriamento remoto, a cartografia digital, a conversão de modelagem
de dados, a aerofotogrametria, a geocodificação e demais procedimentos correlatos. É
considerado também como o processo mais amplo de aquisição de dados
georeferenciados, de criação de bases cartográficas digitais e análise espacial,
integrando soluções de hardware, software e peopleware (DAVIS e FONSECA, 2000;
LONGLEY et al, 2005).
Para Moreira (2001), o geoprocessamento é compreendido como sendo a
utilização de técnicas matemáticas e computacionais para o tratamento da informação
sobre objetos ou fenômenos geograficamente identificados. Segundo o autor, as
ferramentas utilizadas para realizar o geoprocessamento compõem um conjunto
denominado de Sistema de Informação Geográfica (SIG), também denominado de GIS,
do inglês Geographic Information System.
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Sistema de Informação Geográfica (SIG) é uma das tecnologias que compõem o
geoprocessamento, consistindo em um software que, por meio de recursos de
computação gráfica e processamento digital de imagens, associa informações
geográficas a bancos de dados convencionais.
Em Davis e Fonseca (2001), os SIGs são sistemas de informação que possuem
recursos especiais para lidar com a informação georeferenciada, possibilitando não
apenas recuperar as informações alfanuméricas armazenadas, mas deduzir relações
de proximidade, adjacência, envolvimento, sobreposição, entre outras, de forma
bastante natural.
Para Câmara e Medeiros (1998), o termo SIG é definido como um sistema que
efetua tratamento computacional de dados geográficos, capaz de armazenar a
geometria e os atributos dos dados que estão georeferenciados, localizados na
superfície terrestre. Ao abordarem a multiplicidade de usos sob a perspectiva
interdisciplinar, os autores indicam as principais características dos Sistemas, a saber:
a)

integrar, numa única base de dados, as informações espaciais
provenientes de dados cartográficos, dados de censo e cadastro
urbano e rural, imagens de satélite, redes e modelos numéricos de
terreno; e

b)

oferecer mecanismos para combinar as várias informações, por
meio de algoritmos de manipulação e análise, bem como para
consultar, recuperar, visualizar e plotar o conteúdo da base de
dados georeferenciados.

Em Silva et al (2008), um SIG envolve elementos de software e hardware que
permitem criar bases de dados sobre as quais é possível efetuar inúmeras tarefas, tais
como aquisição, verificação, manipulação, compilação, armazenamento, atualização,
alteração, gerenciamento, apresentação, combinação ou análise.
Kuroiwa (2005) considera o SIG como uma tecnologia relativamente nova e um
instrumento essencial para analisar e transferir conhecimentos do mundo real ao
sistema de mapeamento e de inserção de dados. Sob essa perspectiva, o autor define
três bases para os SIGs:
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a)

são sistemas assistidos por computador, para a entrada,
manipulação e correlação de dados espaciais;

b)

conjunto de operadores que manipulam uma base de dados
espaciais e constituem uma ponte de suporte entre o sistema real e
usuário; e

c)

um modelo composto por conjunto de objetos (estrutura de dados
espaciais) e um conjunto de operadores que efetuam consultas
e/ou consultas espaciais.

Machado (2004) alega que por meio do mapeamento, utilizando-se de sistemas
de informações geográficas, pode-se obter, dentre outros objetivos:
a)

a localização espacial das edificações e outros eventos urbanos;

b)

auxílio no planejamento e gerenciamento de redes de infraestrutura, proporcionando maior eficiência na coordenação de
obras públicas; e

c)

melhoria no trato das informações geoespaciais referentes ao uso
do solo, facilitando o trâmite de consultas e processos, e/ou
estabelecimento de bases para análise quanto ao aproveitamento
de equipamentos urbanos existentes e para localização de outros a
serem implantados.

Segundo Rocha (2005), os elementos sob risco, assim como muitas outras
características ambientais, podem também ocorrer em área e por isso torna-se
interessante espacializá-los. A espacialização de eventos ambientais pode ser feita por
meio da cartografia ou mapeamento desses eventos. As avaliações ambientais e dos
riscos ambientais, podem ser melhor desenvolvidas e mesmo quantificadas, quando se
faz uso dos mapas temáticos. Entretanto, complementa o autor, a leitura, interpretação
e cruzamento da grande quantidade de informações disponíveis nesses mapas só se
torna efetiva e confiável, quando se dispõe de ferramentas para armazenamento,
manipulação e interpretação desses dados. Isso tem sido satisfatoriamente feito com o
uso do geoprocessamento e dos sistemas de informação geográfica (SIG).
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Ao examinarem a aplicabilidade e integração de sistemas de informação
geográfica na gestão de riscos e tomada de decisão, Zerger e Smith (2003) expõem
que a utilização de SIGs para riscos naturais e gerenciamento de desastres irá
expandir e, conseqüentemente, as bases de dados espaciais serão cada vez mais
acessíveis, reduzindo os custos despendidos por órgãos públicos e privados.
Para Kuroiwa (2005), o desenvolvimento dos SIG e o seu emprego para as
tomadas de decisão têm proporcionado várias alternativas para o planejamento
territorial, integrando dados de diversas fontes, como socioeconômicos, dados para a
conservação do meio ambiente e manejo adequado dos recursos naturais. O autor
complementa também que se tem utilizado tal tecnologia para modelar os perigos
naturais, a vulnerabilidade e os riscos existentes de uma determinada localidade.
Ao discutirem a aplicação de modernas tecnologias de informação no
gerenciamento e controle de risco, Contini et al (2000) mencionam que com a evolução
das performances dos microcomputadores nos anos 1990, avançou também, o
desenvolvimento de aplicativos com interface SIG baseados no suporte a decisão no
gerenciamento de risco. Os autores listam os principais benefícios na utilização das
plataformas SIG na gestão de riscos:
a)

facilidade no uso de dados georeferenciados, possibilitando
correlacionar resultados na análise de risco com diversos dados
que interferem no processo decisório (crescimento urbano, uso do
solo, vulnerabilidade, dentre outros);

b)

facilidade na representação espacial e clareza na interpretação dos
resultados; e

c)

facilidade na customização de aplicativos, possibilitando ao usuário
adicionar novas funções de acordo com suas necessidades.

Coppock (1993) citou que a contribuição do SIG deve ser vista em termos de
toda a seqüência de redução de desastre, a partir da identificação de áreas de risco e
monitoramento e predição de perigo (previsibilidade), por meio de sistemas de alerta
(KOBIYAMA et al, 2006).
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Bonham-Carter (1997, apud MARCELINO, 2001), expôs que
q o propósito final da
maioria dos projetos de SIG é combinar dados espaciais de fon
ntes simultâneas, a fim
de se analisar e descrrever as interações existentes, bem co
omo elaborar modelos
preventivos e fornecer su
uporte às decisões tomadas por especiallistas.
Cutter (2003), ao tratar de suporte à decisão no trabalho GI Science, Disasters,
ement, sistematiza o ciclo de resposta a emergência (FIGURA
and Emergency Manage
05) e enfatiza a importân
ncia do SIG na gestão de risco. Nessa ge
estão, o autor adotou o
termo genérico GI Scie
ence (Ciência da Informação Geográffica) para abordar os
sistemas de informações geográficas, modelagens, processame
ento e visualização de
técnicas como GPS, se
ensoriamento remoto e análises espacciais na pesquisa em
desastres e gestão de em
mergência.

Figura 05 – Representação esquemática
e
do ciclo de resposta a emergência (e
emergency response cycle)
Fonte: Adaptado de Cutter (20
003)

Afirma ainda que, em todo o processo de gestão (preparação, resgate,
assistência, recuperação
o e reconstrução) o SIG auxilia, por meio
o de técnicas e análises
espaciais, os gestores na
a identificação de ameaças, seja em tem
mpo real ou não.
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Marcelino (2008) sustenta a argumentação anterior e expõe que no ciclo de
gerenciamento, a adoção de geotecnologias na prevenção é utilizada para realizar
principalmente a avaliação de risco, que compreende o inventário dos perigos ou
ameaças, o estudo da vulnerabilidade e o mapeamento das áreas de risco.
Para Balaji et al. (2005), os Sistemas de Informação Geográfica têm sido
adotados nas fases de prevenção, preparação, socorro e reabilitação. O QUADRO 02
apresenta as funcionalidades dos SIGs para cada fase.
Fase

Prevenção

Preparação

Socorro

Funcionalidade
estruturação e manipulação de volume de dados pertinentes à gestão de risco e
perigo
apoio ao planejamento e definição de rotas de fuga; integração de produtos de
satélites na elaboração de sistemas de alerta
extremamente útil na interação de GPS nas operações de busca e resgate em
áreas atingidas ou de difícil orientação
auxilia o gestor a organizar as informações referentes aos estragos e prejuízos,

Reabilitação bem como no censo pós-evento e na avaliação de áreas propícias à
reconstrução.
Quadro 01 – Adoção do SIG na gestão de risco
Fonte: BALAJI et al (2005)

Balaji et al. (op. cit.) sistematizam um método para a estruturação, em ambiente
SIG, de sistemas de alerta para a gestão de desastres naturais como terremotos,
inundações, deslizamento, seca, etc. Os autores listam o desempenho do SIG para a
gestão e enfatizam na tipologia de dados necessários para o gerenciamento em
ambiente georeferenciado:
a)

dados dos fenômenos (deslizamento, terremoto, por exemplo): sua
localização, freqüência, magnitude, etc.;

b)

dados do ambiente em que pode ocorrer tais fenômenos, como a
topografia, a geologia, geomorfologia, pedologia, uso do solo,
vegetação, etc.; e,
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c)

dados dos elementos possíveis de serem afetados: estrutura
urbana

(pública

e

privada),

assentamentos

habitacionais,

população, atividades econômicas, etc.
O uso de SIG não pode ficar restrito a um pequeno conjunto de aplicações, isto
é, apenas à elaboração de mapas temáticos e estáticos. Existe, para Davis Jr. e
Oliveira (2002), um elevado potencial para a utilização de um banco de dados
geográfico urbano em todas as áreas de atuação do poder público municipal, em
especial quando se viabiliza sua integração a sistemas de informação convencionais
típicos de uma prefeitura organizada.
Uma das formas de monitorar as áreas com probabilidade de ocorrência desses
processos consiste na estruturação dos dados em Sistemas de Informações
Geográficas, uma vez que possibilita espacializar os dados mapeados e criar relações
topológicas de análise, auxiliando assim na tomada de decisão por parte do gestor
(DETTI e PASQUI, 1993).
Constituídos como processos que podem ser previstos, os deslizamentos
(escorregamentos) são passíveis de monitoramento, uma vez que é possível conhecer
as condições naturais que favorecem sua ocorrência, os agentes e fatores
condicionantes, potencializadores e deflagradores do fenômeno e os mecanismos
envolvidos na movimentação dos materiais (VEDOVELLO & MACEDO, 2007).
O conhecimento das transformações ocorridas no espaço urbano e assistidas
em ambientes georeferenciados constitui um importante instrumento que visa nortear a
tomada de decisão por parte do poder público. Quanto às áreas de risco existentes, o
mapeamento, seja ele qualitativo ou quantitativo, orienta, segundo Cerri (2006), o
dimensionamento da equipe e da infra-estrutura da Defesa Civil municipal, bem como
permite definir pela necessidade ou não de descentralização de seus serviços, visando
aumentar a eficiência dos trabalhos de prevenção e o atendimento de situações de
emergência.
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4.6 Políticas Públicas
Nas últimas décadas, as políticas públicas têm ganhado uma maior visibilidade,
assim como instituições, regras e modelos que regem sua decisão, elaboração,
implementação e avaliação.
Souza (2006) cita que as políticas públicas são multidisciplinares e que
abrangem os campos da economia, ciência política, sociologia, antropologia, geografia,
planejamento, gestão e ciências sociais aplicadas, repercutindo na economia e na
sociedade de modo geral.
Dessa maneira, Souza (2006) define as políticas públicas como área do
conhecimento que busca, ao mesmo tempo, “colocar o governo em ação” e/ou analisar
essa ação e, quando necessário, propor mudanças no rumo ou curso dessas ações.
Das diversidades existentes nas opiniões e modelos sobre as políticas públicas, tece
os seguintes comentários:
a)

as políticas públicas permitem distinguir entre o que o governo
pretende fazer e o que, de fato, faz;

b)

envolvem vários atores e níveis de decisão, embora seja
materializada pelos governos, e não necessariamente se restringe
a participantes formais, uma vez que os informais são também
importantes;

c)

são abrangentes e não se limitam a leis e regras;

d)

correspondem a uma ação intencional, com objetivos a serem
alcançados; e

e)

consistem em política de longo prazo, embora tenham impactos a
curto prazo.

Phillipi Jr e Bruna (2006) complementam que as políticas públicas visam ao bem
comum da sociedade, com a devida ponderação dos interesses de diferentes grupos
sociais. Podem ainda ser elaboradas com a participação da comunidade, seja por meio

32

de organizações não-governamentais (ONGs), seja por determinados comitês ou
conselhos. Assim, os autores as definem como sendo um conjunto de diretrizes
estabelecido pela sociedade, por meio de sua representação política, visando à
melhoria das condições de vida dessa sociedade.
Quanto às ações governamentais para áreas urbanas no Brasil, Jorge (2006)
alega que o país não teve políticas explícitas para o setor urbano até o regime militar
iniciado em 1964. Até essa década, as políticas urbanas eram localizadas e resolvidas
pela ação dos poderes locais. O autor destaca que as de abrangência nacional
passaram a ser objeto da ação do Estado a partir da década de 1960. Os chamados
problemas urbanos, como habitação, transporte e saneamento, foram considerados
importantes e críticos quando as cidades brasileiras chegaram a patamares
populacionais significativos.
Aquelas direcionadas ao meio ambiente, as chamadas Políticas Públicas de
caráter ambiental, são caracterizadas como condição necessária e suficiente para se
estabelecer um modus vivendi compatível com a capacidade de suporte territorial e,
por conseguinte, com o desenvolvimento auto-sustentável. Comumente responsabilizase o Estado pelos problemas ambientais gerados pelas comunidades humanas que
vislumbram unicamente nesse Estado o poder de sanear todos os males encontrados
(PHILLIPI JR e BRUNA, 2006).
Dessa forma, a pesquisa incide em uma das políticas públicas existentes do
Governo Federal. Em 2003, com a criação do Ministério das Cidades, foi instituída por
meio do Programa de Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos
Precários, a Ação de Apoio à Prevenção e Erradicação de Riscos em Assentamentos
Precários. Conforme Carvalho e Galvão (2006), esta ação tem como objetivo a redução
de risco aos processos de escorregamento e solapamento de margens fluviais em
áreas urbanas e compreende três modalidades, a saber:
a)

treinamento de equipes municipais, com o objetivo de capacitar
técnicos das prefeituras para a elaboração de diagnóstico,
prevenção e gerenciamento de risco;
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b)

apoio financeiro para elaboração, pelo município, do plano de
redução de risco, instrumento de planejamento que contempla o
diagnóstico de risco, as medidas de segurança necessárias, a
estimativa

de

recursos

necessários,

o

estabelecimento

de

prioridades e a compatibilização com os programas de urbanização
de favelas e regularização fundiária; e,
c)

apoio financeiro para elaboração de projetos de contenção de
encostas em áreas de risco consideradas prioritárias no Plano
Municipal de Redução de Riscos (PMRR).

4.6.1 Plano Municipal de Redução de Risco
Para Alheiros (2006), o PMRR é parte de uma política pública para redução de
risco que busca fortalecer as administrações municipais por meio de programas de
capacitação em escala nacional e suporte financeiro para sua execução e elaboração
de projetos de intervenções nos setores de risco classificados como prioritários pelo
Plano. A elaboração do PMRR está organizada da em oito etapas:
a) elaboração da metodologia detalhada: nessa etapa define-se o
planejamento dos trabalhos para a execução do Plano e especifica-se
os métodos, processos, instrumentos e recursos técnicos a serem
empregados em todas as demais fases;
b) realização/atualização do mapeamento de risco em escala de detalhe:
é a base para todo o desenvolvimento do PMRR. É por meio da sua
distribuição espacial, que se pode definir uma estratégia para a sua
redução, tanto por meio de medidas estruturais, como de medidas não
estruturais;
c) proposição das intervenções estruturais para redução de risco: nessa
etapa prioriza-se as soluções com maior viabilidade técnica e
financeira para execução por parte da municipalidade, com possível
participação da população local, como mão-de-obra auxiliar. A
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proposição de intervenções deverá ser feita pelo menos para os
setores de Risco Alto (R3) e Muito Alto (R4);
d) estimativa dos custos das intervenções propostas: são valores
estimados que estabelecem uma ordem de grandeza para orientar a
prefeitura quanto às demandas mais imediatas e podem ser utilizados
como um dos critérios para a hierarquização dos setores de risco;
e) definição de critérios para hierarquização das obras: são os critérios
para a priorização de investimentos, com bases técnicas para
subsidiar a decisão do gestor, destacando-se:
•

grau de risco;

•

população beneficiada (porte da intervenção);

•

custo da intervenção;

•

dimensão da área a ser tratada;

•

demandas anteriores da população;

•

tempo de moradia;

•

viabilidade técnica da intervenção;

•

viabilidade financeira; e

•
inclusão da
saneamento, etc.).

área

em

outros

projetos

(urbanização,

f) Identificação de programas e fontes de recursos para investimentos:
trata da identificação de fonte de recursos para a execução das
intervenções nas três esferas de governo e sua integração para a
redução de risco;
g) sugestões de medidas não-estruturais: nessa etapa, o Plano inclui
uma avaliação do sistema de defesa civil municipal e a indicação de
propostas para a sua estruturação e consolidação, além de outras
particularidades referentes à gestão do risco geralmente demandadas
pela prefeitura; e
h) realização da audiência pública: são apresentados, discutidos e
complementados os resultados alcançados no período e as ações
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propostas a curto e médio prazo, segundo o planejamento elaborado e
distribuídos nos planos.
No PMRR é contemplada a transferência de conhecimentos com a realização de
cursos de capacitação para equipes municipais para o gerenciamento de áreas de
riscos, e da implantação de modelos de gestão de risco que tenha em sua metodologia
a disseminação de informações relativas ao tema à população (CIDADES, 2006; SILVA
et al, 2008).
Estudos do Ministério das Cidades apontam que os municípios mais vulneráveis
localizam-se nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina,
Pernambuco, Alagoas, Bahia e Espírito Santo (CIDADES, 2006; SILVA et al, 2007).
Nesses municípios, os levantamentos de risco a processos de escorregamento e
solapamento de margens fluviais indicam que, em todos eles, a falta de infra-estrutura
urbana é uma das principais causas dos fenômenos de escorregamentos no Brasil.
Nogueira,

Carvalho

e

Galvão

(2005)

apresentaram

os

resultados

do

levantamento expedito de informações realizado em oito estados brasileiros onde se
identificaram situações mais críticas de riscos associados a instabilização de encostas
ocupadas por assentamentos precários. Por meio de entrevistas e opiniões de
especialistas em cada estado, os autores indicaram 105 municípios brasileiros com
situações de risco significativo em encostas.
O QUADRO 03 agrupa os municípios em três colunas, que indicam, da esquerda
para a direita, probabilidades decrescentes de ocorrência de acidentes em encostas
com ocupação precária. Os municípios destacados retratam aqueles indicados pelos
especialistas e que possuem registros de ocorrências com óbitos (op. cit.).
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* A distribuição dos municípios nas três colunas abaixo indica, de acordo com as opiniões dos especialistas

Estado

entrevistados, probabilidades atuais decrescentes, da esquerda para a direita, de ocorrência de acidentes
em encostas com ocupação precária.

São Paulo

Santo André

Ilha Bela

Campos do Jordão

Jandira

Caraguatatuba

Mauá

Itapevi

Ribeirão Pires

Francisco Morato

Rio Grande da Serra

Embu

Guarulhos

Diadema

Itapecerica da Serra

Paraibuna

Guaratinguetá

Santa Branca

Lavrinhas

Franco da Rocha

Aparecida

Queluz

Jacarei

Bananal

Areias

S. José dos Campos

São Vicente

S. José do Barreiro

Cubatão

Ubatuba

S. Bento do Sapucaí

Santos

São Sebastião

S. Luiz do Paraitinga

Piquete

Guarujá

Simões Filho

Caiuru (Morro de São Paulo)

Candeias

Camacã

Ilhéus

Itamaraju

São Bernardo do Campo

São

Taboão da Serra
Paulo

Salvador

Bahia

Cachoeira de São Félix
Catu
São Francisco
Alagoas

Maceió
Recife

Abreu e Lima

Itamaracá

Olinda

São Lourenço

Itapissuma

Jaboatão dos Guararapes

Igaraçu

Araçoiaba

Camaragibe

Moreno

S.L. da Mata

Cabo

Paulista

Quipapá

Pernambuco

Ipojuca
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Belo Horizonte

Betim

Santa Luzia

Contagem

Ribeirão das Neves

Juiz de Fora

Muriaé

Ouro Preto

Resplendor

Nova Lima

Cel. Fabriciano

Minas
Gerais

Rio Acima
Sabará

Espírito
Santo

Vitória

Serra

Vila Velha

Santa Tereza
Aracruz

Rio de Janeiro
Petrópolis
Rio de
Janeiro

Niterói
Angra dos Reis
Teresópolis
Florianópolis

Blumenau

Chapecó

São José

Treze de Maio

Palhoça

Jacinto Machado

Joinville

Timbé do Sul
Lauro Muller

Santa

Joaçaba
Catarina

Herval do Oeste
Videira
Caçador
Concórdia
Chapecó

Quadro 02 - Municípios brasileiros com maior probabilidade atual de ocorrência de acidentes
associados a movimentos de encostas em assentamentos precários, por estado, segundo opinião de
especialistas vinculados ao gerenciamento de risco local.
Fonte: NOGUEIRA, CARVALHO e GALVÃO (2005)
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5 PROPOSTA METODOLÓGICA PARA A GESTÃO DE RISCO
A sistematização do plano de gestão de riscos e sua aplicação em uma das
áreas de risco no município de Taboão da Serra – SP para as ameaça de
escorregamento e solapamento de margens fluviais, consiste nos seguintes produtos:
a)

a aquisição dos dados de infraestrutura urbana do município de
Taboão da Serra, por meio da Secretaria de Habitação, Meio
Ambiente e Desenvolvimento Urbano (SEHMUDU);

b)

a espacialização dos dados em ambiente georeferenciado e
superposição temática com a delimitação de áreas de risco
identificadas no PMRR da PMTS;

c)

a estruturação do banco de dados geográfico. Nessa etapa, a
definição dos elementos necessários ao banco de dados proposto
é de suma importância, uma vez que delineia a estrutura interna do
sistema; e

d)

integração dos dados via web utilizando-se a interface Google
Earth (GE).

5.1 Proposição de um plano de gestão municipal a partir de um SIG
A gestão de riscos em nível municipal aqui proposta é fundamentada sob três
pilares, PRÉ-DIAGNÓSTICO – DIAGNÓSTICO – RESPOSTA e sistematizada sob
duas abordagens escalares: global e de detalhe.

5.1.1 Enfoque global
A etapa de PRÉ-DIAGNÓSTICO consiste basicamente na estruturação da
municipalidade – principalmente as secretarias municipais – e, quando organizada, a
Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (Comdec). É nessa fase que os planos de
emergência (evacuação) e ações pós-eventos devem ser considerados em função dos
fenômenos atuantes, bem como do diagnóstico realizado sobre as características
psicológicas, sociais, econômicas, políticas e culturais da população afetada
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(KUROIWA, 2005). Desse modo são considerados alguns procedimentos aplicados ao
sistema georeferenciado proposto:
a)

reconhecimento prévio das áreas de risco de escorregamento em
encostas e solapamento de margens fluviais, com clara delimitação
e precisão em seus atributos. Do mesmo modo devem ser
identificadas outras áreas críticas, tais como postos de gasolina,
dutos e depósitos de materiais explosivos;

b)

facilidade na inserção de novos dados e atualização dos mesmos
para que não se perca a validade do mesmo. Esse procedimento é
feito de modo rápido e não oneroso, não possibilitando a perda da
validade do mesmo;

c)

organização prévia e atualização constante do cadastro das
comunidades, das situações de risco existentes nos setores, dos
integrantes das equipes de atendimento e da infra-estrutura da
Defesa Civil;

d)

deve-se contar com informações demográficas atualizadas sobre a
distribuição da população por idade, sexo e nível socioeconômico;

e)

utilizar, sempre que possível, instrumentos auxiliares como o mapa
de perigos múltiplos e, em atividades de campo, o uso de GPS
(Sistema de Posicionamento Global), máquinas fotográficas e
demais recursos para a construção de um banco de dados dos
eventos;

f)

estabelecer, com precisão, rotas alternativas de deslocamento
entre áreas de risco e equipamentos de apoio, bem como estimar o
tempo de percurso para resgate e realocação da população.

Realizado o PRÉ-DIAGNÓSTICO, inicia-se a etapa de DIAGNÓSTICO. Essa se
subdivide em duas: (A) Identificação das Ameaças e Riscos e (B) Análise de Risco.
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A Identificação consiste na definição e no reconhecimento de ameaças
existentes, sejam elas de origem tecnológica, natural ou social (item 4.2.4).
Sistematizadas as ameaças conforme suas tipologias, a segunda parte do
DIAGNÓSTICO trata da Análise de Risco propriamente dita, podendo ela ser qualitativa
ou quantitativa. A análise qualitativa é identificada com base na avaliação técnica da
equipe que realiza o mapeamento e com o apoio de informações dos moradores da
área mapeada. Em geral, a precisão dos resultados está associada à experiência do(s)
técnico(s) que executa(m) a análise. A análise de risco quantitativa fundamenta-se na
inter-relação de fatores expostos no item 4.2.3 e é representada pela fórmula R = P
(ƒA) * C (ƒV) * g-1 resultando em uma probabilidade de ocorrência.
O terceiro pilar proposto aqui para a estruturação de um plano municipal de
gestão de riscos é a RESPOSTA, um conjunto de ações articuladas para controlar e
erradicar

as

situações

de

risco.

Realizados

o

PRÉ-

DIAGNÓSTICO

e

o

DIAGNÓSTICO, o último estágio representa a ação por parte do poder público na
redução das ameaças e, conseqüentemente, dos riscos, evidenciando alternativas de
prevenção com base em medidas estruturais e não-estruturais. As medidas estruturais
aplicam soluções da engenharia, executando obras de estabilização de encostas,
sistemas de micro e macro-drenagem, obras de infra-estrutura urbana, realocação de
moradias, dentre outros. As medidas não-estruturais são aquelas relacionadas às
políticas urbanas, planejamento urbano, legislação, planos de defesa civil e educação.
Além de apresentar bons resultados, os custos são inferiores àqueles referentes à
intervenção de obras de engenharia. A TABELA 01 ilustra a sistematização proposta
para a abordagem global na gestão de riscos.

TABELA 01 - Sistematização proposta para a abordagem global
Análise
qualitativa
Análise quantitativa
Medidas
estruturais
Medidas nãoestruturais

nadas às políticas urbanas, planejam
mento urbano, legislação,
Rol de medidas relacion
planos de defesa
a civil e educação. Além de apresenta
tar bons resultados,
principalmente na prevvenção dos desastres. Tratam, porta
anto, de medidas sem a
brandas e,
intervenção de obrass de engenharia. São consideradas tecnologias
t
normalmente, têm custto muito mais baixo que as medidas
s estruturais (tecnologias
duras).

(A) Identificação das Ameaças e Riscos

Aplicam-se soluçõess da engenharia, executando-se obra
ras de estabilização de
encostas, sistemas de
e micro e macro drenagem, obras de
e infra-estrutura urbana,
relocação de moradias, etc.

Estruturação

-1
Representada pela fórm
mula R = P (ƒA) * C (ƒV) * g é a pro
obabilidade de ocorrência
de algum dano a uma p
população (pessoas ou bens materia
ais), isto é, uma condição
potencial de ocorrência de um aciden
po
nte.

Estruturar equipe
municipal para a
realização de
trabalhos de gestão
de riscos

Objetivo
PRÉ-DIAGNÓSTICO

Identificada com base n
na opinião técnica da equipe que rea
aliza o mapeamento com
o apoio de
e informações dos moradores da áre
ea mapeada.

Estruturação de recurso
os humanos e materiais no âmbito m
municipal para a gestão de riscos.

Atividades

Global
G
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DIAGNÓSTICO
RESPOSTA

Identificar as ameaças e analisar os respectivos cenários de risco
Apresentar alternativas de ações de
prevenção com base em medidas
estruturais e não-estruturais

(B) Análise de Risco
Ação

42

5.1.2 Abordagem de detalhe
A caracterização nesse enfoque também é sustentada pelo trinômio apresentado
na abordagem global, citado anteriormente. Essa abordagem (TABELA 02) trata de
uma das possibilidades existentes na elaboração de um plano de gestão de riscos, ou
seja, consiste na proposta de que cada ameaça tenha uma política pública específica,
seja de ordem federal, estadual ou municipal. Nesse trabalho, a abordagem de detalhe
centra-se apenas nos processos de escorregamento e solapamento de margens
fluviais no município de Taboão da Serra contemplada no Plano Municipal de Redução
de Riscos (PMRR). A adoção desse critério não anula a possibilidade de demais
ameaças (natural, tecnológica ou social) existirem e tampouco seguirem a lógica
proposta.
Como um dos subprogramas possíveis para a estruturação de um Plano
Municipal de Gestão de Riscos, o PMRR é um instrumento de planejamento por parte
do

poder

público

para

a

minimização/redução

de

riscos

a

processos

de

escorregamento e solapamento de margem fluvial.
Na abordagem de detalhe, o DIAGNÓSTICO trata da Identificação das Ameaças
e Riscos (A) e da Análise de Risco (B). Alguns conceitos são utilizados nessas subetapas e são definidas como:
a)

ameaça: consiste na descrição do processo atuante. No exemplo,
processo de escorregamento e solapamento de margem fluvial;

b)

objeto: identificação dos elementos sob o risco. São as áreas de
risco associados a assentamentos precários indicados pela
municipalidade;

c)

áreas de risco: descrição dos elementos em risco, caracterização
dos mesmos e sua localização. No exemplo, 60 áreas foram
mapeadas conforme metodologia adotada no Programa e sendo
identificadas por nome do assentamento (bairro), nomenclatura do
município e nomenclatura adotada pela entidade responsável pela
atualização e endereço para acesso às áreas;
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d)

situação de risco: aborda a possibilidade de ocorrência da ameaça
em questão, ou seja, o cenário de ocorrência de escorregamento
predominantemente em talude de corte e aterro e solapamento de
margem de cursos d'água com possibilidade de danos sociais e
materiais.

Na Análise de Risco (B) são relacionados os produtos da revisão ou execução
do mapeamento de risco, necessários à identificação de fatores condicionantes, da
intensidade, freqüência, distribuição espacial das áreas suscetíveis aos processos e
seus setores de risco para a definição de estratégia futura. No caso do PMRR de
Taboão da Serra, a análise e setorização de risco identificou 147 setores de
probabilidade num universo de 60 áreas de risco mapeadas, sendo distribuídas da
seguinte forma (QUADRO 07):

12 setores

Muito Alto - R4

46 setores

Alto - R3

39 setores

Médio - R2

50 setores

Baixo a inexistente - R1

Quadro 07 – Quantificação do número de setores de risco.
Fonte: IPT (2008)

Nos 147 setores delimitados foram estimadas 9939 moradias a partir da
observação e contagem direta em imagens aéreas oblíquas. A classificação desse
contingente populacional é distribuída da seguinte maneira (QUADRO 08):

44

307 moradias

Muito Alto - R4

1788 moradias

Alto - R3

2208 moradias

Médio - R2

5636 moradias

Baixo a inexistente - R1

Quadro 08 – Relação do número de moradias por grau de risco
Fonte: IPT (2008)

Concluídas as fases de PRÉ-DIAGNÓSTICO e DIAGNÓSTICO, desenvolve-se a
fase RESPOSTA em que se apresentam algumas alternativas de ações de prevenção
e controle com base em medidas estruturais e medidas não-estruturais. Essas medidas
passam a ter uma importância maior na assessoria das intervenções a partir do
conhecimento e entendimento do processo geodinâmico (problema). No caso do
município de Taboão da Serra, as medidas estruturais que descrevem as tipologias de
intervenções

e

seus

custos

voltados

à

redução

de

riscos

associados

a

escorregamentos em encostas ocupadas e solapamentos de margens de córrego são
descritas no item 6.3.
Entende-se por medida não-estrutural, a capacitação técnica e treinamento das
equipes municipais; o controle e a efetiva fiscalização do uso e ocupação do solo; a
comunicação de risco; os planos preventivos de defesa civil e de contingência e a
elaboração de Sistema de Gestão de Risco Municipal em ambiente georeferenciado. O
SIG como instrumento de gerenciamento de dados e gestão de riscos, insere-se como
medida não-estrutural na abordagem detalhada e consiste num meio para gerir todas
as informações de maneira rápida, eficaz e pouco onerosa.
Restringindo-se apenas a uma Política Pública nacional existente (PMRR), para
um determinado problema (escorregamento e solapamento de margem fluvial) em uma
determinada localidade (município de Taboão da Serra), propõe-se a aplicação
denominada de SUGERE (SUporte a GEstão de Riscos de Escorregamentos) como o
conjunto de dados georeferenciados (banco de dados geográfico) contendo
informações diversas (ANEXO A), possibilitando:
a)

uma visão multiescalar do risco melhorando a capacidade de
gestão dos mesmos;
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b)

planejamento estratégico de políticas de gestão dos riscos
abordados, com otimização dos recursos e respostas;

c)

manter a sociedade constantemente informada sobre os riscos
atuantes e suas respectivas ações de controle e resposta; e

d)

atualização permanente dos dados e informações e possibilidade
de monitoramento.
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DIAGNÓSTICO

RESPOSTA

Identificar as ameaças existentes de origem social, natural ou tecnológica

Apresentar alternativas de ações de prevenção e
controle com base em medidas estruturais e nãoestruturais

(A) Identificação das Ameaças e Riscos

(B) Análise de Risco: QUALITATIVA

Ação

Áreas de risco

Áreas de risco associados a assentamentos
precários indicados pela municipalidade.

O exemplo do município de Taboão da
Serra: 60 áreas mapeadas

TABELA 02 - Sistematização proposta para a abordagem de detalhe

Situação de risco

Medidas estruturais

Intervenção
Atividade de análise e
setorização de risco. Ao
Limpeza
todo, 147 setores foram
analisados do universo de
60 áreas, distribuídas da
Proteção vegetal
seguinte maneira:
12 setores Muito Alto - R4
46 setores
Alto - R3
39 setores
Médio - R2
50 setores
Baixo - R1
9939 moradias estimadas
mediante observação e
contagem
direta
em
imagens aéreas oblíquas,
apoiadas em campo (2008).
307
1788
2208

Muito Alto - R4
Alto - R3
Médio - R2

5636

Baixo - R1

Valores
R$ 3.225.000,00

R$ 2.502.000,00

Drenagem

R$ 7.398.000,00

Alteração de
geometria
ti

R$ 5.136.000,00

Contenção

R$ 16.160.000,00

Infraestrutura

R$ 10.600.000,00

Relocação

R$ 19.410.000,00

Reparo

R$ 1.400.000,00

Medidas nãoestruturais

Cursos de capacitação técnica e treinam
mento; Controle e fiscalização do
uso e ocupação do solo; Comunicação de
d risco; Planos Preventivos de
E
Elaboração
de sistema
Defesa Civil e de Contingência;
georreferenciado de gestão
o de risco municipal.

Objeto

gamento predominantemente em
Probabilidade de ocorrência de escorreg
o de margem de cursos d'água
talude de corte e aterro e solapamento
com possibilidade de danoss sociais e materiais.

Processo de escorregamento em áreas de encostas e solapamento em
e cursos d'água
taludes de margens de

Ame
eaça

Pré-Diagnóstico e
Estruturação

Estruturação municipal para gerir riscos associados a escorregamento e
solapamento de marrgem fluvial.

Plano Municipal de Redução
o de Riscos (PMRR)

Ameaça Natural

DETA
ALHE

Exem
mplo de programa de
gestão

Objetivo

PRÉ-DIAGNÓSTICO
Estruturar eq
quipe municipal para a
realização de trab
abalhos de gestão de riscos

PLANEJAMENTO
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6 O MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA E OS RESULTADOS DO PLANO
MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS
O município de Taboão da Serra está situado na Região Metropolitana de São
Paulo (FIGURA 06) com uma área territorial de 20,48 km² e uma população estimada
de 232.464 habitantes (SEADE, 2009). Historicamente, enquanto povoamento
organizado, o município surgiu nas primeiras décadas do século XX, uma parte como
bairro de Santo Amaro e outra como bairro de Itapecerica da Serra. Por volta de 1910,
instalou-se o vilarejo Vila Poá às margens dos córregos Poá e Pirajuçara com poucas
casas, sendo a maioria chácaras que produziam batata, cenoura e mandioca e frutas
em geral.
Em meados de 1940, o nome "Taboão" apareceu pela primeira vez. No local
onde hoje é o hospital Family, segundo algumas versões, havia uma tábua muito
grande que servia como ponte, onde hoje é o Largo do Taboão. Os produtores da
região, inclusive do Pirajuçara, iam vender seus produtos na capital e marcavam de se
encontrar para ir até o mercado. O "Taboão" era o ponto de encontro. Nesta época, a
Vila Poá ainda pertencia a Itapecerica da Serra. O atual limite do município data de
1959, data da sua emancipação (Adaptado de PMTS, 2009).
6.1 Aspectos do meio físico
Quanto à geologia, o município de Taboão da Serra situa-se em terrenos
cristalinos e sedimentares da região do “Planalto Paulistano” (ALMEIDA, 1964) onde
há um sistema hidrográfico entalhado a partir de uma bacia sedimentar flúvio-lacustre
de extensão restrita, superimposta aos terrenos de embasamento de idade PréCambriana, terrenos esses que apresentam rochas antigas de natureza granítica,
gnáissica ou xistosa que representam o relevo circundante, mais dissecado
(AB’SABER, 1957). Essas rochas, ocorrem predominantemente desde as cabeceiras
dos principais cursos d’água que escoam pelo município: córrego Poá e ribeirão
Pirajuçara. Nas áreas das planícies fluviais predominam aluviões, como argila, areia e
cascalho da formação São Paulo e da formação Caçapava (Grupo Taubaté), incluindo
depósitos elúvio-coluviais correlatos nas cabeceiras dos afluentes de jusante da
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margem direita do ribeirão Pirajuçara e também localmente em alguns trechos de
jusante (Coutinho, 1980 apud CANIL(2006)) (FIGURA 07).
Segundo IPT (2004) as rochas gnáissicas-migmatíticas apresentam feições
metamórficas

(estruturas

gnáissicas,

bandamentos,

xistosidades

e

foliações)

interdigitadas com feições ígneas, principalmente bolsões e veios graníticos que
influenciam diretamente na estabilidade dos taludes de corte. Os planos de fraqueza
condicionam a formação de superfícies de rupturas, quando posicionados de forma
desfavoráveis em relação aos taludes de cortes executados. Quando as estruturas
residuais da rocha estão voltadas para fora do talude, podem torná-los mais suscetíveis
a escorregamentos, principalmente quando submetidos à ação das águas de superfície
e subsuperfície.
A altimetria do município (FIGURA 08) varia entre 733 metros e 872 metros
(a.n.m.), apresentando uma amplitude média de 139 metros. As áreas mais baixas
correspondem aos fundos de vale do córrego Poá e do ribeirão Pirajuçara, cujas
declividades são inferiores a 5%, enquanto as porções mais elevadas encontram-se
esparsas e concentradas principalmente a noroeste do município, porção limítrofe com
os municípios de Cotia, Osasco e São Paulo.
Na porção norte e em alguns interflúvios, o relevo é mais dissecado,
predominando declividades superiores a 20% e altimetria entre 756 metros e 850
metros, contribuindo desse modo para um escoamento superficial elevado.
As declividades sistematizadas no mapa clinográfico (FIGURA 09) foram
tratadas em ambiente SIG e originadas a partir do modelo digital de terreno. As classes
adotadas foram <5%; 5% a 12%; 12% a 30%; 30% a 47% e >47% (BRASIL, 1979 e DE
BIASI, 1992).
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Figura 06 – Localização do município de Taboão da Serra
Fonte: Adaptado de PMTS (2006)
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Figura 07 – Principais unidades litoestruturais no município de Taboão da Serra
Fonte: Adaptado de CANIL (2006)
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Figura 08 – Hipsometria do município de Taboão da Serra
Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 09 – Mapa clinográfico (declividade) do município de Taboão da Serra
Fonte: Elaborado pelo autor
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6.2 As áreas de risco de escorregamento no município de Taboão da Serra
Devido às características do meio físico, o município de Taboão da Serra
apresenta áreas de suscetibilidade e de risco a processos de escorregamento,
resultantes e deflagrados principalmente pelo processo acelerado e sem critério técnico
de ocupação de encostas, por núcleos habitacionais de baixo e médio padrão
construtivo. Dentre os principais processos geodinâmicos observados na atualização
do mapeamento no município, foram identificados os escorregamentos induzidos em
taludes de corte e aterro, escorregamentos em encostas naturais e os solapamentos de
margens fluviais (IPT, 2008).
Os escorregamentos induzidos (man-made slips) caracterizam-se por processos
de instabilização de encostas mais freqüentes nas áreas de risco (FIGURA 10). A
geometria e o volume de material mobilizado nesses escorregamentos variam em
função do perfil de alteração do maciço solo/rocha e da intensidade das intervenções
antrópicas realizadas. As principais alterações no meio físico decorrentes do uso e
ocupação do solo em ambiente urbano responsáveis pelos escorregamentos induzidos
são:
a)

as modificações na geometria das encostas por meio da execução
de cortes e aterros para a implantação do sistema viário e
edificações;

b)

acréscimo de outros materiais na forma, por exemplo, de depósitos
de entulho e lixo;

c)

alterações no sistema de drenagem natural da encosta, por meio
do incremento do escoamento superficial desordenado;

d)

do incremento da infiltração ocasionado por fossas e de
vazamentos nas redes de água e esgoto; e

e)

supressão da cobertura vegetal.
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Figura 10 – Setor S01 da área TAB-40. Exemplo de intervenção do tipo man-made slips
Fonte: IPT (2008)

Os escorregamentos em encostas naturais consistem em uma segunda tipologia
de processo do meio físico atuante no município de Taboão da Serra (IPT, 2008).
Esses processos correspondem às situações de instabilização em encostas naturais
envolvendo materiais diversos (solo e rocha), principalmente nas zonas de alta e muito
alta suscetibilidade natural a processos de movimentos de massa. Nas áreas de risco
levantadas, os escorregamentos em encostas naturais (FIGURA 11) são menos
freqüentes que os escorregamentos em talude de corte e aterro.
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Figura 11 – Exemplo de escorregamento em encosta natural associado a processos
erosivos
Fonte: IPT (2008)

O terceiro principal fenômeno atuante identificado no município é o solapamento
de margens fluviais dos principais cursos d’água (FIGURA 12), que corresponde ao
processo erosivo que ocorre ao longo das planícies fluviais, cuja ação interfere na
retirada dos materiais que compõem a planície e nos sedimentos depositados.
Desencadeado pelo atrito entre a água e os materiais que formam a planície, o
solapamento se intensifica nos períodos em que ocorrem as maiores vazões fluviais,
em particular onde não existe mata galeria ou outro tipo de proteção das margens
(CANIL, 2006).
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Figura 12 – Detalhe de moradia atingida por solapamento de margem no Setor 02 da
área TAB-37. É recorrente a presença de lixo e entulhos ao longo dos cursos d’água
Fonte: IPT (2008)

6.3 O Plano Municipal de Redução de Riscos no município de Taboão da Serra
O município de Taboão da Serra é um dos municípios que foi contemplado no
Programa de Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários do
Ministério das Cidades.
No biênio 2007/2008, o IPT realizou o mapeamento de 60 áreas de risco a
processos de escorregamento e solapamento de margem fluvial, cujos principais
elementos de análise considerados incluíram os seguintes critérios (IPT, 2008):
a)

características morfológicas e morfométricas do terreno (altura e
inclinação de vertentes e taludes – naturais e de corte e aterro);

b)

materiais geológicos e perfil de alteração (solo residual, saprolito,
rocha alterada, coberturas coluvionares);
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c)

estruturas geológicas (foliação, fraturas e outras descontinuidades
geológicas);

d)

evidências de movimentação (cicatrizes de escorregamentos,
trincas e degraus de abatimento nos terrenos, inclinação de
árvores,

postes

e

muros,

trincas

nas

moradias,

muros

embarrigados);
e)

cobertura do terreno (solo exposto, vegetação, culturas, lixo e
entulho lançado); e

f)

condições associadas às águas servidas, pluviais e sub-superficiais
(redes de água e esgoto, concentração de águas superficiais,
sistemas de drenagem, fossas, lançamento de água servida e
esgoto a céu aberto, surgências d’água).

A delimitação dos setores de risco é feito com base no julgamento dos
profissionais encarregados do mapeamento de risco (CERRI, 2006). Essa atribuição
qualitativa tem sido nacionalmente adotada para fins de uniformização de dados e
considera a análise por um período máximo de um ano ou período de um ciclo
chuvoso.
Carvalho (2000) complementa que a abordagem qualitativa é o modo mais
simples de se tratar a probabilidade em análises de risco, consistindo em se atribuir
níveis definidos de ocorrência: baixa, média ou alta, por exemplo. Assim, o profissional
que avalia o quadro de condicionantes e indícios da ocorrência do processo de
instabilização, compara as situações encontradas com modelos de comportamento e,
baseado em sua experiência, hierarquiza as situações de risco em função da
possibilidade de ocorrência do processo num determinado período de tempo, em geral
um ano.
Os critérios de julgamento da probabilidade de ocorrência de processos de
escorregamentos em encostas ocupadas e solapamento de margens de córregos
adotados no âmbito do PMRR e no município de Taboão da Serra são apresentados no
QUADRO 03:
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Legenda

Grau de

Descrição

probabilidade

Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes (declividade, tipo
de terreno, etc.) e o nível de intervenção no setor são de baixa

R1

Baixo ou
inexistente

potencialidade para o desenvolvimento de processos de escorregamentos e
solapamentos. Não há indícios de desenvolvimento de processos destrutivos
em encostas e em margens de drenagens. É a condição menos crítica.
Mantidas as condições existentes, não se espera a ocorrência de eventos
destrutivos no período de um ciclo chuvoso.
Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes e o nível de
intervenção no setor são de baixa potencialidade para o desenvolvimento de
processos de escorregamentos e solapamentos. Observa-se a presença de

R2

Médio

alguma(s) evidência(s) de instabilidade (encostas e margens de drenagens),
porém incipiente(s). Mantidas as condições existentes, é reduzida a
possibilidade de ocorrência de eventos destrutivos durante episódios de
chuvas intensas e prolongadas, no período de um ciclo chuvoso.
Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes e o nível de
intervenção no setor são de alta potencialidade para o desenvolvimento de
processos de escorregamentos e solapamentos. Observa-se a presença de

R3

Alto

significativa(s) evidência(s) de instabilidade (trincas no solo, degraus de
abatimento em taludes, etc.). Mantidas as condições existentes, é
perfeitamente possível a ocorrência de eventos destrutivos durante episódios
de chuvas intensas e prolongadas, no período de um ciclo chuvoso.
Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes e o nível de
intervenção no setor são de alta potencialidade para o desenvolvimento de
processos de escorregamentos e solapamentos. As evidências de
instabilidade (trincas no solo, degraus de abatimento em taludes, trincas em
moradias ou em muros de contenção, árvores ou postes inclinados,

R4

Muito Alto

cicatrizes de escorregamento, feições erosivas, proximidade da moradia em
relação ao córrego, etc.) são expressivas e estão presentes em grande
número e/ou magnitude. É a condição mais crítica. Mantidas as condições
existentes, é muito provável a ocorrência de eventos destrutivos durante
episódios de chuvas intensas e prolongadas, no período de um ciclo
chuvoso.

Quadro 03 - Critérios para definição do grau de probabilidade de ocorrência de processos de
escorregamentos e solapamento de margens fluviais
Fonte: Cidades, 2006
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Ainda que incipientes, algumas tentativas de quantificar o risco existem no
Brasil, como é o caso da Fundação GEO-Rio, órgão da Secretaria Municipal de Obras
da Prefeitura do Rio de Janeiro. O modelo adotado pela GEO-Rio, segundo CERRI
(2006), avalia a probabilidade de ocorrência de deslizamentos para o período de um
ano (índice de risco), considerando duas etapas:
a)

avaliação quantitativa do risco de acidentes com mortes em um
ano, com base no número de deslizamentos por ano em um certo
setor, dividido pela sua área e no número de mortes por ano,
dividido pelo número de habitantes do setor de risco;

b)

retificação do índice de risco a partir dos registros de campo, de
indicadores de instabilidade, entrevistas com moradores, etc.

A título de exemplo, no PMRR do Rio de Janeiro, a GEO-Rio obteve um índice
denominado Índice Quantitativo de Risco (IQR) para cada local estudado, em que um
número procura exprimir a possibilidade de ocorrência de um acidente num
determinado período, com perda de vidas, bem como estabelecer um parâmetro para a
alocação de investimentos em obras de estabilização a partir de critérios. Segundo
GEO-Rio (2009), esse índice torna possível uma análise comparativa de diversas
áreas,

diminuindo

acentuadamente

a

subjetividade

na

hierarquização

e

no

gerenciamento do risco.
No entanto, para o PMRR de Taboão da Serra foi adotado o critério qualitativo
de julgamento para as 60 áreas mapeadas no PMRR de Taboão da Serra (QUADRO
04 e FIGURA 13). Nessas, 147 setores foram identificados e classificados de acordo
com o grau de probabilidade conforme ilustra a FIGURA 14.
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Identificação da Área
JARDIM RECORD
A – 02*
TAB – 01**
INTERCAP II
A – 03*
TAB – 02**
JARDIM RECORD
A – 04*
TAB – 03**
JARDIM RECORD
A – 05*
TAB – 04**
JARDIM RECORD
A - 06*
TAB – 05**
JARDIM TRIANON
A – 08*
TAB – 06**
PARQUE ALBINA
A – 10 *
TAB – 07**
JARDIM ELISABETH
A – 11*
TAB – 08**
JARDIM CLEMENTINO
A – 12, 13, 14*
TAB – 09**
JARDIM COMUNITÁRIO
A – 15*
TAB – 10**
JARDIM SÃO MATEUS/
JARDIM BEATRIZ
A – 16 *
TAB – 11**
JARDIM MAFALDA
A – 17, 46, 56*
TAB – 12**
JARDIM HELENA
A - 18*
TAB – 13**
JARDIM CLEMENTINO
A - 19*
TAB – 14**
JARDIM LEME II
A – 22*
TAB – 15**

Bairro

Endereço para acesso

Jardim Record

R. Abel da Silva Pina/R. Jorge R. Pascoalini

Intercap II

R. Antonio Maciel de Oliveira

Jardim Record

R. José Miele/R. Antônio da Silva Pina

Jardim Record

R. Antônio da Silva Pina/ Rua Águas Mornas

Jardim Record

R. Irati

Jardim Trianon

R. José Miele/R. Ângelo Ferreira Fagundes

Parque Albina

R. Shigueki Kadumoto/ R. Helena Duarte Silva

Jardim Elisabeth

R. Manoel Maria Fernandes/ R. Elder Câmara

Jardim Clementino

R. Nicolau Gentili

Jardim Comunitário

R. Palmital/ R. Arujá/ R. José Romão Gabriel

Jardim São
Mateus/ Jardim
Beatriz

Estrada do Jaguaré/ R. Hélio Moraes de Oliveira/ R.
Neusa Demétrio

Jardim Mafalda

Estrada Tenente Maria da Cunha/ R. Rodrigues Alves

Jardim Helena

R. Geraldo Araújo dos Santos

Jardim Clementino

R. Luiz Bartolomeu/ R. José Barreto da Silva

Jardim Leme II

R. Alípio Domingues Mander
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Identificação da Área
JARDIM COMUNITÁRIO
A –23*
TAB – 16**
JARDIM MARIA LUIZA
A – 24 *
TAB – 17**
JARDIM MARIA ROSA
A – 25*
TAB – 18**
JARDIM MYRNA
A – 26 *
TAB – 19**
JARDIM IRACEMA II
A – 27 *
TAB – 20**
JARDIM RECORD
A – 28 *
TAB – 21**
JARDIM SAINT MORITZ
A – 29, 30*
TAB – 22**
JARDIM SAINT MORITZ
A – 31*
TAB – 23**
JARDIM SALETE
A – 32 *
TAB – 24**
JARDIM SANTA CRUZ
A – 33*
TAB – 25**
(atualizada em julho de
2008)
JARDIM SANTO
ONOFRE
A – 34, 35 *
TAB – 26**
JARDIM FREITAS JR.
A – 36, 57 *
TAB – 27**
JARDIM SILVIO
SAMPAIO
A – 37, 39 *
TAB – 28**

Bairro

Endereço para acesso

Jardim Comunitário

R. Ilha Comprida/ R. Gonçalves Dias

Jardim Maria Luiza

R. Miguel Ângelo Reina/ R. Flavio Dohoczki

Jardim Maria Rosa

R. José Mariano de Jesus/ R. Felício Montagna/ R.
Rodolfo Schultz

Jardim Myrna

R. Ubirajara O. de Oliveira/ R. João Parmissano/ R.
Henrique Roba

Jardim Iracema II

R. Joaquim Lucas Filho/ R. Maria Antonieta Batista

Jardim Record

R. Andradina

Jardim Saint Moritz

R. Frei Damião/ R. José Rodrigues Filho

Jardim Saint Moritz

R. Frei Damião

Jardim Salete

R. José Micheloni Filho

Jardim Santa Cruz

R. Missionário do Divino Pastor/ R. Afonso Rodrigues
Ferreira

Jardim Santo
Onofre

R. Monteiro Lobato/R. Paulo Meneghete/R. Mal. Artur
Costa e Silva

Jardim Freitas Jr.

R. Paulo VI/R. Madre Rosa de Queiroz Ferreira

Jardim Silvio
Sampaio/Parque
São Joaquim

R. Sebastião Moraes de Camargo/R. Manoel Leite da
Cunha
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Identificação da Área
JARDIM SÃO JUDAS I
A – 40*
TAB – 29**
JARDIM SÃO JUDAS
A – 41*
TAB – 30**
JARDIM SÃO LUIZ
A - 42 *
TAB – 31**
SAPORITO
A – 43*
TAB - 32
JARDIM SANDRA
A - 44*
TAB – 33**
(atualizada em julho de
2008)
JARDIM MYRNA
A - 45 *
TAB – 34**
JARDIM MARIA HELENA
A – 47*
TAB – 35**
JARDIM SÃO JOÃO
A - 48 *
TAB – 36**
MORRO DO SABÃO
A - 50 *
TAB – 37**
PARQUE PINHEIROS
A – 51, 52, 53*
TAB – 38**
JARDIM SÃO JOAQUIM
A - 54*
TAB – 39**
JARDIM NOVA
ESPERANÇA
A - 58 *
TAB – 40**
JARDIM PANIZI
A - 59 *
TAB – 41**
INTERCAP
A – 60*
TAB – 42**

Bairro

Endereço para acesso

Jardim São Judas I

R. Kaoru Maruyama/ R. Aurélio Pasi

Jardim São Judas

R. Sati Nakamura/ R. Mario João da Cunha

Jardim São Luiz

R. Perová/ Av. Ibirama

Saporito

Alameda Feliciano de Jesus/ R. Méier

Jardim Sandra

R. Osvaldo Saad

Jardim Myrna

R. Maria Catharina Comino/ R. Pederneiras

Jardim Maria
Helena

R. Graciliano Ramos/ R. Érico Veríssimo

Jardim São João

R. Gabriel Feres/ R. Maria Irene de Oliveira Silva

Morro do Sabão

R. Gov. Mário Covas/ Viela do Gordo

Parque Pinheiros

R. Cláudio Riquetti

Jardim São
Joaquim

R. João Antônio Da Fonseca/ R. Carla Cristina P. de
Souza

Jardim Nova
Esperança

R. Progresso/ R. Paraíso

Jardim Panizi

Av. Intercontinental

Intercap

R. Madagascar/ R. Benedita Ap. Nogueira
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Identificação da Área

Bairro

Endereço para acesso

INTERCAP II
A – 61*
TAB – 43**

Intercap II

R. Antonio Maciel de Oliveira/ Av. Intercap

JARDIM PANIZI
A – 62*
TAB – 44**

Jardim Panizi

R. Antonio Maciel de Oliveira

JARDIM DA GLÓRIA
A – 63*
TAB – 45**

Jardim da Glória

R. José Carlos Soares/ R. Engenheiro Nelson Huck

JARDIM MARIA ROSA
A - 64
TAB – 46**

Jardim Maria Rosa

R. José Pestana

JARDIM DAS OLIVEIRAS
A – 66*
TAB – 47**

Jardim das
Oliveiras

R. Olímpia Thomaz de Aquino

JARDIM DAS OLIVEIRAS
A – 67*
TAB – 48**

Jardim das
Oliveiras

R. Teófilo Ottoni

Jardim Marabá

R. Maria José de Souza Pedreira

Jardim Nova
Esperança

R. Papa Paulo VI/ R. Ulisses Guimarães/ R. Vicente
Buscari

Parque Pinheiros

R. Maria Benedita Teixeira Leite

Jardim Arraial

R. Ernesto Rosa da Fonseca/ R. Maria Smid

Jardim São
Salvador

Alameda Sebastião Tomás Vilela/ R. Santo Antônio

Jardim Saulo
Onofre

Av. Ibirama

Jardim Vitória

Rua Benjamim Varandas

JARDIM MARABÁ
A – 68*
TAB – 49**
JARDIM NOVA
ESPERANÇA
A – 69*
TAB – 50**
PARQUE PINHEIROS
A – 70*
TAB – 51**
(atualizada em julho de
2008)
JARDIM ARRAIAL
A – 71*
TAB – 52**
JARDIM SÃO
SALVADOR
A – 72*
TAB – 53**
SAULO ONOFRE
A – 74*
TAB – 55**
JARDIM VITÓRIA
s/d*
TAB – 56**
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Identificação da Área

Bairro

Endereço para acesso

SÍTIO DAS MADRES IV
s/d*
TAB – 57**

Sítio das Madres
IV

Rua Cerro Largo /
Rua Paulo Freire

VILA INDIANA
s/d*
TAB – 58**

Vila Indiana

Rua Odete Domingues Marques

GLEBA C
s/d*
TAB – 59**

Gleba C

Rua Antônio Conselheiro/
Rua Novo Hamburgo

VILA DAS OLIVEIRAS
s/d*
Vila das Oliveiras
Rua José Ruscitto
TAB – 60**
Quadro 04 – Relação das áreas de risco mapeadas pelo PMRR (* Identificação PM Taboão da Serra/ **
Identificação IPT)
Fonte: IPT (2008)

Ainda que se tenha adotado a escala de 1:5.000 nos trabalhos, não se pode
avaliar as situações pontuais de risco, uma vez que no mapeamento realizado, os
resultados obtidos correspondem a um zoneamento, em que se consideram as
situações de risco que envolvem um conjunto de residências (setores de risco).
Dos 20,48 km² de território, cerca de 7% (1,49 km²) do município de Taboão da
Serra são ocupados por assentamentos precários em áreas públicas e privadas que
apresentam problemas de escorregamento e solapamento de margens fluviais. Desses
1,49 km², 0,037 km² (37.898,23 m²) correspondem a setores de risco com grau muito
alto (R4) de ocorrer algum processo danoso e 0,286 km² (286.526,06 m²) a setores
com alta (R3) probabilidade.
Dados do IPT (2008) apontam que aproximadamente 9.939 moradias (21,37%
da população total do município) estão expostas a essas adversidades. Desse
universo, 2095 moradias2 (10.475 pessoas) estão situadas em áreas caracterizados
como alto grau de probabilidade (8940 pessoas) e muito alto (1.535 pessoas).

2

Para cada moradia estimou-se um número de 5 moradores.
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Figura 13 – Áreas suscetíveis a processos de escorregamento e solapamento de margem fluvial no município de Taboão da Serra
Fonte: Adaptado de IPT (2008)
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Correlação de setores por grau de risco

Número de setores
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Grau de risco

Figura 14 – Distribuição dos setores de risco
Fonte: Adaptado de IPT (2008)

Segundo IPT (2008), o PMRR visa contribuir na elaboração do plano de
intervenções voltado a controlar os riscos associados a escorregamentos e
solapamentos de margens fluviais, indicando alternativas de intervenção e
estimativas de custos para redução ou eliminação dos riscos identificados. Para
Alheiros (2006), essas intervenções são preferencialmente orientadas às áreas de
risco com setores analisados como muito alto (R4) e alto (R3). Os valores são
apenas para referência, ou seja, uma grandeza monetária capaz de orientar a
municipalidade quanto às demandas mais imediatas.
Isso posto, as intervenções sugeridas pelo Plano Municipal de Redução de
Riscos para o município de Taboão da Serra apresentam algumas alternativas de
ações de prevenção e controle com base em medidas estruturais (QUADRO 05). Os
valores estimados por intervenção para os 58 setores (12 em R4 e 46 em R3) dos
147 existentes é da ordem de R$ 65.831.000,00. O QUADRO 06 ilustra os valores
médios necessários para cada intervenção estrutural.
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Tipo de intervenção

Descrição
Serviços de limpeza de entulho, lixo, etc. recuperação e/ou limpeza de

Serviços de limpeza e

sistemas de drenagem, esgoto e acessos, Também incluem obras de

recuperação

limpeza de canais de drenagem. Correspondem a serviços manuais
e/ou utilizando maquinário de pequeno porte.
Implantação de sistema de drenagem superficial (canaletas, rápidos,

Obras de drenagem
superficial, proteção
vegetal (gramíneas) e
desmonte de blocos e
matacões

caixas de transição, escadas d'água, etc.). Implantação de proteção
superficial vegetal (gramíneas) em taludes com solo exposto. Eventual
execução de acessos para pedestres (calçadas, escadarias, etc.)
integrados ao sistema de drenagem. Proteção vegetal de margens de
canais de drenagem. Desmonte de blocos rochoso e matacões.
Predomínio de serviços manuais e/ou com maquinário de pequeno
porte.

Obras de drenagem de
subsuperfície

Execução de sistema de drenagem de subsuperfície (trincheiras
drenantes, DHP, poços de rebaixamento, etc.). Correspondem a
serviços parcial ou totalmente mecanizados.
Implantação

Estruturas de contenção
localizadas ou lineares

de

estruturas

de

contenção

localizadas,

como

chumbadores, tirantes, microestacas e muros de contenção passivos
de pequeno porte (hmax=5m e lmax=10m). Obras de contenção e
proteção de margens de canais (gabiões, muros de concreto, etc.).
Correspondem a serviços parcial ou totalmente mecanizados.
Execução de serviços de terraplenagem. Execução combinada de

Obras de terraplenagem de
médio a grande porte

obras

de

drenagem

superficial

e

proteção

vegetal

(obras

complementares aos serviços de terraplenagem). Obras de desvio e
canalização de córregos. Predomínio de serviços mecanizados.
Implantação de estruturas de contenção de médio a grande porte

Estruturas de contenção de
médio a grande porte

(h>5m e l>10m), envolvendo obras de contenção passivas e ativas
(muros de gravidade, cortinas, etc.). Poderão envolver serviços
complementares

de

terraplenagem.

Predomínio

de

serviços

mecanizados.
Quadro 05 – Principais medidas estruturais de intervenção propostas pelo PMRR de Taboão da
Serra
Fonte: IPT (2008)
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Intervenção

Valores em R$

Limpeza

R$ 3.225.000,00

Proteção vegetal

R$ 2.502.000,00

Drenagem

R$ 7.398.000,00

Alteração de geometria

R$ 5.136.000,00

Contenção

R$ 16.160.000,00

Infraestrutura

R$ 10.600.000,00

Relocação

R$ 19.410.000,00

Reparo

R$ 1.400.000,00

Quadro 06 – Estimativa de custo por tipologia de intervenção
Fonte: IPT (2008)

Entende-se por medida não-estrutural, a capacitação técnica e treinamento
das equipes municipais; o controle e fiscalização efetivo do uso e ocupação do solo;
a comunicação de risco; os planos preventivos de defesa civil e de contingência e a
elaboração de Sistema de Gestão de Risco Municipal em ambiente georeferenciado.
O SIG como instrumento de gerenciamento de dados e gestão de riscos, insere-se
como medida não-estrutural na abordagem de detalhe e é um meio para gerir todas
as informações de maneira rápida, eficaz e pouco onerosa.
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7 SUPORTE A GESTÃO DE RISCOS DE ESCORREGAMENTOS - SUGERE
Como resultado da proposição, o SUGERE (ANEXO A) é capaz de agregar
dados de múltiplas origens e escalas e auxilia os gestores públicos em suas
interpretações e tomadas de decisão. A seguir, apresenta-se sua aplicação em nível
municipal, Taboão da Serra, bem como nas esferas estadual (Estado de São Paulo)
e Nacional.
7.1 Abordagem municipal (SUGERE)
Nesse módulo foram descritas as principais categorias necessárias à gestão
das áreas de risco no município de Taboão da Serra, para o desenvolvimento deste
aplicativo e estão classificadas em:
a)

convenções cartográficas – constam dos planos de informação
das principais convenções de um mapeamento sistemático, tais
como ponto cotado, curva de nível, cursos d’água, sistema
viário, eixo de logradouros e limite municipal (FIGURA 15).

Figura 15 – Visão geral do módulo SUGERE-PMTS representando as principais
convenções cartográficas adotadas.

70

b)

Meio físico – caracterizado sob o ponto de vista temático, a
exemplo do mapa geológico (FIGURA 16), mapa hipsométrico
(FIGURA 17), mapa clinográfico (FIGURA 18) e elementos de
coleta de dados hidrometeorológicos (postos pluviométricos).
Essas informações são pertinentes para elaboração preliminar
de um diagnóstico do meio físico, mesmo com a presença de
inúmeras interferências antrópicas na morfologia original nos
terrenos do município de Taboão da Serra;

Figura 16 – Mapa geológico do município de Taboão da Serra
Fonte: Adaptado de CANIL (2006)
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Figura 17 – Mapa hipsométrico do município de Taboão da Serra
Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 18 – Mapa clinográfico do município de Taboão da Serra
Fonte: Elaborado pelo autor.
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c)

Infraestrutura – nesse conjunto consideram-se os elementos da
infra-estrutura urbana, público e privados de interesse para a
gestão de risco. Tratam-se das secretarias municipais, igrejas,
indústrias, equipamentos de esporte e lazer (quadras e
ginásios), de segurança pública (polícia e bombeiro), de cultura
(centro de lazer), de assistência social (centro de convivência do
idoso), escolas (municipais e estaduais), hospitais (municipal e
estadual), cemitério e linhas municipais e intermunicipais de
transporte público (FIGURA 19). O objetivo da espacialização
desses elementos associados a atributos (características dos
elementos como localização, telefone para contato, etc.) visa
fornecer suporte às equipes municipais na localização, consulta
e análise espacial em diversas escalas para as áreas de risco
em caso de algum acidente (FIGURA 20).

Figura 19 – Localização das infraestruturas urbanas público-privadas do município de Taboão da
Serra.
Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 20 – Detalhe da espacialização das infraestruturas e suas relações topológicas com os
setores de risco no município de Taboão da Serra.
Fonte: Elaborado pelo autor.

d)

Plano Diretor – As informações contidas no Plano Diretor podem
ser acrescentadas ao SUGERE para a melhoria da gestão, pois
trata-se de um instrumento legal que estabelece diretrizes para a
ocupação do solo da cidade. Alguns produtos temáticos são
destacados, como: mapa de áreas homogêneas (quanto ao
desenvolvimento

econômico,

de

proteção

ambiental,

de

urbanização consolidada e de urbanização precária) (FIGURA
21), mapa de centralidades e parques propostos (FIGURA 22),
mapa de sistemas de áreas verdes (FIGURA 23), mapa do
zoneamento municipal (FIGURA 24) e mapa das zonas
especiais de interesse social (FIGURA 25);
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Figura 21 – Áreas homogêneas estabelecidas pelo Plano Diretor do município de Taboão da Serra
Fonte: PMTS (2006)

Figura 22 – Centralidades e os parques propostos pelo Plano Diretor do município de Taboão da
Serra
Fonte: PMTS (2006)
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Figura 23 – Sistemas de áreas verdes do município de Taboão da Serra estabelecidos pelo Plano
Diretor
Fonte: PMTS (2006)

Figura 24 – Zoneamento do município de Taboão da Serra segundo o Plano Diretor
Fonte: PMTS (2006)
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Figura 25 – Zonas especiais de interesse social do município de Taboão da Serra disposto no
Plano Diretor.
Fonte: PMTS (2006).

e)

PMRR – são listados os layers referentes ao Plano Municipal de
Redução de Riscos, destacando as áreas e seus setores de
risco (FIGURAS 26, 27 e 28) com os atributos identificados em
campo e os custos estimados para intervenção nos setores de
Muito Alto (R4) e Alto (R3) risco (FIGURA 29 e 30).
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Figura 26 – Espacialização das áreas de risco no município de Taboão da Serra, segundo dados do
mapeamento PMRR.
Fonte: IPT (2008)

Figura 27 – Detalhe da área de risco TAB-19 e seus atributos (características tabulares)
Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 28 – Detalhe dos setores de risco da área TAB-19 e suas características tabulares
Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 29 – Setores de risco Alto (R3) e Muito Alto (R4) da área TAB-19. Para esses setores são
estimadas obras estruturais e seus respectivos valores
Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 30 – Atributos do setor S02 da área TAB-19 e seus atributos (módulo PMRR) relacionando
os elementos observados em campo e os custos estimados
Fonte: Adaptado de IPT (2008)

De acordo com o PMRR, foram identificados os custos gerais por tipologia de
obra em cada setor. Com intuito de se ter uma informação mais detalhada e passível
de uma gestão mais eficaz das intervenções, incrementou-se ao banco de dados do
SUGERE (municipal), os campos quantitativos e custo de elementos por obra. Os
custos referentes às medidas estruturais são estimados e o preço médio dos
serviços e materiais têm como base as tabelas de preço do Departamento de
Estradas e Rodagem (DER) de São Paulo e o Construção São Paulo. Ressalta-se
que, existem vários itens em cada tabela, e para cada caso analisado, uma solução
adotada, que pode englobar um único item, ou um conjunto de itens. As estimativas
foram divididas em tipologias de intervenções distintas: limpeza, proteção superficial,
alteração de geometria, obras de contenção, de drenagem, de infra-estrutura,
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construção de moradias, reparos em moradias (IPT, 2008), com valores
aproximados a partir dessas tabelas.
A título de exemplo, para o setor de risco S02 da área TAB-19 (FIGURA 31 e
FIGURA 32), o custo por metro linear de canaleta para drenagem é de R$ 104,40;
quantitativo de canaleta (2.299 m); custo unitário de caixa de transição (R$300,00);
quantitativo de caixa de transição (133 unidades); custo de limpeza por m²
(R$34,68); quantitativo de m² pra limpeza (2.884 m²); custo de relocação
(R$30.000,00); quantitativo de moradias relocadas (20 casas); custo por m² de
grama em placa (R$ 8,93); quantitativo em m² de grama em placa (11.198 m²).
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Figura 31 – Ficha de caracterização do setor S02 da área TAB-19
Fonte: IPT (2008)
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Figura 32 – Fotos de campo (FC) do setor S02 da área TAB-19
Fonte: IPT (2008)
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7.2 Abordagem estadual (SUGERE–São Paulo)
Na escala de análise estadual, semelhante ao SUGERE municipal, mantémse a classificação dessa abordagem em subgrupos: convenções cartográficas (limite
da Região Metropolitana de São Paulo; rodovias paulistas; reservatórios, hidrografia;
curva de nível e limite dos municípios paulistas); meio físico (geológico e
hipsométrico); PMRR (FIGURA 33 e 34), imagem de satélite contemplando o centro
expandido da RMSP e as unidades de gerenciamento de recursos hídricos – UGRHI
do território paulista.
Este nível de análise possibilita ao gestor visualizar de modo seletivo
(Martinelli, 2003), os municípios que executaram seus PMRRs, por exemplo. As
diversas informações sobre riscos e elementos associados no Estado possibilitam
uma visão espacial das informações, permitindo um planejamento e direcionamento
mais eficaz dos recursos.

Figura 32 – SUGERE- São Paulo com destaque a Região Metropolitana de São Paulo
Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 33 – RMSP e adjacências. Espacialização dos municípios paulistas que executaram o PMRR.
Fonte: Elaborado pelo autor.

7.3 Abordagem nacional (SUGERE – Brasil)
Esse módulo trata do agrupamento de temários em nível nacional e baseia-se
nos mesmos moldes das abordagens anteriores, com exceção aos estados mais
vulneráveis a processos de escorregamento e solapamento de margem fluvial
(Cidades, 2006). Os municípios que realizaram seu Plano Municipal de Redução de
Riscos e os municípios que notificaram a Secretaria Nacional de Defesa Civil –
Sedec, a existência de algum tipo de risco de origem natural no ano de 2007
(FIGURA 34 e 35).
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Figura 34 – Representação do SUGERE – Brasil com os principais temas sobrepostos
Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 35 – Localização do município de Taboão da Serra no contexto nacional e sua
descrição dos atributos referentes ao PMRR
Fonte: Elaborado pelo autor.
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7.4 O aplicativo Google Earth e a estrutura KML
O aplicativo Google Earth - GE (FIGURA 36) é um programa desenvolvido e
distribuído pela Google cuja principal função é apresentar um modelo tridimensional
do globo, construído a partir de imagens de satélite obtidas e fotografias aéreas de
diversas fontes. Segundo a empresa Google (2009), o programa pode ser usado
simplesmente como um gerador de mapas bidimensionais e imagens de satélite ou
como um simulador das diversas paisagens presentes na superfície terrestre. Com
isso, é possível identificar lugares, construções, cidades, paisagens, entre outros
elementos (FIGURA 37).
A exibição desses dados no aplicativo GE é feita principalmente pela
extensão KML (Keyhole Markup Language), uma linguagem de marcação utilizada
para exibir dados geográficos na web. Desse modo, no âmbito do SUGERE-PMTS,
as principais informações georeferenciadas foram selecionadas para dar suporte às
áreas de risco no município de Taboão da Serra e foram convertidas da extensão
(*.shp – shapefile) para a extensão KML, representando no módulo Google Earth
com os principais atributos tabulados.

Figura 36 – Aplicativo Google Earth destacando o Estado de São Paulo, as principais
rodovias e a toponímia das principais cidades
Fonte: Adaptado de Google (2009)
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Figura 37 – Vista parcial da marginal do rio Pinheiros (SP), altura da ponte estaiada “Octavio
Frias de Oliveira”. Notar os recursos de tridimensionalidade na tentativa de aproximação da
realidade
Fonte: Adaptado de Google (2009)

7.5 Migração de dados georeferenciados para aplicativo Google Earth
O aplicativo de conversão dos dados georeferenciados (extensão shapefile)
foi desenvolvido para os produtos da Esri (ArcMap 9.x) pela Divisão de
Planejamento da cidade de Portland, Oregon (FIGURA 38). Esse programa permite
aos usuários exportar entidades gráficas (ponto, linha e polígono) em linguagem
KML para uma livre visualização no aplicativo Google Earth.
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Figura 38 – Janela de conversão dos dados georeferenciados
(shapefile) para arquivos no formato KML (Google Earth).

No âmbito do SUGERE municipal aplicado ao município de Taboão da Serra,
o grupo de dados geográficos nessa escala de análise (item 6.2.1) foi convertido
para extensão KML com exceção da imagem de satélite e os mapas temáticos do
Plano Diretor do município de Taboão da Serra (FIGURA 39). Uma vez convertido,
esses dados passam a ser espacializados e sobrepostos às informações temáticas
inseridas pelos usuários do Google Earth (FIGURA 40).
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Figura 39 – Janela de conversão dos dados georeferenciados (shapefile) das áreas de risco para
arquivos no formato KML (Google Earth)
Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 40 – Janela do aplicativo Google Earth representando os dados georeferenciados em formato
shapefile das áreas de risco para arquivos no formato KML
Fonte: Elaborado pelo autor.
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A adoção do Google Earth como instrumento de espacialização e divulgação
dos riscos dá-se principalmente pela:
a)

atualização contínua online de dados pelos usuários e pela
empresa Google;

b)

articulação entre diversos dados de múltiplas origens;

c)

possibilidade de divulgação/publicação das entidades mapeadas
pela

municipalidade

para

a

sociedade,

como

parte

da

comunicação de risco;
d)

acessibilidade

por

parte

da

comunidade

fornecendo

visualizações rápidas e interativas;
e)

facilidade de utilização permite que praticamente qualquer um
possa visualizar, deslocar ou ampliar/reduzir imagens da Terra e
dados de SIG.

f)

familiarização com o local, como primeira associação de
resposta, e planejamento; e

g)

fornecer subsídios no contexto da emergência, permitindo definir
procedimentos lógicos para a prevenção de acidentes.
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7.6 Exercício de utilização dos dados do SUGERE em ambiente Google Earth
Dentre as vantagens e funcionalidades mencionadas no tratamento de dados
georeferenciados e sua complementação na utilização no aplicativo Google Earth,
destaca-se uma aplicação específica. Trata-se da melhoria na logística de
atendimento por parte da municipalidade a uma determinada área, envolvendo não
apenas a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, mas sim de toda (infra)estrutura
envolvida na gestão de risco.
Numa situação hipotética de um escorregamento atingindo uma área
qualquer, TAB-17, por exemplo, o usuário necessita identificar os serviços existentes
ao redor dessas, ou ainda, traçar o melhor caminho entre a área e um hospital ou
posto ambulatorial. Desse modo, os dados do SUGERE identificados no âmbito do
município de Taboão da Serra e espacializados na plataforma Google Earth
permitem uma visualização dinâmica e multiescalar dos equipamentos municipais
públicos e privados, bem como a possibilidade de indicar as melhores rotas para
deslocamento dessa unidade, economizando tempo, recursos no deslocamento
(FIGURAS 41, 42, 43, 44 e 45).

Figura 41 – Aplicativos Google Earth e SUGERE representando a área TAB-17 e seus
setores de risco
Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 42 – Aplicativo Google Earth representando as principais infraestruturas urbanas
Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 43 – Rota traçada entre o corpo de bombeiros e a área TAB-17. O aplicativo Google Earth
possibilita também estimar o tempo aproximado de deslocamento e a distância percorrida.
Fonte: Adaptado de Google (2009)
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Figura 44 – Detalhe da área TAB-17 e de seus atributos no aplicativo Google Earth
Fonte: Adaptado de Google (2009)
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Figura 45 – Janela do aplicativo Google Earth representando as rotas passo a passo, contabilizando
as distâncias segmentadas e tempo de deslocamento entre os pontos selecionados.
Fonte: Google (2009)
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A coleta, recuperação, armazenamento, rapidez no processamento de um
grande volume de dados de diferentes origens e a possibilidade de integração, são
algumas das principais vantagens de um Sistema de Informação Geográfica na
gestão pública municipal.
A espacialização das áreas de risco e seus respectivos setores realizados no
âmbito dos Planos Municipais de Redução de Risco permitem ao gestor municipal
dimensionar e direcionar soluções para as mesmas, bem como criar instrumentos de
fiscalização e gestão territorial.
É a partir do conhecimento prévio do risco e da sua distribuição espacial que
se pode definir uma estratégia para a sua redução, tanto por meio de medidas
estruturais, como medidas não estruturais. No auxílio às equipes municipais, em
especial à Defesa Civil, o estabelecimento de diretrizes e informações para a adoção
de procedimentos lógicos, teóricos e administrativos, incrementam a eficiência dos
trabalhos de prevenção e o atendimento de situações de emergência.
A sistematização proposta no SUGERE tem esse papel, pois trata-se de um
aplicativo de apoio à tomada de decisão, para gestão das áreas de risco
(investimentos, obras, etc.), principalmente em ambientes urbanos, uma vez que, em
conjunto com o aplicativo Google Earth, permite:
a)

visualizar espacialmente os

dados

registrados de modo

multiescalar e atualizar constantemente os dados de modo
rápido, seguro e a baixo custo;
b)

realizar análises de cenários de risco e avaliações estatísticas
de ocorrências e de danos com a expressão espacial,
articulando dados de diversas origens;

c)

identificar a vulnerabilidade da ocupação e a suscetibilidade dos
terrenos auxiliando assim na formulação e implantação de
medidas estruturais e não-estruturais;

d)

divulgar/publicar

para

a

sociedade

os

dados

mapeados

continuamente pela municipalidade, como parte dos trabalhos de
comunicação de risco; e
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e)

fornecer subsídios de modo a orientar os tomadores de decisão
no contexto da emergência, permitindo definir procedimentos
lógicos para a prevenção de acidentes (remoção de moradores,
monitoramento da área por meio de vistorias de campo, etc.);

Aplicado a partir dos dados do PMRR de Taboão da Serra, o SUGERE não se
esgota dadas as inúmeras funcionalidades que o sistema oferece e, tampouco, se
limita na gerência de dados municipais. Enquanto gerenciador de banco de dados
geográficos pode integrar não apenas com os dados de risco, mas com elementos
do planejamento territorial urbano de forma global, seja na área ambiental
(delimitação das áreas de preservação permanente, por exemplo), tributária
(fiscalização de tributos como o IPTU), habitacional (áreas favoráveis e impróprias
pra ocupação), socioeconômica (conhecimento dos perfis da população residente
por faixa etária, sexo, condição social, etc.) e inúmeros outros setores passíveis de
se alocar espacialmente.
Pondera-se que o efetivo uso do sistema na gestão de riscos dependerá das
condições estruturais das prefeituras municipais, no que tange à sua organização,
vontade política, equipes constantemente treinadas e capacitadas para gerenciar os
riscos. Salienta-se também a influência da sinergia entre os pilares dos sistemas de
informações geográficas: hardware, software, procedimentos, dados e peopleware.
Os três primeiros estão intimamente atrelados ao desenvolvimento e o avanço das
tecnologias, muitas vezes adquiridas de países mais desenvolvidos, ao passo que
para uma eficiente gestão de riscos, os dados (registros e cartográficos) nem
sempre existem e, quando existentes, raramente são sistematizados em ambientes
georeferenciados e, além disso, existe um despreparo técnico-operacional de
agentes e servidores municipais para o tratamento e atualização desses dados.
Visando uma gestão de riscos mais efetiva nas fases de prevenção,
preparação, socorro e reabilitação, a adoção de SIG é apenas uma parcela de
contribuição. Acredita-se que para a realização da mesma devem-se incluir outras
informações relevantes num banco de dados em nível municipal, tais como:
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a)

localização e identificação dos participantes, suas competências
e afinidades para que se possa dividir as tarefas e ações,
evitando sobrecarga dos envolvidos;

b)

identificar todas as infraestruturas existentes no município,
detalhando suas características. No caso de indústrias, por
exemplo, deve-se conhecer os materiais produzidos que podem
oferecer alguma ameaça, bem como aqueles que podem
contribuir no atendimento;

c)

elaborar um documento único em que são definidas as
responsabilidades e estabelecida uma organização sistemática
para atender uma determinada emergência. Nesse documento
devem conter informações detalhadas sobre as características
da área (município), das possíveis comunidades afetadas, dos
serviços, indústrias, hospitais, dentre outros, com intuito de
capacitar, orientar, organizar, uniformizar e agilizar as ações
necessárias às respostas de controle e as ocorrências;

d)

adotar os princípios de uma rede social. Trata-se de um modelo
de organização, cujo objetivo é conectar elementos diferentes,
garantindo a horizontalidade e o intercâmbio de informações,
oportunidades, recursos e ações para atuar sobre políticas
públicas, certificando assim o envolvimento, a participação e a
negociação de todos os envolvidos. O envolvimento pode se dar
por agentes autônomos, sejam elas pessoas físicas ou jurídicas
que, interligadas, cooperam entre si. Outra característica dessa
rede é o fato dela ser flexível, democrática, descentralizada e
com alto grau de autonomia entre seus membros, em que todos
têm o mesmo tratamento e compartilham dos mesmos direitos e
deveres;

e)

identificar as comunidades vulneráveis, agentes e entidades
chave que podem auxiliar no plano de gestão; e

f)

nomear um grupo coordenador para executar os procedimentos.
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Acredita-se que a abordagem de um plano de gestão de riscos em nível
nacional, estadual e municipal deve ser planejado de forma integrada, por meio de
um sistema a exemplo do SUGERE que proporcione uma gestão de riscos mais
atuante e eficaz.

99

REFERÊNCIAS
AB’SABER, A.N. A geomorfologia do sítio urbano de São Paulo. 1957. Tese
(Doutorado) - Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e
Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, São Paulo, 1957

_____________ São Paulo: ensaios entreveros. São Paulo: Editora da
Universidade de São Paulo/Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2004. 519p.

_____________ Bases conceptuais e papel do conhecimento na previsão de
impactos. In: MÜLLER-PLANTENBERG, C.; AB´SABER, A.N. (Org.). Previsão de
impactos: o estudo de impactos no leste, oeste e sul. Experiências no Brasil, na
Rússia e na Alemanha. 2. ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo,
2002. cap.1, 27-49.

ALAMEDDINE, N.; MIRANDOLA. F. A.; SILVA, F. C.; CANIL, K.; CORSI, A. C. O uso
de sistemas de informação geográfica no âmbito da elaboração dos planos
municipais de redução e erradicação de riscos nos municípios de Osasco e Taboão
da Serra, SP.. In: XII Congresso Brasileiro de Geologia de Engenharia e
Ambiental - 12 CBGE, 2008, Porto de Galinhas. Congresso Brasileiro de Geologia
de Engenharia e Ambiental - 12 CBGE, 2008.

ALCÁNTARA-AYALA, I. Geomorphology, natural hazards, vulnerability and
prevention of natural disasters in developing countries. Geomorphology, v. 47,
n. 2-4, p. 107–124, Out. 2002.

ALHEIROS, M. M. O plano municipal de redução de risco. In: CARVALHO, C. S. E
GALVÃO, T. (Org.). Prevenção de riscos de deslizamentos em encostas: guia
para elaboração de políticas municipais. Brasília; Ministério das Cidades/ Cities
Alliance, 2006. cap. 5, p.58-75.

100

ALMEIDA, F. F. M. Fundamentos geológicos do relevo paulista In Boletim Instituto
Geográfico e Geológico, v. 41, p.169-263. São Paulo, 1964.

AMARAL E SILVA, C.C. Gerenciamento de riscos ambientais In: PHILLIPI JR, A.;
ROMÉRO, M.A.; BRUNA, G.C. (Org.). Curso de gestão ambiental. 1ª ed. Barueri:
Editora Manole, 2006. cap. 22, 791-803.

AUGUSTO FILHO, O. Caracterização geológico-geotécnica voltada à estabilização
de encostas: uma proposta metodológica. In: Conferência brasileira sobre
estabilidade de encostas, 1, 1992, Rio de Janeiro. Anais. Rio de Janeiro:
ABMS/ABGE/PMRJ/SMO/GEORIO, 1992. v. 2. p. 721-733.

_________________ Escorregamentos em encostas naturais e ocupadas: análise e
controle In: BITAR, O. Y. (Org.). Curso de geologia aplicada ao meio ambiente.
São Paulo; ABGE, IPT, 1995. cap. 3, p.77-100.

_________________ Carta de risco de escorregamento quantificada em
ambiente de SIG como subsídio para planos de seguro em áreas urbanas: um
ensaio em Caraguatatuba. Tese (Doutorado). 196f. Instituto de Geociências e
Ciências Exatas, Universidade Estadual Paulista. Rio Claro, 2001.

BALAJI, D.; SANKAR, R.; KARTHI, S. GIS approach for disaster management
through awareness – an overview In GIS Development: the geospatial resource
portal.Disponível<http://www.gisdevelopment.net/application/natural_hazards/overvi
ew/nho0012pf.htm/> Acesso em: 21 abr. 2009.

BRASIL. Lei nº 6.766, de 19 de dezembro 1979. Dispõe sobre o parcelamento do
solo urbano e dá outras providências. Brasília, em 19 de dezembro de 1979; 158º da
lndependência e 91º da República. Disponível em:
<http://www.ipplap.com.br/docs/leg-fed_6766-79.pdf >. Acessado em abr., 2009.

101

CALVO GARCÍA-TORNEL, F. Sociedades y territorios en riesgo. Barcelona:
Ediciones del Serbal, 2001.

CÂMARA,G.; MEDEIROS, J.S.; Princípios básicos do geoprocessamento. In Assad,
E.; Sano, E.E. (Ed.). Sistema de informações geográficas: aplicações na
agricultura. 2ª edição. EMBRAPA. Brasília, 1998.

CANIL, K. Indicadores para monitoramento de processos morfodinâmicos:
aplicação na bacia do ribeirão Pirajuçara (SP). 2006. 152f. Tese (Doutorado) –
Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas
da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006.

CARVALHO, C. S. Análise quantitativa de riscos e seleção de alternativa de
intervenção: exemplo de um programa municipal de controle de riscos geotécnicos
em favelas. In: 1º workshop sobre seguros na engenharia. São Paulo, ABGE,
p.49-56. 2000.

CARVALHO, C.S; GALVÃO, T. Ação de apoio à prevenção e erradicação de riscos
em assentamentos precários In Prevenção de riscos de deslizamentos em
encostas: guia para elaboração de políticas municipais. Ministério das Cidades;
Cities Alliance. Brasília, 2006.

CARDOSO JUNIOR, M.M. Transporte de produtos perigosos pelo modal
rodoviário: proposta de um método de elaboração do plano de gerenciamento de
riscos ambientais. 2004. 151f. Dissertação (Mestrado em Tecnologia Ambiental) –
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, São Paulo, 2004.

CASTRO, M.C.; PEIXOTO, M.N.O.; RIO, G.A.P. Riscos Ambientais e Geografia:
conceituações, abordagens e escalas. Anuário do Instituto de Geociências, Rio
de Janeiro: vol.28-2. Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2005. p.11-30.

102

CERRI, L.E.S. Carta geotécnica: contribuições para uma concepção voltada às
necessidades brasileiras. In: CBGE/ IX COBREAE, VI, Salvador, Anais... p.309-318.
1990.

____________ Riscos geológicos associados a escorregamentos: uma proposta
para prevenção de acidentes. 1993. 197f. Tese (Doutorado) - Instituto de
Geociências e Ciências Exatas, Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, 1993.

CERRI, L.E.S.; AMARAL, C.P. Riscos Geológicos In: OLIVEIRA, A.M.S. e BRITO,
S.N.A. Geologia de Engenharia. São Paulo. ABGE, 1998.

___________ Mapeamento de Riscos nos Municípios. In: CARVALHO, C. S. e
GALVÃO, T. (Org.). Prevenção de riscos de deslizamentos em encostas: guia
para elaboração de políticas municipais. Brasília; Ministério das Cidades/ Cities
Alliance, 2006. cap. 3, p.46-55.

CONTINI, S.; BELLEZZA, F.; CHRISTOU, M. D.; KIRCHSTEIGER, C. The use of
geographical information systems in major accident risk assessment and
management In: Journal of hazardous materials. Elsevier, 2000, p.223-245.

CUTTER, S. GI Science, disasters, and emergency management In: Transactions
in GIS. Volume 7, mar, 2003. p.439–445.
DAVIS Jr, C. A.; OLIVEIRA, P. A. SIG Interoperável distribuído para administrações
municipais de grande porte. Informática Pública, Vol. 4 (1), 121-141, 2002.

DE BIASI, M.. Carta clinográfica: os métodos de representação e sua confecção.
Revista do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo, n. 6, p. 4560. São Paulo, 1992.

103

DETTI, R.; PASQUI, V. Vector and Raster Structures in generating drainage-Divide
networks form digital terrain models in Geographical Information Systems in
assessing natural hazards. Alberto Carrara & Fausto Guzzetti (Org.). Kluwer
Academic Publishers. Netherlands, 1993.

EMERGENCY EVENTS DATABASE (EM-DAT) The OFDA/CRED International
Disaster Database. Disponível em: <http://www.em-dat.net/>. Acesso em: 25 fev.
2009.

ESPÍRITO SANTO (Estado). Atlas das áreas com potencial de riscos do Estado
do Espírito Santo. Vitória: Instituto de Apoio à Pesquisa e ao Desenvolvimento
Jones dos Santos Neves: 2006. 125p. (IPES – Atlas).

FARAH, F. Habitação e encostas. São Paulo: Instituto de Pesquisas Tecnológicas
do Estado de São Paulo - IPT, 2003. (Publicação IPT; 2795).

GEORIO. Cartografia de risco quantitativo a escorregamentos em setores de
assentamentos precários na cidade do Rio de Janeiro. Disponível em: <
http://obras.rio.rj.gov.br/index.cfm?sqncl_publicacao=395>. Acesso em: 10 ago.
2009.

GUHA-SAPIR, D. , HARGITT, D. e HOYOIS, P. Thirthy years of natural disasters
1974-2003: the numbers. Presses Universitaires de Louvain: Louvain-la Neuve,
2004.

GUIDICINI, G.; NIEBLE, C. M. Estabilidade de taludes naturais e de escavação.
Edgand,1984

104

GUZZETTI, F.; CARRARA, A.; CARDINALI, M.; REICHENBACH, P. Landslide
hazard evaluation: a review of current techniques and their application in a multiscale study, Central Italy. Geomorphology, v.31, p. 181-216. Amsterdam, 1999.

INFANTI JUNIOR, N.; FORNASARI FILHO, N. Processos de Dinâmica Superficial.
In: OLIVEIRA, A.M.S.; BRITO, S.N.A. (Ed.). Geologia de Engenharia. São Paulo:
Associação Brasileira de Geologia de Engenharia e Ambiental, 1998. cap. 9, p.131152.

INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS (IPT) Ocupação de encostas.
Márcio Angelieri Cunha (coord.). Publicação IPT nº. 1831. São Paulo, 1991.

_________________________________________ Gerenciamento de riscos
geológicos: uma resenha da base técnica utilizada pela divisão de geologia do IPT
Publicação IPT nº. 2790.(MACEDO, E.S.; e AUGUSTO FILHO, O Org.) São Paulo,
2002.

_________________________________________ Avaliação expedita das
condições de estabilidade do talude de corte existente no terreno sito à
avenida Intercap nº 160, Taboão da Serra – SP. São Paulo: IPT/DEC, 2004. 12p.
(Parecer Técnico 9012-301).

_________________________________________ Apoio à prevenção e
erradicação de riscos em assentamentos precários – Instituto de Pesquisas
Tecnológicas de São Paulo. São Paulo: IPT, 2008 (Relatório Técnico nº 106 311205)

_________________________________________ Mortes por escorregamento
no Brasil (1988-2009): banco de dados. São Paulo: IPT, 2009.

105

JORGE, W.E.. Política e planejamento territorial In: PHILLIPI JR, A.; ROMÉRO,
M.A.; BRUNA, G.C. (Org.). Curso de gestão ambiental. 1ª ed. Barueri: Editora
Manole, 2006. cap. 20, 737-758.

KOBIYAMA, M.; MENDONÇA, M.; MORENO, D. A.; PENA, I.; MARCELINO, V. O.;
MARCELINO, E. V.; GONÇALVES, E. F.; BRAZETTI, L. L. P.; GOERL, R. F.;
MOLLERI, G. S. F.; RUDORFF, F. M. Prevenção de desastres naturais: conceitos
básicos. Editora Trading. Curitiba, 2006.

KUBRUSLY, V. S. Gestão sócioambiental urbana e geoprocessamento como
apoio estratégico para análise do território: o caso da bacia hidrográfica do
Guarapiranga. Tese (Doutorado) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências
Humanas. Universidade de São Paulo. São Paulo, 2001.

KUROIWA, J. Reducción de desasters: Viviendo em armonía com la natureza.
Lima: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 2005.

LONGLEY, P.A.; GOODCHILD, M.F.; MAGUIRE, D.J.; RHIND, D.W. Geographical
Information Systems and Science. Second Edition. Wiley, 2005.

LUCHIARI, A. Imagens da metrópole. In: CARLOS, A. F. A. e OLIVEIRA. A. U.
(Org.). Geografias de São Paulo: representação e crise da metrópole. São Paulo;
Editora Contexto, 2004. cap. 3, p.231-246.

MACEDO, E. S. Elaboração de cadastro de risco iminente relacionado a
escorregamentos: avaliação considerando experiência profissional, acadêmica e
subjetividade. 2001. 275f. Tese (Doutorado) - Instituto de Geociências e Ciências
Exatas, Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, 2001.

106

MACEDO, E.S. de & AKIOSSI, A. Escorregamentos ocorridos no Brasil entre 1988 e
1996: levantamento a partir de notícias de jornal. In: CONGRESSO BRASILEIRO
DE GEOLOGIA, 39, Salvador. Anais...Salvador, SBG (Núcleo Bahia-Sergipe): v. 4,
p. 149-152. 1996.

MACHADO, R. P. P. Isotimas: uma metodologia para a representação cartográfica do
valor da terra e imóveis nas metrópoles latino-americanas utilizando técnicas de
geoprocessamento. In: CARLOS, A. F. A. e OLIVEIRA. A. U. (Org.). Geografias de
São Paulo: representação e crise da metrópole. São Paulo; Editora Contexto, 2004.
cap. 4, p.315-336.

MARCELINO, E. V. Mapeamento de áreas susceptíveis a deslizamento em
escala média utilizando técnicas de sensoriamento remoto e sistema de
informação geográfica. 2001. 56f. Proposta de Dissertação (Mestrado) - Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais, São José dos Campos, 2001.

MARCELINO, E. V. Desastres naturais e geotecnologias: conceitos básicos.
Caderno Didático nº 1 - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais/CRS, Santa Maria,
2008.

MARCELINO, E. V., NUNES, L. H. e KOBIYAMA, M. Banco de dados de desastres
naturais: análise de dados globais e regionais. In: Caminhos de geografia (on line).
Programa de pós-graduação em geografia. Instituto de Geografia. Uberlândia, 2006.
Disponível em: http://www.ig.ufu.br/revista/caminhos.html

MARTINELLI, M. Mapas da Geografia e cartografia Temática. v. 1. 112 p. Editora
Contexto. São Paulo, 2003.

107

MERLINSKY, G. Vulnerabilidad social y riesgo ambiental: ¿Un plano invisible
para las políticas públicas? Bernal. Febrero-Marzo-Abril, 2006. Disponível em: <
http://www.mundourbano.unq.edu.ar/index.php?option=com_content&task=category
&sectionid=15&id=114&Itemid=50>. Acesso em: 01 ago. 2009.

MINISTÉRIO DAS CIDADES Prevenção de riscos de deslizamentos em
encostas: guia para elaboração de políticas municipais. CARVALHO, C. S. e
GALVÃO, T. (Org.); Ministério das Cidades/ Cities Alliance. Brasília; 2006.

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL Apostila sobre implantação e
operacionalização de COMDEC. Secretaria de Defesa Civil. 2ª Edição – Revisada.
Brasília. Março, 2004. Disponível em: <http://www.defesacivil.gov.br>. Acesso em:
07 mai. 2007.

___________________________________ Manual de planejamento em Defesa
Civil. Volume I, II, III e IV. Secretaria de Defesa Civil. Disponível em:
<http://www.defesacivil.gov.br>. Acesso em: 07 mai. 2007.

___________________________________ Política Nacional em Defesa Civil.
Secretaria de Defesa Civil. Disponível em: <http://www.defesacivil.gov.br>. Acesso
em: 28 dez. 2007.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO Glossário de Defesa Civil:
Estudos de riscos e medicina de desastres. Antônio Luiz Coimbra de Castro (coord).
2º edição. Brasília, 1998. Disponível em: <http://www.defesacivil.gov.br>. Acesso
em: 07 mai. 2007.

MOREIRA, M. A. Fundamentos do sensoriamento remoto e metodologias de
aplicação. 1ª Ed. São José dos Campos. Inpe, 2001.

108

NIR, D. Man, a geomorphological agent: an introduction to antropic
geomorphology. Keter Publishing House. Jerusalem, 1983.

NOGUEIRA F. R. Gerenciamento de riscos ambientais associados a
escorregamentos: contribuição às políticas públicas municipais para áreas de
ocupação subnormal. 2002 . 268f. Tese (Doutorado) - Instituto de Geociências e
Ciências Exatas, Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, 2002.

________________Gestão dos riscos nos municípios. In: CARVALHO, C. S. e
GALVÃO, T. (Org.). Prevenção de riscos de deslizamentos em encostas: guia
para elaboração de políticas municipais. Brasília; Ministério das Cidades/ Cities
Alliance, 2006. cap. 3, p.26-45.

NOGUEIRA F. R.; CARVALHO, C. S.; GALVÃO, T. Diagnóstico expedito da gestão
de riscos em encostas nos municípios brasileiros In XI Congresso Brasileiro de
Geologia de Engenharia e Ambiental – 11º CBGE, 2005, Florianópolis. Congresso
Brasileiro de Geologia de Engenharia e Ambiental - 11 CBGE, 2005.

NOGUEIRA, F. R.; SCHWAB, N. Identificação e análise de riscos associados a
múltiplos processos ambientais em assentamentos precários de Florianópolis, SC e
a lacuna da vulnerabilidade In Segundo Simpósio Brasileiro de Desastres
Naturais e Tecnológicos, 2007, Santos. Anais, 2007.

OGURA, A.T. Análise de riscos geológicos em planos preventivos de defesa civil. In:
BITAR, O.Y. (Coord.). Curso de geologia aplicada ao meio ambiente. São Paulo:
Associação Brasileira de Geologia de Engenharia; Instituto de Pesquisas
Tecnológicas, 1995. cap. 4.5, p.203-215.

PELOGGIA, A.U.G. O homem e o ambiente geológico: geologia, sociedade e
ocupação urbana no Município de São Paulo. São Paulo: Xamã, 1998a. 270p.

109

PHILLIPI JR, A.; BRUNA, G.C. Política e gestão ambiental In: PHILLIPI JR, A.;
ROMÉRO, M.A.; BRUNA, G.C. (Org.). Curso de gestão ambiental. 1ª ed. Barueri:
Editora Manole, 2006. cap. 18, 657-711.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA – PMTS. Consulta geral a
homepage oficial. Disponível em: <http://www.taboaodaserra.sp.gov.br>. Acesso
em: 20 abr.2009.

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA MEIO AMBIENTE (PNUMA)
Perspectivas do meio ambiente mundial 2002 (Geo-3). PNUMA, IBAMA e UMA
(Org.), Nairóbi, 2004.

RENN, O. Precautionary, principle: risk uncertainty and rational action. Disponível
em <http://www.allchemeseminars.org/downloads/03-10-01/20031001report.pdf>,
2003. Acesso em 20.04.2009.

ROCHA, G. C. Riscos Ambientais: análise e mapeamento em Minas Gerais. Juiz
de Fora. UFJF, 2005.

RODRIGUES, C. Urbanização da metrópole sob a perspectiva da geomorfologia:
tributo a leituras geográficas in As Geografias da metrópole. Volume 1. Ed.
Contexto. São Paulo, 2004.

ROLNIK, R. Prevenção de riscos de deslizamentos em encostas: guia para
elaboração de políticas municipais. CARVALHO, C. S. E GALVÃO, T. (Org.);
Ministério das Cidades/ Cities Alliance. Brasília; 2006.

ROSS, J.L.S. Análise empírica das fragilidades dos ambientes naturais e
antropizados. São Paulo: laboratório de geomorfologia, Departamento de
Geografia, FFLCH-USP, 1993.

110

SILVA, A.N.R.; RAMOS, R.A.R.; SOUZA, L.C.L.; MENDES, J.F.G. SIG: uma
plataforma para introdução de técnicas emergentes no planejamento urbano,
regional e de transportes.Ed. UFSCAR. São Carlos, 2008.

SILVA, F. C.; ALAMEDDINE, N.; MIRANDOLA, F. A.; GRAMANI, M. F.; CORSI, A.
C. Análise comparativa dos resultados obtidos para os Planos Municipais de
Redução de Risco PMRR dos municípios de Osasco, Jundiaí, Guarujá e Jacareí. In:
XII Congresso Brasileiro de Geologia de Engenharia e Ambiental - 12 CBGE,
2008, Porto de Galinhas. Congresso Brasileiro de Geologia de Engenharia e
Ambiental - 12 CBGE, 2008.

SILVA, F.V ; GALVÃO, T. ; FERREIRA, L.A ; SEABRA, F. M . Planos Municipais de
Redução de Riscos: uma análise comparativa dos trabalhos desenvolvidos no Brasil.
In Segundo Simpósio Brasileiro de Desastres Naturais e Tecnológicos, 2007,
Santos. Anais, 2007.

SILVEIRA, V.F. Geoprocessamento como instrumento de gestão ambiental In:
PHILLIPI JR, A.; ROMÉRO, M.A.; BRUNA, G.C. (Org.). Curso de gestão
ambiental. 1ª ed. Barueri: Editora Manole, 2006. cap. 27, 945-968.

SANTOS, C. R.; ULTRAMARI, C.; DUTRA, C.M. Meio ambiente urbano. In:
CAMARGO, A.; CAPOBIANCO, J.P.R.; OLIVEIRA, J.A.P. (Org.). Meio ambiente
Brasil: avanços e obstáculos pós-Rio-92. São Paulo: Estação Liberdade; Instituto
Socioambiental, 2002. cap.6, p.337-369.

SIRKIS, A. O desafio ecológico das cidades In: TRIGUEIRO, A. (Coord.). Meio
ambiente no século 21. 4ª Ed. Rio de Janeiro: Editora Armazém do Ipê, 2005. p.
215-230.

111

SOUZA, C. Políticas Públicas: uma revisão da literatura. In: Sociologias nº 16.
Junho/dezembro 2006, p. 20-45.

TABOÃO DA SERRA Cenas da cidade: Taboão da Serra 1918 a 1980. Prefeitura
Municipal de Taboão da Serra, Secretaria de Educação e Cultura. São Paulo: Nativa,
2004.

TAYLOR, D.R.F. A conceptual basis for cartography: new directions for the
information era. Cartographica, v.28, n.4, p. 1-8, 1991.

TOBAR, F; YALOUR, M.R. Como fazer teses em saúde pública: conselhos e idéias
para formular projetos e redigir teses e informes de pesquisas. Rio de Janeiro:
Editora Fiocruz, 2001.

UNITED NATIONS RELIEF CO-ORDINATOR (UNDRO) Natural disasters and
vulnerability analysis. Report of expert group meeting. Geneva, 1980.

________________________________________________ UNDRO’s approach to
disaster mitigation. UNDRO News. Geneva, 1991.

VEDOVELLO, R.; MACEDO, E. S. Deslizamentos de encostas In: SANTOS, R. F.
(Org.) Vulnerabilidade ambiental. Brasília: MMA, 2007. cap.6, p.75-93.

VEYRET, Yvette (org.). Os riscos: o homem como agressor e vítima do meio
ambiente. São Paulo: Contexto, 2007.

WILCHES CHAUX, Gustavo. La vulnerabilidad Global. In: Maskrey, A (Comp.): Los
desastres no son naturales. Bogotá: La Red, Editora Tercer Mundo, 1993

112

ZANIRATO, Silvia Helena; RAMIRES, Jane Z. S.; AMICCI, Anie Gracie Noda;
ZULIMAR, Márita Ribeiro; RIBEIRO, Wagner Costa. Sentidos do risco:
interpretações teóricas. Biblio 3w, Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias
Sociales, Universidad de Barcelona, Vol. XIII, nº 785, 25 de mayo de 2008.
<http://www.ub.es/geocrit/b3w-785.htm>. [ISSN 1138-9796].

ZERGER, A.; SMITH, D.I. Impediments to using GIS for real-time disaster decision support
In Computers, Environment and Urban Systems, nº 27, Pergamon, 2003.

113

ANEXO A (DVD)

114

