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RESUMO

Áreas de risco geológico são áreas consideradas impróprias para
assentamentos humanos por estarem sujeitas a riscos naturais ou decorrentes da
ação antrópica. Destaca-se a percepção da população do Parque Europa no
município de São Paulo (SP) sobre os processos de riscos naturais, pois acredita-se
que esses resultados devem colaborar para a gestão de risco por meio de
intervenções estruturais e/ou, principalmente, por meio das não–estruturais como,
por exemplo, a comunicação adequada sobre os riscos e processo de educação não
formal. Após a criação da Lei nº 12.608, de 10 de abril de 2012, que instituiu a
Política Nacional de Proteção e Defesa Civil – PNPDEC, dispôs sobre o Sistema
Nacional de Proteção e Defesa Civil – SINPDEC e criou o Conselho Nacional de
Proteção e Defesa Civil - CONPDEC, que visam à redução dos riscos de desastre,
foi possível revisar os mapeamentos possibilitando uma avaliação das áreas mais
suscetíveis a processos geológicos e propor soluções. Assim, os objetivos desta
pesquisa são descrever e analisar a percepção dos riscos geológicos da população
da área citada, mais especificadamente as áreas mapeadas como R4 (risco muito
alto). A pesquisa é de caráter exploratório-descritivo e de abordagem quantiqualitativa de corte transversal. Os resultados da pesquisa apontam que grande
parte das situações de risco são provocadas por intervenções antrópicas e ausência
de infraestrutura, desta forma, tais fatores criam distorções em relação à percepção
do indivíduo que vivencia o risco geológico diariamente. Neste sentido, entendeu-se
que o gerenciamento dos riscos precisam ser eficientes para estabelecer uma forma
prática e segura de combinar tecnologia e percepção pública, integrando tecnologia
e sociedade civil.
Palavras-chave: Risco geológico, Mapeamento, Assentamentos precários.
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ABSTRACT

Perception of Risk in the Parque Europa in the City of São Paulo
Areas of geologic risk are areas considered improper for human settlements
because they are subject to natural risk or decurrent risks of the anthropic action.
Stand out the perception of the population of the Parque Europa in the city of São
Paulo on the processes of natural risks, it is believed that these results must
collaborate for the management of risk by means of structural interventions and/or,
mainly, by means of the non-structural ones as, for example, the communication
adjusted on the risks and process of not formal education. After creation of Law nº
12,608, of 10 of April of 2012, that it instituted the National Politics of Protection and
Civil Defense - PNPDEC made use on the National System of Protection and Civil
Defense - SINPDEC and created the National Advice of Protection and Civil Defense
- CONPDEC, that they aim at to the reduction of the disaster risks, was possible to
revise the mappings making possible an evaluation of the areas most susceptible the
geologic processes and to consider solutions. Thus, the objectives of this research
are to describe and to analyze the perception of the geologic risks of the population
of the cited area, more specifically the areas mapped as R4 (very high risk). The
research is of character exploratory – descriptive and of approach quanti-qualitative
of transversal cut. Results this search point that great part of the risk situations is
Caused by anthropic interventions and absence of infrastructure, in such a way, such
factors create distortions in relation to the perception of the individual that lives
deeply the geologic risk daily. In this direction, it is understood that the management
of the risks need to be efficient to establish a form practical and insurance to combine
technology and public perception, integrating technology and civil society.
Keywords: Geologic risk, Mapping, Urban slums.
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1

INTRODUÇÃO

Segundo Gonçalves (1993, p. 55) o conceito de risco geológico, aqui
considerado, está associado a dois conceitos distintos: - Risco geológico potencial: é
aquele onde o risco é inerente as características do meio físico, como litologia,
geologia estrutural, declividade, presença de bolsões de turfa e probabilidade de
enchentes. - Risco geológico instalado: é aquele instalado pelas alterações nos
processos do meio físico. Em ambos os conceitos, verifica-se a possibilidade ou
probabilidade de ocorrência de perdas ou danos a vidas humanas e/ou prejuízos
materiais. Por exemplo, margens de rios sujeitas a inundação, florestas sujeitas a
incêndios, áreas de alta declividade (encostas ou topos de morros) com risco de
deslizamento de terra, áreas contaminadas por resíduos tóxicos, etc.
Os franceses optaram por utilizar o termo risco como tradução de hazard,
assim como os espanhóis. Esta escolha se justifica para o autor na medida em que o
risco considera os componentes antropogênicos e a noção de ‗possibilidade de
perigo‘. Indo mais a fundo na etimologia da palavra, (MONTEIRO, 1991, p. 10)
argumenta ainda que risco está ligado aos termos latinos risicu e riscu, ligados por
sua vez a resecare, que significa ‗cortar‘. Neste caso, o autor encara este sentido
apropriado ao hazard, pois este significa uma ruptura numa continuidade, como um
risco, contendo a ideia de corte-ruptura, como, por exemplo, ‗[...] numa sequência de
estados atmosféricos que se bifurcasse ou dirigisse a outras trajetórias menos
prováveis ou inesperadas‘.
Após diversos eventos chuvosos que resultaram em desastres e perdas
irreparáveis no cenário brasileiro, foram criadas ferra mentas para o uso
governamental quanto ao mapeamento destas áreas. Estas ferramentas hoje são
apontadas pela Lei nº 12.608, de 10 de abril de 2012 (BRASIL, 2012), para inclusão
de ferramentas governamentais para a gestão de riscos no plano diretor dos
municípios. Esta Lei institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil PNPDEC, dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC e
o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil - CONPDEC, autoriza a criação de
sistema de informações e monitoramento de desastres e demais providências.
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Estipula que é de dever da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
adotar as medidas necessárias à redução dos riscos de desastre, incluindo em seu
plano diretor medidas estipuladas pela defesa civil para caráter de zoneamento.
Todas as medidas previstas nesta lei deverão ser adotadas com a colaboração de
entidades públicas ou privadas e da sociedade em geral.
Em muitos casos a solução indicada é a remoção de habitações. Após
execução da solução estabelecida para uma área especifica (que após as remoções
fica vazia) torna-se vulnerável e pode vir a ser ocupada novamente. Nos demais
casos o procedimento pode ser de médio a longo prazo, como por exemplo, grandes
contenções, execução de redes de águas pluviais e até mesmo manutenção
preventiva da área.
Grosbaum (2012) destacou que o cenário brasileiro em que se consolidam e
se intensificam as práticas de políticas públicas no campo da urbanização de
assentamentos precários é necessário buscar uma abordagem de intervenção que
priorize o planejamento urbano como fio condutor do processo, de modo a
possibilitar a qualificação de espaços urbanos que atendam ao interesse público,
dando um passo além das soluções primárias para os problemas emergenciais das
situações de risco e de provisão de infraestrutura básica.
A maior parte dos estudos está voltada ao planejamento e gestão, a principal
consequência é a formulação de políticas e ações que não levam em conta os riscos
que são vivenciados pela população, nem como estes indivíduos percebem (se
percebem) os riscos em sua vida. Em muitos casos, o resultado é o fracasso das
ações mitigadores dos riscos. Temos assim desde abordagens fortemente marcadas
por uma leitura objetiva da realidade, encarando o risco num sentido probabilístico,
até outras que adotam por uma abordagem subjetiva, onde o risco só existe a partir
das interações sociais. Entre estas duas posturas opostas, desenvolvem-se outras
tendências com diferentes graus de objetivismo e subjetivismo (LIEBER &
ROMANOLIEBER,2002).
Quando se coloca a percepção da população no foco da questão, todos os
demais componentes de projeto e ação se reposicionam no conjunto da intervenção
numa lógica que prioriza o interesse da coletividade, a partir do qual se definem com
maior consistência as diretrizes de intervenção.
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Dentre tais dimensões, o estudo enfatiza a percepção do morador frente à
perspectiva que envolve desde o julgamento profissional até a percepção e o
fatalismo relacionados à maneira como as pessoas diretamente afetadas percebem,
compreendem, aceitam e reagem frente às situações de risco (no caso, relacionados
a fenômenos geológicos) mais especificamente a risco de escorregamento de
taludes, e que são influenciados pela interpretação do problema no nível da
mentalidade coletiva.
A percepção do risco é produto do cruzamento da periculosidade dos
elementos naturais com as experiências vividas, depende da inserção dos indivíduos
num dado evento (quotidiano ou esporádico), da função que ocupam em
determinado contexto social, dos aspectos culturais, das histórias de vida, e das
pressões ambientais (SILVA, 2002; NAVARRO e CARDOSO, 2005). Assim a
percepção do risco está intimamente ligada aos valores, e ao mesmo tempo, limitada
pelo nível escolar e frequentemente confundida pela linguagem (QUEIRÓS, 2000).
Segundo Renn (2004), os indivíduos constroem a sua própria realidade e
avaliam o risco de acordo com as suas percepções subjetivas. Este processo mental
de formação da percepção do risco, é de extrema complexidade ao incluir as
experiências que o indivíduo adquiriu ao longo da sua vida e refletindo igualmente a
sua esfera sociocultural e ideológica. Acontece às comunidades científica e política
defrontarem-se com diversas percepções da população acerca do risco porque os
indivíduos o constroem de forma diferenciada.
A percepção de riscos é abordada por Peloggia e Ortega (2012) que destaca
este quesito como elemento essencial na construção de um processo de gestão
eficaz, apontam a relação entre a construção social dessa função mental e suas
interpretações aplicadas a diferentes contextos do entendimento coletivo.
A relação estabelecida entre os moradores e o poder público propicia o
entendimento do ambiente de intervenção, otimizando a execução de diversos
fatores urbanísticos. A incorporação da percepção nos trabalhos é uma forma de
enriquecer o modelo técnico elaborado para o processo de gestão.
Zimmerman reforça isto ao comentar referente à gestão de risco: ―O processo
de gestão de risco desempenha um importante papel na resolução da controvérsia e
da incerteza no campo político‖ (ZIMMERMAN,1986,p.436).
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O estudo busca um caminho pragmático para o enfrentamento desse desafio,
revisando o mapeamento da área de risco objeto do estudo de caso e buscando o
entendimento da população local sobre os riscos do entorno e entendendo a
percepção dos mesmos em relação à problemática do risco geológico no local.
Este trabalho está assim dividido: i) introdução onde se apresentam os
objetivos do trabalho, o problema de pesquisa, o método e a teoria de base; ii)
análise dos dados obtidos; iii) metodologia do plano municipal de riscos e descrição
do mapeamento da área do Parque Europa; iv) resultados e conclusões.

1.1

Movimento de Periferização da Área

Segundo o EIA/RIMA Corredor Rio Bonito (2003) a expansão urbana na
área objeto de estudo, ocorreu principalmente baseada no movimento de
periferização das camadas mais pobres da população, por meio da implantação de
inúmeros loteamentos clandestinos sobre morros, concomitante ao surgimento de
favelas em fundos de vale, sem a implantação de equipamentos e infraestrutura
urbana necessários a uma adequada qualidade de vida da população, formada
basicamente pela massa de trabalhadores que migravam para as cidades em busca
de boas oportunidades, porém encontravam trabalhos assalariados, informais e com
baixa remuneração, o que inviabilizava o acesso ao mercado formal de moradia.
A população de baixa renda adotou a autoconstrução para ocupar estas
áreas, processo definido por Maricato (1995) como ―urbanização dos baixos
salários‖.
No mesmo momento em que ocorreu o processo de periferização, o
EIA/RIMA Corredor Rio Bonito (2003) relatou que houve avanço contínuo da mancha
urbana de São Paulo a leste e sudeste da bacia, em torno da represa do
Guarapiranga e da represa Billings, sendo que na bacia do Guarapiranga em
particular, verificou-se a coexistência de loteamentos de alto padrão, principalmente
nas proximidades da represa, com loteamentos de baixa renda (predominantemente
clandestinos e irregulares) e grande número de favelas.
Observou-se ainda que na porção sul da bacia houve um crescimento de
pequenos núcleos urbanizados, decorrentes da crescente substituição de áreas de
capoeira e de campos antrópicos, por novos loteamentos clandestinos de baixa
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renda ou, em menor proporção, por chácaras de recreio, sendo que a expansão
dessa porção sul-sudeste da bacia comprometeu significativamente as áreas das
cabeceiras e de bacias vizinhas (EIA/RIMA CORREDOR RIO BONITO, 2003).

1.1.1 O Processo de Loteamento

O EIA/RIMA Corredor Rio Bonito (2003) descreveu que o processo de
loteamento da região objeto do estudo, ocorreu mediante à ilegalidade, surgindo
assim loteamentos de baixa qualidade urbanística, praticamente restritos à abertura
das ruas e demarcação dos lotes, haja vista que o investimento para abertura do
loteamento era mínimo.
Para Maricato (1995) em teoria, a região de estudo estava formalmente
protegida pela Lei de Proteção dos Mananciais, porém na prática, surgiam inúmeros
loteamentos clandestinos, bem como lotes totalmente irregulares, que eram
comercializados a preços compatíveis com o poder aquisitivo de uma população
pobre, migrante e empregada, em sua maioria, nas indústrias da região.
É notável que a população desta região não tinha alternativas e isso os
levaram a invadir áreas desocupadas em loteamentos de baixa qualidade técnica,
sem qualquer tipo de infraestrutura ou serviços, agravando-se o problema
habitacional. Eram geralmente localizadas em áreas de risco, com alta declividade e
sujeitas a desabamentos, escorregamentos e erosões de solos, enchentes, e,
principalmente nas áreas de mananciais. (ALVIM; ITIKAWA, 2008).
Buscando baixos custos de implantação, a abertura destes loteamentos não
observava os cuidados indispensáveis à proteção do solo naturalmente erodíveis,
tampouco com a cobertura vegetal, caracterizando um processo agressivo,
limitando-se a obras de terraplanagem e demarcação de lotes, sem preocupar-se
com projetos de obras de infraestruturas urbanas (EIA/RIMA CORREDOR RIO
BONITO, 2003).
Na

pesquisa

em

campo,

foram

perceptíveis

as

evidências

destas

características no local do estudo. Sendo que, a população apela constantemente
para o poder público, buscando a obtenção de melhorias para o local, retomando a
história de intervenções pontuais, visando atender os problemas emergenciais.
A falta de coordenação entre essas obras criam mais problemas do que
soluções. A carência crônica de infraestrutura e serviços urbanos é um desestímulo
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à consolidação de relações mais responsáveis com o espaço urbano (MOROZ et al.,
1982).
Segundo

Mautner

(1999)

o

trinômio

―loteamento

popular/casa

própria/autoconstrução‖, foi a forma predominante de assentamento residencial da
classe trabalhadora após a Segunda Guerra Mundial, devido à extensão do
assalariamento, o acesso por ônibus à terra distante e de baixo custo da periferia, a
industrialização dos materiais básicos de construção, somando às crises do aluguel
e às frágeis políticas habitacionais do Estado.

1.2

A Percepção de Risco e de Risco Ambiental

A expressão R (risco) = P (probabilidade) x C (consequências) e suas
derivações são difundidas por vários autores no Brasil e no exterior, dentre os quais
podemos destacar Varnes (1985), Cerri (1993), Cerri e Amaral (1998), e Fernandes
e Amaral (2000). Essa concepção também é considerada pela Política Nacional de
Defesa Civil (BRASIL, 1994), aprovada pela Lei nº 12.608, de 10 de abril de 2012,
que define o risco como uma medida de danos expressa em termos de probabilidade
estatística.
Esta expressão é amplamente utilizada em diversas bibliografias, mas ainda
tem sido rejeitada por alguns autores, tais como Campos (1999), Lavell (1999) e
Cardona (2001), que interpretam que a situação de risco é caracterizada pela
presença simultânea (ou pela interação) de dois componentes: a ameaça e a
vulnerabilidade. A ameaça está relacionada às condições físico-naturais do terreno
ou da área ocupada, indicando sua maior ou menor suscetibilidade à ocorrência de
fenômenos que podem colocar o homem em situação de perigo, como os
escorregamentos,

as inundações,

os

terremotos,

os furacões

etc.

Já

a

vulnerabilidade diz respeito às condições objetivas e subjetivas de existência,
historicamente determinadas, que originam ou aumentam a predisposição de uma
comunidade a ser afetada pelos possíveis danos decorrentes de uma ameaça
(CAMPOS, 1999). Pautados nessa visão, Marandola Jr. e Hogan (2004, p.19, grifo
dos autores) escrevem que ―o risco é uma situação ou uma condição‖.
Num primeiro momento, os conceitos de ameaça e de vulnerabilidade podem
apresentar similaridade com os conceitos de probabilidade e de consequência
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(componentes da expressão R = P x C), mas acabam por explanar de maneira mais
simples as situações de risco, especialmente pela forma como são tratados, sendo
conceitos interligados entre si e com isso apresentando uma menor redução de
explanações quanto ao tema.
Para Campos (1999) a expressão R = P x C pode causar um erro de
interpretação, oferecendo uma visão distorcida de que probabilidade e consequência
podem ser multiplicadas simplesmente, segundo uma lógica matemática. A
problemática quanto a relação dos componentes relacionados ao risco torna-se bem
mais complexa que uma operação aritmética. Por isso, Cardona (2001) justifica o
entendimento do risco como resultado da existência conjunta dos componentes
ameaça e vulnerabilidade, afirmando que:
No se puede ser vulnerable si no está amenazado y no existe uma
condición de amenaza para un elemento, sujeto o sistema si no está
expuesto y es vulnerable a la ación potencial que representa dicha amenaza
(CARDONA, 2001, p.2).

A definição ―risco ambiental‖ está diretamente ligada a uma situação de
ameaça ambiental (de ordem física, tecnológica e até mesmo social) atuando sobre
uma população reconhecidamente vulnerável. Para melhor entendimento quanto a
estes tipos de risco no meio urbano, podemos denomina-lo como risco ambiental
urbano, definindo-o como a condição potencial de ocorrência de um acidente que
possa causar perda ou dano a uma população (pessoas, estruturas físicas ou
sistemas produtivos) ou segmento desta, em função de degradação ou disfunção do
ambiente urbano (meio físico transformado + ambiente construído).
Os primeiros estudos sobre os riscos ambientais foram realizados nos
Estados Unidos, no início do século XX, quando o governo daquele país solicitou ao
seu Corpo de Engenheiros que elaborassem propostas mediadoras para o controle
das inundações que frequentemente arruinavam várias cidades e áreas rurais.
Visando à solução de um problema concreto, as primeiras investigações
privilegiaram o aspecto técnico e a análise de custo-benefício correspondente à
ocupação de áreas sujeitas a inundações. No ano de 1933, foram apresentados ao
Congresso

Federal

estadunidense

308

informes,

contendo

análises

e

recomendações e constituindo o resultado final do trabalho realizado pela equipe
(WHITE, 1973).
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Rowe (1982, p.2) estabelece sua definição da Análise do risco:
Análise do risco é uma ferramenta de análise política que usa uma base
composta do conhecimento cientifico e da ciência da informação política
para auxiliar na tomada de decisões. A análise do risco é, portanto, um
subsidio para a teoria da decisão, sua importância e utilidade é derivada de
suas aplicações e do sucesso da resolução das decisões envolvidas.

Neste trabalho os riscos são tratados como resultado da intrínseca relação
entre a possibilidade de ocorrência de um evento e suscetibilidade, que apresentam
uma profunda dependência entre si. A noção de risco se estabelece a partir da
relação conflituosa entre o homem e o seu ambiente, em um processo de mútua
influência. As palavras de Gilbert (2002, p.15) reforçam essa perspectiva quanto a
relação ―homem x natureza‖:
No domínio dito dos ―riscos naturais‖, colocam-se dificuldades cada vez
maiores para defini-los em relação ao que seria imputável à natureza, considerando
a relevância dos fatores antrópicos. Revela-se especialmente problemático
apreender os riscos naturais, uma vez que não se baseiam mais principalmente, ou
mesmo exclusivamente, no acaso como força ativa e as vulnerabilidades ligadas aos
fatores antrópicos não são reduzidas a simples elementos passivos, ou simples
―defesas‖.
Os diferentes tipos de riscos ambientais podem ser classificados com base
nos fenômenos que constituem a ameaça. Nessa perspectiva, Cerri e Amaral (1998)
propõem uma classificação para os riscos ambientais, apresentada a seguir. Esta
classificação parte do princípio de que os riscos ambientais constituem a maior
classe dos riscos que, por sua vez, são subdivididos em classes e subclasses.
Proposta respaldada em Burton, Kates e White (1993), segundo os quais as
ameaças ambientais são divididas em grupos, por efeito de conveniência didática,
em três setores: natural, tecnológico e social. Ideia semelhante também é
preconizada por Jones (1993b, p.162), que comenta que ―in reality, hazard and it
more complex product, risk, is ubiquitous and more meaningfully partioned into three
elements: environmental hazards [...], technological hazards [...] and social hazards
[...]”. Entretanto, existem outras formas de classificação dos riscos. Na Política
Nacional de Defesa Civil (BRASIL, 2012) por exemplo, a classificação considera
também a evolução dos fenômenos (de natureza súbita, gradual, etc.) e a
intensidade ou porte do possível acidente, adicionalmente à origem da ameaça (de
ordem natural, de ordem humana ou mista).
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Figura 1 - Proposta de classificação dos riscos ambientais.

Fonte: adaptado de Cerri e Amaral (1998, p.302).

De acordo com Cerri e Amaral (1998) no grupo dos riscos tecnológicos estão
os vazamentos de produtos tóxicos, os acidentes nucleares, as explosões de
material inflamável etc. No grupo dos riscos sociais encontram-se os riscos ligados
ao terrorismo, às guerras, aos sequestros, aos homicídios, dentre outros.
Os riscos naturais apresentam uma maior subdivisão, envolvendo tanto os
riscos físicos quanto os riscos biológicos. Os riscos naturais físicos estão
organizados em três outros grupos menores: riscos atmosféricos (furacões,
tornados), riscos geológicos (terremotos, escorregamentos) e riscos hidrológicos
(inundações). Já os riscos biológicos são divididos em riscos ligados à flora (pragas
em lavouras) e em riscos ligados à fauna (epidemias).
Os riscos geológicos podem ser de dois tipos: decorrentes de processos
exógenos (escorregamentos, quedas, fluxos) ou decorrentes de processos
endógenos (terremotos, erupções vulcânicas). Segundo Cerri (1993) risco geológico
pode ser definido como: a circunstância ou situação de perigo, perda ou dano, ao
homem e a suas propriedades, em razão de uma condição geológica ou da
possibilidade de ocorrência de processo geológico, induzido ou não.
Tal definição torna evidente uma importante característica: embora alguns
processos possam estar ligados a influências da natureza, muitos deles têm sua
origem ou agravamento por influência humana, especialmente quando se
manifestam em áreas urbanas altamente adensadas.
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Burton, Kates e White (1993) alertam para o fato de que por força de
conveniência os riscos ambientais podem ser classificados em tipos específicos,
mas na verdade apresentam causas complexas. Natureza, sociedade e tecnologia
se misturam para formar vulnerabilidade e também a facilidade de adaptação às
ameaças. Os riscos naturais, tecnológicos ou sociais, e suas consequências não
podem ser analisadas separadamente das ações humanas. Os riscos de
escorregamentos se inserem nessa perspectiva, em função dos seus muitos
elementos condicionantes.

1.2.1 Percepção dos riscos

A literatura sobre a percepção social de riscos naturais e tecnológicos é
relativamente abundante e bem conhecido, ao longo dos últimos anos, um aumento
significativo, sobretudo no que se refere à forma como as diversas percepções
sociais são (ou não) integradas em processos de tomada de decisão e em medidas
associadas à prevenção, mitigação e eliminação dos riscos (e.g. White et al., 2001;
Lima, 2004).
Klinke e Renn (2001: 159) referem-se: “quando falamos de riscos
enfrentamos o perigo imediato de toda a gente falar de coisas diferentes”.
Efetivamente, não existe uma definição consensual do conceito de risco, tanto em
termos do discurso científico, como do discurso político, como ainda do
entendimento do público leigo. Segundo Klinke e Renn (2001) se o futuro estivesse
pré-determinado ou fosse independente das atividades humanas do presente, a
noção de risco não faria qualquer sentido. Assim, como referem Flynn e Slovic
(2000: 109), aparentemente “os seres humanos inventaram o conceito de risco para
os ajudar a compreender e a lidar com os perigos e as incertezas da vida”, sendo a
noção de incerteza central no conceito de risco.
Como afirmam Flynn e Slovic (2000: 109) “muito embora os riscos possam
ser reais, não existe um risco „real‟ ou „objetivo‟”. Esta afirmação remete-nos para a
multidimensionalidade, subjetividade e caráter valorativo da percepção social dos
riscos. Por exemplo, Renn (2004: 405) afirma que “o risco não pode ser entendido
como um conceito monolítico (…). O risco deve ser compreendido como um
instrumento mental que permite a previsão de acidentes e perigos futuros e facilita a
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elaboração de medidas de minimização dos mesmos”. Mais que um instrumento
mental individual, as percepções dos riscos devem ser compreendidas dentro dos
contextos sociais em que os indivíduos se inserem, não apenas em termos das suas
interações, mas igualmente em termos dos modos como cada constelação social se
relaciona com a natureza e a tecnologia (e.g. DUCLOS, 1987; 1994;
BICKERSTAFF, 2004; COELHO et al., 2004; FIGUEIREDO et al., 2004).
Apesar do número de trabalhos elaborados, muitas questões não foram bem
esclarecidas, como por exemplo, as questões quanto à percepção dos moradores
das áreas ameaçadas e suas decisões frente à esta problemática que dispõem
sobre o ambiente e suas habitações. Para responder às perguntas, profissionais de
outras áreas foram convidados a participar da evolução da discussão e nesse
cenário surgiram os primeiros trabalhos sobre a percepção dos riscos. O emprego
da abordagem perceptiva do indivíduo no estudo dos riscos tornou-se difundido
principalmente a partir da década de 60, a partir das pesquisas dos cientistas sociais
Gilbert F. White, Ian Burton e Robert W. Kates (WHITE, 1973; CASTRO, 2000;
MARANDOLA Jr. e HOGAN, 2004).
James S. Dyer e Rakesh K. Sarin entendem a questão da percepção
(exemplificando a posição geral) em seu texto sobre Measuring risk atitudes in risk
analysis (DYER & SARIN,1986). Os autores trabalham o descompasso existente
entre a probabilidade de certos acidentes ocorrerem (matematicamente) e a
percepção das pessoas acerca deles. Um exemplo é a comparação entre acidentes
de carro e acidentes nucleares.
Aproximadamente 50.000 pessoas morrem todos os anos em acidentes de
automóvel, mas por enquanto nenhuma vida foi perdida nos Estado Unidos
devido a um acidente nuclear. Apesar destes fatos, muitas pessoas
mostram pouca preocupação com a segurança, automotiva, mas se opõem
a energia nuclear porque acreditam não estar a salvo(DYER &
SARIN,1986,P.221)

Dentre os pioneiros no campo da percepção dos riscos, destaca-se o estudo
elaborado por Kates (1962), que iniciou suas pesquisas objetivando comparar a
visão dos cidadãos comuns àquela dos técnicos e pesquisadores quanto aos riscos
de inundações em diferentes cidades estadunidenses. Kates (1962), calculou o
tempo de retorno das inundações, com base em técnicas convencionais
empregadas pela hidrologia, o que serviu de parâmetro para avaliar a percepção da
probabilidade de acidentes por parte dos sujeitos pesquisados. Além desse aspecto,
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ligado ao conhecimento e à experiência dos indivíduos, foram também estudadas
suas atitudes e suas respostas em relação às situações de perigo.
Kates (1967) continuou estudando a percepção, porém dessa vez investigou
a percepção dos riscos relacionados às tempestades tropicais que costumam atingir
a costa leste dos Estados Unidos. A pesquisa concluiu que uma parcela muito
pequena dos moradores costeiros entrevistados tomava medidas mínimas para a
redução do risco, enquanto a maioria parecia conviver e aceitar a situação. Alguns
moradores inclusive se opunham às medidas preventivas, como a construção de
barreiras para dissipar a energia das ondas, possivelmente por julgarem prejudiciais
às suas atividades agrícolas da qual tiravam seu sustento.
Os primeiros estudos realizados, dentre os quais destacam-se os exemplos
de Kates (1962) e (1967), mostraram-se extremamente reveladores e foram capazes
de indicar que a imagem que os habitantes de lugares perigosos têm sobre a sua
situação de risco e sobre as possíveis medidas de combate podem ser bastante
diferentes daquela que têm os técnicos e as políticas públicas (CASTRO, 2000).
Diversos pesquisadores relatam em suas pesquisas a ideia de que o índice
pluviométrico é o principal fator responsável pelos acidentes. Diante da situação de
risco, muitos moradores permanecem à espera da assistência do poder público ou
mesmo da ajuda de Deus. Todas as informações obtidas mostraram-se de grande
utilidade para o desenvolvimento de estratégias e tomada de decisão por parte da
gestão pública, a fim de combater as situações de risco nas encostas estudadas.
Em função das pesquisas ficou também comprovado que a percepção do
risco representa um componente decisivo na estruturação de respostas ao perigo,
influenciando vários aspectos da vida individual e coletiva.
Segundo Renn e Rohrmann (2000), existem quatro níveis principais na
formação da percepção do risco, onde são incluídas tanto as influências coletivas
como as manifestações individuais (Figura 2).
O primeiro nível considera os processos heurísticos de processamento da
informação. A heurística, ou a formação de julgamentos dos riscos, é considerada
quando os indivíduos ―utilizam determinadas regras práticas para resolver problemas
complexos, reduzindo-os a avaliações simples‖ (LIMA, 1997). Desta forma, se
explica a sobre estimação de riscos com grande potencial catastrófico que os
indivíduos conhecem e a subestimação de riscos que não conhecem (LIMA, 1997;
RENN e ROHRMANN, 2000).
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O segundo nível relaciona-se com os fatores afetivos e cognitivos, onde se
considera importante o conhecimento que o indivíduo tem sobre o risco, as crenças
pessoais e os fatores emocionais. Este último aspecto tem sido negligenciado na
pesquisa da percepção do risco, no entanto, considera-se que as ―avaliações do
risco são cognições susceptíveis de serem influenciadas, talvez de forma direta,
pelos estados de espírito‖ (HENRIQUES e LIMA,2003: 384).

Figura 2 - Níveis de Percepção do Risco

Fonte: Renn e Rohrmann, 2000. Adaptado por QUEIRÓS, VAZ e PALMA (2007)

O terceiro nível refere-se à estrutura social e política em que o indivíduo se
insere, influenciado pela confiança nas instituições, valores pessoais, estruturas
sociais e políticas e o estatuto socioeconômico (Renn e Rohrmann, 2000).
O pioneirismo dos geógrafos norte-americanos no estudo da percepção dos
riscos conquistaram os objetivos desejados, na década de 1970, com o lançamento
de importantes livros sobre o assunto, traçando as linhas gerais que viriam orientar
outras investigações em diferentes partes do mundo. Entre essas obras de
referência, merecem destaque Hewitt e Burton (1971), White (1974), Kates (1978) e
Burton, Kates e White (1978), esta última reeditada na década de 1990.
Até o momento foram elaborados poucos trabalhos referente à percepção de
riscos de escorregamento no Brasil, apesar de haver uma significativa demanda por
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estudos sobre este tema. Podemos destacar a contribuição de Xavier (1996), em
estudo realizado em áreas de risco de escorregamentos no município de Belo
Horizonte (MG). Diferentemente dos autores norte-americanos, Xavier (1996)
observou uma forte aproximação entre a visão popular e a visão técnica sobre as
possíveis soluções para a questão dos riscos.
Na contribuição oferecida por Souza (1999), o autor procurou avaliar em
uma escola pública de Juiz de Fora o quanto os alunos percebiam os riscos
existentes no bairro em que residiam (escorregamentos e inundações). Entre os
principais pontos encontrados, destaca-se o fato dos acidentes e riscos ambientais
nunca terem sido abordados pelos professores, embora os alunos apresentassem
um certo conhecimento empírico sobre o assunto, inclusive com sugestões válidas
para a melhoria das condições de vida nos arredores da escola.
Chardon (1997) contribuiu no campo da percepção dos riscos de
escorregamentos, através de estudo realizado na cidade de Manizales (Colômbia).
Entre os principais resultados, esse autor comenta que a população mais pobre
tende a ignorar os riscos, porque tem preocupações mais imediatas, como a
necessidade de alimentação, além da falta de perspectivas de melhoria social. Por
essa razão, apenas cerca de 28% da população ameaçada admite que seu bairro se
encontra em uma área de risco. Apesar de todos os problemas, mais de 75% dos
entrevistados se dizem satisfeitos com o seu bairro, sendo que a questão ambiental
e os riscos não constituem, a princípio, prioridades locais.
Neste cenário procura-se compreender por que alguns riscos são aceitos e
outros são rejeitados, quais são as medidas adotadas pelas pessoas para que
possam conviver com o risco e, em primeiro lugar, por que os indivíduos vivem
nestas áreas (SOUZA E ZANELLA, 2009).
A escolha do indivíduo pelo local de moradia constitui um resultado prático
da percepção, ou seja, trata-se de uma ação desencadeada a partir de um processo
cognitivo. Whyte (1985) defende a necessidade de se avaliar a percepção das
pessoas a respeito da distribuição dos benefícios associados à moradia em local de
risco. Essa realidade é atestada por Xavier (1996, p.171), segundo o qual:
Na definição das áreas de risco, onde se fixam moradias, fatores como a
falta de opções alegadas pela população de baixa renda e de deficiente
nível cultural; o fato de ser proprietário da residência; e a vantagem da
proximidade do centro da cidade ou do local de trabalho, interferem na
avaliação social do risco e, consequentemente, na decisão sobre continuar
ou não vivendo em área de risco.
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Nas áreas propícias a escorregamentos, os benefícios oferecidos pela
moradia são imediatos à ocupação, enquanto o acidente é apenas uma
possibilidade. Verifica-se que por muitas vezes que as situações das famílias que
habitam estes locais são muito precárias e por este motivo, os riscos são ignorados.
Portanto, é possível verificar que a exposição ao risco, na maioria das vezes,
constitui uma escolha forçada e não voluntária, já que representa a única alternativa
de sobrevivência destes moradores (SOUZA E ZANELLA, 2009).
A moradia em condições precárias, nesse caso, adquire alto valor de uso e
não pode ser descartada com facilidade. Em muitas ocasiões, os indivíduos estão
conscientes de que deverão lidar com perdas futuras e já tomaram ou pretendem
tomar medidas para a redução do perigo. Contudo, tais medidas quase sempre são
casuais, improvisadas, ineficazes e distantes do ideal (KATES, 1962).
Dos fatores afetados pela percepção, devemos destacar a falta de percepção
e a avaliação de probabilidade de ocorrência de eventos. Kates (1978) salienta que
a estimativa do risco pode ser realizada com base na revelação (inspiração
sobrenatural

ou

divina,

sonhos,

profecias

astrológicas

etc),

na

intuição

(pressentimento ou presságio, sem explicação aparente) ou na extrapolação (a partir
da experiência acumulada pelas pessoas ao longo do tempo). No caso de
extrapolação, essa experiência pode ser adquirida devido a diversos eventos no
local onde a pessoa reside ou em outros locais com características semelhantes. No
entanto, tais experiências são quase sempre limitadas e sem informações suficientes
para a conclusão, fazendo com que a estimativa se distancie consideravelmente da
realidade. Quando o indivíduo se encontra perante um risco este estabelece
estratégias cognitivas de adaptação. Segundo Lima (1997), este processo de
adaptação passa por encontrar um significado para a situação ameaçadora,
manifestando

um

sentimento

de

controle,

seguido

de

um

processo

de

autovalorização.
Geralmente, as pessoas, técnicos ou não, tendem a avaliar a probabilidade
de um acidente desprovidas de informações sobre a frequência de eventos
anteriores, isto é, se baseiam em amostras insuficientes para uma análise com
exatidão. Além disso, são normalmente influenciadas por similaridades superficiais,
coincidências ou estereótipos que induzem a uma percepção da realidade (WHYTE,
1985). Avaliação da probabilidade de ocorrência encontra-se sob forte dependência
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da memória, que traz à tona lembranças de eventos marcantes do passado (como
acidentes com vítimas) ou, em outros casos, somente os eventos mais recentes (por
isso, mais facilmente lembrados).
A Prefeitura do Município de São Paulo numa parceria com a Secretaria
Municipal do Verde e Meio Ambiente e Secretaria Municipal de Coordenação das
Subprefeituras, realizou até o final de 2012 (PMSP, 2012) cursos de percepção de
risco, direcionado aos moradores, gestores e demais interessados das áreas
incluídas no mapeamento de risco geológico da Cidade.
Ainda segundo a PMSP o curso teve como objetivo orientar e informar a
moradores, gestores e demais interessados em como identificar as áreas de risco de
deslizamento e prevenir acidentes, saber a quem recorrer em caso de acidentes e
principalmente, o que fazer para não agravar situações já existentes. Participaram
do curso conselheiros do meio ambiente, membros da Defesa Civil, GCM e Guarda
Ambiental, agentes de saúde, líderes comunitários e estudantes. O curso foi
realizado em duas partes sendo uma aula teórica, com apresentação e discussão de
conceitos, tipos de risco e sinais de perigo. A segunda parte trata-se de aula prática
onde alunos e monitores vão a campo e percorrem uma área de risco para verificar
de perto como alguns locais podem apresentar situações de risco. O curso foi
ministrado nas Subprefeituras de Vila Prudente/Sapopemba, Penha, Ermelino
Matarazzo e Aricanduva/Formosa, Perus, Parelheiros, Capela do Socorro e
Guaianases.

1.3

Riscos: Desastres e Instabilizações em Encostas

As ações humanas sobre as encostas para a ocupação urbana, a qual altera
as características originais dos terrenos, com habitações inadequadas podem
potencializar instabilizações dos maciços. O Ministério das Cidades (2006, p.32),
destaca no curso para capacitação de técnicos municipais que, as ações humanas,
estas denominadas antrópicas, tendem a apresentar grande impacto e muitas vezes
riscos mais pronunciados, em função da ocupação urbana. Dentre as alterações
ocasionadas pela ocupação urbana das encostas naturais, algumas se destacam:
a) Retirada de vegetação;
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b) Movimentações de terra, com alteração das características geométricas da
encosta, podendo envolver ainda:
I. Exposição de solos originalmente situados em camadas mais profundas,
mais suscetíveis frente a algum ou alguns dos processos de instabilização já
mencionados;
II. Aterros com solos diferentes do original ou com condições de
compactação e proteção diferentes da encosta original.
III. Alteração do curso natural de escoamento e infiltração de águas pluviais;
IV. Deposição de materiais provenientes de resíduos de construção, lixo
domiciliar, dentre outros, caracterizando sobrecargas, principalmente quando
encharcados, e com comportamento geotécnico que pode afetar o do terreno
original.
V. Assentamentos precários implantados em encostas, sem planejamento
urbano, estão sempre sujeitos a deslizamentos.
Segundo IPT (2010) os acidentes geológicos e geotécnicos associados a
movimentos de massa são fenômenos envolvendo movimentos coletivos conjuntos
de solo e/ou rocha, que provocam danos ao homem e/ou a suas propriedades. No
contexto das áreas urbanas brasileiras, existem diversos municípios com áreas de
risco de escorregamentos envolvendo assentamentos precários, cujas comunidades
encontram-se vulneráveis a alguma possibilidade de perda ou dano, seja de caráter
social ou econômico.
Diante da necessidade de obtenção de informações de forma rápida e concisa,
foram utilizados métodos e técnicas indicadas pelo Instituto de Pesquisas
Tecnológicas do Estado de São Paulo juntamente com o Ministério das Cidades
(BRASIL, 2007), que utiliza procedimentos e análises adotadas em situações
similares. Segundo IPT (2010) os fatores que compõem a avaliação e análise de
risco são simplificados, agrupados e avaliados de forma qualitativa, a partir de
observações diretas em campo. Para a área objeto de pesquisa foram avaliados os
seguintes fatores, considerados como essenciais à análise do risco:
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a)

tipologia do processo esperado e a sua probabilidade ou possibilidade de
ocorrência;

b)

vulnerabilidade dos assentamentos urbanos; e

c)

potencial de danos.

Os principais fatores de análise considerados incluíram:
a)

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

b)

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

c)

condições associadas às águas servidas, pluviais e subsuperficiais (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).
Freitas e Farah (2002) destacam que a construção de moradias em encostas

pode colocar em risco não só a vida do morador como também pode trazer prejuízos
aos cofres públicos. Isso porque, os deslizamentos, por exemplo, requerem
investimentos para recuperação e estabilização do terreno, construção de novas
moradias, além do trabalho de resgate de pessoas soterradas.

1.3.1 Desastres naturais e encostas: Brasil X Mundo

O risco geológico é hoje tratado no âmbito de uma linha específica de
atuação técnica, de cunho multidisciplinar e interdisciplinar, que busca compreender
cada vez mais os fenômenos (naturais ou produzidos pelo homem) que oferecem
riscos à humanidade e/ou ao seu patrimônio. No âmbito desta pesquisa o enfoque
principal se dá pelos fenômenos induzidos pelo homem, que induz a instabilização
de um determinado talude para construção de moradias, ocupando irregularmente
áreas degradadas.
Segundo Farah (2003) foi por volta de 1950 que se iniciaram nos países
desenvolvidos, programas mais organizados de prevenção contra acidentes. Com a
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análise de dados estatísticos referentes aos desastres naturais de diversos países,
Wijkman e Timberlake (1985), concluem que há também uma relação geoeconômica
entre ocorrências e seus efeitos e destacam:
O número de mortes por desastre, é inversamente proporcional à renda
nacional de cada país: menor a renda, maior o número de mortes. Apontam
ainda um dado de particular interesse para o Brasil: a maioria dos desastres
com muitas vítimas ocorre em países de renda nacional média (WIJKMAN
E TIMBERLAKE,1985).

Ainda segundo Farah (2003) enchentes e instabilizações em encostas, sem
uma hierarquização explícita, são consideradas, no meio técnico nacional, como os
principais riscos físicos presentes no Brasil.
Segundo o curso de capacitação elaborado pelo Ministério das Cidades
(2006), as instabilizações em encostas causam além de perdas materiais e de vida,
transtornos sociais, assim há necessidade de ações corretivas, por parte do poder
público, cujos custos tendem a ser elevados e incluem, entre outras:

a) Necessidade de mobilização de organizações de defesa civil e paralisação
parcial ou total das atividades normais nas áreas atingidas;
b) Remoção, em caráter provisório ou definitivo, de habitantes dos locais
afetados, o que exige alojamentos provisórios e/ou a obtenção ou construção
de unidades habitacionais em local seguro, para relocações definitivas;
c) Intervenções, nas áreas afetadas, de obras emergenciais para refrear novos
escorregamentos, bem como execução de obras definitivas, como por
exemplo: Obras de drenagem e contenção, urbanização ou reurbanização
das áreas afetadas e remoções provisórias ou definitivas.
A Figura 3 apresenta dados de óbitos resultantes de deslizamentos no
Brasil, estes dados são contabilizados pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo - IPT que atualiza o banco de dados em função de notícias e
informativos divulgados diariamente (IPT,2016).
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Figura 3 - Óbitos por Deslizamentos no Brasil. Adaptado pela autora.
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Fonte: Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT. 2016, adaptado pela autora.

Podemos verificar um número alto de mortes no ano de 2011, pois foi o ano
do desastre ocorrido na região serrana do Rio de Janeiro, que contabilizaram 916
mortes, em torno de 345 desaparecidos e 35 mil desabrigados.

1.3.2 Tendências de agravamento das situações de risco

As projeções apresentadas na Figura 3 quanto aos escorregamentos e as
mortes ocasionadas pelos mesmos, ainda que passíveis de discussão espelhavam
um panorama preocupante presente na maioria das cidades brasileiras com
ocupação desordenada de encostas, onde a cada dia crescem o número de
situações de risco. A evolução deste problema reflete diretamente no nosso
processo de urbanização, no qual fatores socioeconômicos ―excluem‖ os segmentos
sociais menos favorecidos e induzem a ocupação de áreas mais problemáticas, do
ponto de vista do meio físico.
Augusto Filho (1993) relatou que o primeiro grande escorregamento
registrado no Brasil, aconteceu em Santos em 1928, deixando a Santa Casa
parcialmente destruída. No ano de 1956 outro escorregamento aconteceu em
Santos, deixando destruídas 100 casas.
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Após estes registros, nos anos subsequentes, foram registrados grandes
escorregamentos no Vale do Parnaíba (SP), Campos do Jordão (SP), Petrópolis
(RJ), Rio de Janeiro (RJ), Contagem (MG), Blumenau (SC), Salvador (BA), dentre
outras cidades. A partir destes acontecimentos foi incentivado os estudos da
problemática de riscos geológicos no Brasil.
Farah (2003) destaca que favelas em morros são, via de regra,
assentamentos expostos a riscos de natureza geológico-geotécnica. A ocupação
sem o planejamento necessário e desordenado, principalmente quando atinge um
volume alto de adensamento, conseguem reunir todos os fatores que induzem a
instabilização. Nestas ocupações observam-se, com grande frequência, cortes e
aterros sem o devido acompanhamento técnico e modificação inadequada do
escoamento das águas pluviais e águas servidas, ocupação de drenagens naturais,
como leito de córregos e rios, infiltrações na encosta de águas pluviais e servidas,
de esgotos e lançamento de lixo em vertentes.
É notória a incapacidade do Estado, em geral para solucionar a questão da
ocupação do solo urbano, bem como a necessidade habitacional. Com o aumento
da pobreza e com a crise econômica e social das décadas de 1980 e 1990,
ampliaram-se as ocupações em áreas degradadas e sem saneamento necessário.
Para ilustrar esta afirmação, vale lembrar que, apenas no município de São
Paulo, das cerca de 1.668 favelas existentes em 2014, nada menos que 407
apresentam situações de risco em intensidades variadas (SEHAB/HABISP,2014).

1.4

Legislação e ocupação de encostas

De acordo com FARAH (2003) as leis relacionadas a ocupação de áreas de
encostas limitam-se as seguintes:
• Lei n° 4.771 de 15 de setembro de 1965, substituída pela Lei nº 12.651, de
25 de maio de 2012, que institui o novo Código Florestal: O Art. 4° determina que
topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 100 (cem)
metros e inclinação média maior que 25°, as áreas delimitadas a partir da curva de
nível correspondente a 2/3 (dois terços) da altura mínima da elevação sempre em
relação à base, sendo esta definida pelo plano horizontal determinado por planície
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ou espelho d‘água adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota do ponto de sela
mais próximo da elevação, são áreas de proteção permanente.
• A lei n 9.605, de 13 de Fevereiro de1998 (Lei de Crimes Ambientais):
determina no artigo 38 que destruir ou danificar floresta considerada de preservação
permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de
proteção: Pena - detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas as penas
cumulativamente.
• A Lei Federal nº 6.766 de 19 de dezembro de 1979 – conhecida com Lei
Lehmann: determina que não será permitido parcelamento em terreno com
declividade igual ou superior a 30% salvo se atendidas exigências específicas das
autoridades competentes. Assim, considera-se em situação de risco assentamentos
em sítios de declividade superior a 30%.
A partir da análise das leis elencadas nos parágrafos anteriores podemos
destacar que os limites gerais à ocupação de encostas no Brasil, são bastante
vagas. Podemos apontar na legislação federal brasileira duas leis que especificam a
ocupação de encostas mais significativamente, são elas: Lei nº 12.651, de 25 de
maio de 2012, Código Florestal, ainda que não possua correlação explícita com o
uso urbano do solo, define, em seu Artigo segundo, que independentemente do tipo
de vegetação presente e da situação do terreno (se urbano ou rural), fica proibido o
desmatamento nas encostas (ou partes destas) com declividades superiores a 45°
(o equivalente a 100%) na linha de maior declive e nos topos de morros, montes,
montanhas e serras, já a Lei Lehmann (Lei Federal n° 6.766 de 19 de dezembro de
1979), que está de cunho essencialmente ligado ao uso urbano do solo e determina
que não será permitido o parcelamento: ― ... em terrenos com declividade igual ou
superior a 30% (trinta por cento), salvo se atendidas exigências específicas das
autoridades competentes‖.
Mesmo que a Lei Lehmann especifique a ocupação de áreas com
declividades acima de 30% a análises específicas, não estabelece efetivamente um
limite superior de declividade a observar. Prevalece, portanto, a definida
(indiretamente) pelo Código Florestal, que é de 45° (100%).
Nas encostas em áreas de proteção aos mananciais aumentou também o
número de assentamentos precários, na maioria das vezes em trechos de alta
declividade, com riscos geológicos evidentes, propícios pelos movimentos de terra e
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fora das normas aceitáveis pela legislação vigente. Os lançamentos de esgotos in
natura, e a modificação do curso de sistema de águas pluviais são comuns nestes
assentamentos e aumentam a probabilidade de degradação do local.
Como relatado nos parágrafos anteriores, a ocupação inadequada pode
ocorrer em superfícies com declividade acentuada, suscetíveis a escorregamentos
de massa, bem como em fundos de vale (ponto mais baixo de um relevo acidentado,
por onde escoam as águas pluviais), demasiadamente próximos, ou desrespeitando
as faixas de preservação permanente nas margens dos canais de drenagem
naturais ou não.
Em 2012, o Brasil editou o Código Florestal, antes Lei Federal 4.771, de 15 de
setembro de 1965 (BRASIL, 1965) para Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012 que
estipula áreas de preservação ambiental no Capítulo II, Art.4, alínea V - ―As encostas
ou partes destas com declividade superior a 45°, equivalente a 100% (cem por
cento) na linha de maior declive‖.
No Capítulo III, Art. 11 – Em áreas de inclinação entre 25° e 45°, serão
permitidos

o

manejo

florestal

sustentável

e

o

exercício

de

atividades

agrossilvipastoris, bem como a manutenção da infraestrutura física associada ao
desenvolvimento das atividades, observadas boas práticas agronômicas, sendo
vedada a conversão de novas áreas, excetuadas as hipóteses de utilidade pública e
interesse social.
No que diz respeito a atuação nesta pesquisa, destaca-se o item 1 e a alínea
d, e alínea e.
As APPs, especialmente aquelas às margens dos cursos d‘água e nas
encostas e topos de morro, montes, montanhas e serras, geralmente são
coincidentes com áreas ambientalmente vulneráveis e de risco, em que a
ocupação com atividades agropecuárias ou com quaisquer tipos de
edificações compromete a segurança da população residente. (SCHÄFFER,
2011, p. 28).

O risco geológico torna-se um termo que abriga os demais, sem que eles
sejam esquecidos ou menosprezados.
Não há risco sem uma população [ser social] ou indivíduo [ser biológico] que
o perceba e que poderia sofrer seus efeitos. Correm-se riscos, que são
assumidos, recusados, estimulados, avaliados, calculados. O risco é a
tradução de uma ameaça, de um perigo para aquele que está sujeito a ele e
o percebe como tal (VEYRET, 2007, p. 11).

36

A atuação do poder público pelo processo de gestão do risco deveria
efetivamente se dar no sentido de reduzir o nível de vulnerabilidade da sociedade ou
de reduzir a situação de perigo.
Com a aprovação da Lei nº 12.608, de 10 de abril de 2012, que institui a
Politica Nacional de Proteção e Defesa Civil; dispõe sobre o Sistema Nacional de
Proteção e Defesa Civil e o conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil; autoriza a
criação de sistema de informações e monitoramento de desastres em seu art. 6º,
inciso IV, determina que, compete a União:
Apoiar os Estados, o Distrito Federal e os Municípios no mapeamento das
áreas de risco, nos estudos de identificação de ameaças, suscetibilidades,
vulnerabilidade e risco de desastre e nas demais ações de prevenção,
mitigação, preparação, resposta e recuperação. (BRASIL, 2012, p. 02).

Compete ao Estado, descrito no art. 7°, inciso IV: ―Identificar e mapear as
áreas de risco e realizar estudos de identificação de ameaças, suscetibilidade e
vulnerabilidade, em articulação com a União e os Municípios‖ (BRASIL, 2012, p.03).
Compete ao Município, descrito no art. 8°, incisos IV e V respectivamente:
identificar e mapear as áreas de risco de desastres. Promover a fiscalização
das áreas de risco de desastres e vedar novas ocupações nestas áreas
(BRASIL, 2012, p.04).

Como podemos observar as funções da União, Estado e Município estão
voltadas diretamente para identificação e mapeamento das áreas de risco de
desastres, com o objetivo de gerenciar o fator risco, por meio de intervenções
estruturais e/ou, principalmente, por meio das não estruturais como a comunicação
adequada sobre os riscos, possibilitando a ação imediata nas áreas mais
suscetíveis.
Após a criação da lei nº 12.608, de 10 de abril de 2012 sugere-se aos
municípios acima de vinte mil habitantes, a inclusão, em seus planos diretores, o
mapeamento contendo áreas suscetíveis à ocorrência de desastres bem como, um
plano de contingência para redução do risco. Com isto, os municípios podem
planejar e diagnosticar problemas causados pelo desenvolvimento urbano
desordenado, mobilizando recursos e esforços para corrigi-los, minimizando o tempo
de resposta de atendimento em caso de desastres.
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2. OBJETIVOS

2.1

Objetivos Gerais

Propor soluções viáveis e restrições que devem ser observadas para ocupação
adequada em áreas de encostas a partir da vertente quanto a percepção dos
moradores acerca dos riscos no entorno.

2.2



Objetivos Específicos

Analisar o mapeamento de risco geológico de encostas entendendo a percepção do
risco pela visão da população local em diversos pontos de visualização (visão
periférica, visão aproximada e visão frontal).



Analisar as características da ocupação irregular em uma área de encosta localizada
no Parque Europa, distrito do Jardim São Luiz na região de M‘ Boi Mirim que foi
muito consolidada e ao longo dos anos recebeu intervenções para eliminação do
risco geológico e estudar a percepção da população afetada.
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3 MÉTODO

3.1

Natureza do estudo

Esta pesquisa é de caráter exploratório com abordagem quanti-qualitativa e
experimental, na medida em que na primeira etapa de trabalho realizou-se a análise
bibliográfica sobre Plano Municipal de Redução de Riscos, elaborado em 2009/1010
pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, e os objetivos
colocados para avaliar as áreas mais propícias a ocorrência de eventos de
escorregamentos e solapamentos de margens de cursos d´agua, bem como a
gestão do poder público frente a problemática.
Em seguida a pesquisa de campo demonstra que se faz necessário
compreender uma área específica que apresenta riscos ambientais para a
população. O local objeto de estudo de caso foi visitado no período entre novembro
de 2015 a fevereiro de 2016 para verificar evidencias quanto a modificação do
ambiente entre o ano da elaboração do mapeamento de risco em 2010 e as datas
das visitas em 2016.
Demo (2000) afirma que a literatura científica tem como base um objeto de
estudo bem definido e de natureza empírica, sendo necessária a delimitação e
descrição objetiva e eficiente da realidade empiricamente observável daquilo que se
pretende estudar e analisar. Existe uma tentativa de reconhecer a realidade como
ela é, não com ―objetividade‖, pois seria impossível, mas com um compromisso
metodológico de ver a realidade da maneira mais próxima o possível.
A coerência no questionamento, preocupação em controlar a qualidade dos
dados obtidos e no processo utilizado para a sua obtenção, a originalidade do
discurso, coerência na argumentação lógica, consistência, linguagem precisa,
relevância para a sociedade e a ética ao longo de todo o processo (DEMO, 2000,
p.27 a 29) são fatores essenciais em um trabalho científico e seguidos fielmente na
elaboração deste estudo.
Trata-se da pesquisa "ligada à práxis, ou seja, à prática histórica em termos
de conhecimento científico para fins explícitos de intervenção; não esconde a
ideologia, mas sem perder o rigor metodológico". Alguns métodos qualitativos
seguem esta direção, como por exemplo, pesquisa participante, pesquisa-ação,
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onde via de regra, o pesquisador faz a devolução dos dados à comunidade estudada
para as possíveis intervenções (DEMO, 2000, p. 22).
Este estudo foi produzido a partir de uma pesquisa não apenas quantitativa,
mas também qualitativa, envolvendo um campo multidisciplinar de ciências exatas e
sociais, com a investigação de um fenômeno e procurando interpretá-lo a partir do
significado que as pessoas dão a ele. Reconhece-se a relevância do sujeito e as
intenções da pesquisa, afirmando a interdependência entre teoria e prática, a
importância da invenção criadora e do contexto dos dados, sem perder a
fundamentação rigorosa e a formalização dos métodos científicos (CHIZZOTTI,
2003, p. 228).

3.2

Caracterização dos sujeitos da pesquisa

Serão sujeitos da pesquisa 92 moradores do Parque Europa, homens e
mulheres com mais de 18 anos de idade, preferencialmente que tenham construído
suas habitações nas áreas de estudo.

3.3

Caracterização da área de estudo

A área escolhida para a coleta de dados foi o Parque Europa, localizado na
Subprefeitura de M‘ Boi Mirim, pertencente ao distrito do Jardim São Luiz, Zona Sul
de São Paulo, próximo à antena de transmissão da rede Record de televisão (figura
4). O Parque Europa está inserido no mapeado de 2010 e foi dividida em 5 (cinco)
setores e nomeada como MB-06, sendo a primeira sigla a identificação da
subprefeitura e o número a identificação da área.
Segundo dados do IBGE (2010), o Parque Europa, possui uma população de
927 habitantes, com uma densidade de 7.899 hab/km², contabilizando um total de
52.875 famílias residentes. Conforme mapeamento de risco geológico elaborado
pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) em 2010, deste total, 101 famílias
encontram-se em situação de risco 3(alto) e risco 4 (muito alto).
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Figura 4 - Mapa de contextualização da região de M'boi Mirim em São Paulo.

Fonte: Prefeitura do Município de São Paulo.

Segundo a Prefeitura do Município de São Paulo (PMSP), em 2010 a região
de M‘Boi Mirim possuía 563.305 habitantes em uma área de 62,10 km², tendo uma
densidade demográfica de 9.071 habitantes por km². Grande parte da área
pertencente a região de M‘ Boi Mirim está localizada em área de proteção aos
mananciais.
Figura 5 - Área do Parque Europa

Fonte: Google Earth
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Ainda, segundo a PMSP, em 2010 foram mapeadas 407 áreas de risco
geológico (encostas e margens de córrego) no município de São Paulo, estas
somam 13,5 km² do território da cidade. Foram avaliadas 105.816 mil moradias,
dentre estas 28.933 estão em risco alto e muito alto.
Na região de M‘Boi mirim (MB) foram mapeadas 50 áreas de risco geológico
ocupando o topo do ranking das subprefeituras onde mais existem áreas de risco
geológico. Segundo o IPT(2010), nesta área foram avaliadas aproximadamente 14
mil habitações, dentre elas aproximadamente 4 mil habitações encontram-se em
risco alto e muito alto. Na Figura 5 podemos ver um exemplo das fotos aéreas
obtidas a partir do mapeamento de 2010.
A PMSP ao relacionar as regiões submetidas ao mapeamento de risco nos
proporciona o entendimento de que a zona sul da Cidade de São Paulo tem o maior
número das áreas de risco, ela compreende as regiões das Subprefeituras de M‘ Boi
Mirim, Campo Limpo, Cidade Ademar, Capela do Socorro, Parelheiros, Ipiranga e
Jabaquara, entre elas destacam-se em primeiro lugar a região de M‘ Boi Mirim com
50 áreas de risco e em segundo lugar a Capela do Socorro com 42 áreas de risco
mapeadas (Figura 6). Na Figura 7 também podemos ver um exemplo das fotos
aéreas para delimitação dos setores obtidas a partir do mapeamento de 2010.

Figura 6 - Resultados por subprefeituras
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Fonte: PMSP(2010), adaptado pela autora.
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Figura 7 - Delimitação dos setores mapeados no Parque Europa.

Fonte: IPT – Relatório Técnico Nº 118.650-205.

3.4

Método de coleta de dados

A coleta de dados, neste estudo, ocorreu em dois momentos diferentes: a)
levantamento de relatórios no IPT, datados de 2010, b) aplicação de uma entrevista
semiestruturada com os moradores do Parque Europa mediante a assinatura de um
Termo de consentimento Livre e Esclarecido (Anexos I e II).
Para indicação da probabilidade de ocorrência dos fenômenos de
instabilidade foram analisadas feições e características do terreno, indicadoras de
maior ou menor grau de suscetibilidade, sejam elas naturais e/ou induzidas pelas
formas de uso e ocupação do terreno. A partir da qualidade das moradias foi
possível analisar a vulnerabilidade dos assentamentos urbanos, pelos diferentes
padrões construtivos (alvenaria, madeira e misto), e a maior ou menor capacidade
relativa dessas construções e seus habitantes sofrerem danos físicos e materiais em
caso de escorregamento/solapamento.
Segundo IPT (2010) o potencial de dano é uma estimativa da dimensão dos
efeitos danosos (pessoas vitimadas e edificações destruídas), pela probabilidade de
ocorrência de uma dada tipologia de escorregamentos na área de risco. Para fins de
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análise de risco, estima-se o número de moradias que poderiam ser atingidas caso
ocorram escorregamentos.
Para a realização da revisão de setorização de risco de escorregamentos na
área nomeada como MB-06 – Parque Europa, o método de trabalho está
fundamentado nas seguintes atividades:
a) trabalhos de campo para caracterização e delimitação ou reavaliação dos
setores de risco nas áreas de risco previamente definidas;
b) avaliação da possibilidade de ocorrência dos processos destrutivos;
c) avaliação das consequências potenciais considerando a vulnerabilidade das
moradias;
d) definição do grau de risco dos setores; e
e) recomendações de intervenções para controle de risco;
f) aplicação de questionários para obter informações quanto a percepção dos
habitantes do Parque Europa.
A revisão da estimativa de risco dos setores analisados foi elaborada de
forma qualitativa, a partir de vistorias em campo integrando os parâmetros de análise
da ficha de avaliação de risco (IPT), com o apoio de imagens aéreas do Google e
aero fotos utilizadas pelo IPT.
Diante desta caracterização, a seguir o quadro 1 expõe os critérios para a
caracterização da ocupação, uma vez que é de vital importância compreender o
adensamento habitacional, principalmente em áreas de risco.
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Quadro 1 - Critérios para caracterização da ocupação.

CATEGORIA DE
OCUPAÇÃO
Área
consolidada
Área
parcialmente
consolidada

Área parcelada

Área mista

CARACTERÍSTICAS
Áreas densamente ocupadas, com
infraestrutura básica.
Áreas em processo de ocupação, adjacentes a
áreas de ocupação consolidada. Densidade da
ocupação variando de 30% a 90%. Razoável
infraestrutura básica.
Áreas de expansão, periféricas e distantes de
núcleo urbanizado. Baixa densidade de
ocupação(até 30%). Desprovidas de
infraestrutura básica.
Nesses casos, caracteriza a área quando a
densidade de ocupação e quanto a implantação
de infraestrutura básica

Fonte: Mapeamento de áreas de risco – IPT/2010, adaptado pela autora.

No caso deste trabalho podemos caracterizar a área de estudo como área
consolidada, por se tratar de área densamente ocupada, com vias e ruas
pavimentadas, rede de distribuição de água e rede (parcial) de esgoto.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1 Análise dos dados dos participantes da pesquisa

Segundo mapeamento de riscos geológicos elaborado pelo Instituto de
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo em 2009/2010, o mapeamento
possibilita uma avaliação das áreas, com objetivo de estabelecer soluções
imediatas, de médio e longo prazo para as áreas em situações mais críticas.
Destaca-se também que, durante os trabalhos de campo, observa-se que grande
parte das situações de risco é provocada por intervenções antrópicas (cortes em
altas declividades do terreno) e ausência de infraestrutura (obras de drenagem e
saneamento básico). A concentração das águas pluviais e o vazamento em
tubulações constituem os principais fatores desencadeadores dos processos
(IPT,2010).
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A partir dessa análise quanto a ação antrópica, fomos analisar o agente por
ocasião da aplicação do questionário, anexo II, de percepção. Com este também foi
possível realizar um levantamento das características socioeconômicas dos
entrevistados. Não obstante os dados devam ser encarados como qualitativos
(foram entrevistados 92 habitantes das 927 pessoas que habitam o Parque Europa),
dentre estes habitantes 53 são mulheres e 39 homens (Tabela 2). É possível indicar
que a maior parte da população residente tem algum nível de vulnerabilidade social.
O questionário revelou que a maior parte dos moradores tem entre 41 e 51 anos
(Tabela 3). Ainda, mais da metade dos entrevistados possui apenas o Ensino
Fundamental (Tabela. 4).

Tabela 2 - Gênero dos participantes

Gênero

Número de participantes

%

Mulheres

53

42

Homens

39

58

Total

92

100

Idade

Número de participantes

%

Menos de 20 anos

3

3,26

De 20 a 30 anos

12

13,04

De 31 a 40 anos

21

22,83

De 41 a 50 anos

27

29,35

Mais de 51 anos

29

31,52

Total

92

100

Fonte: Elaborado pela autora.

Tabela 3 - Idade dos participantes

Fonte: Elaborado pela autora.
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Tabela 4 - Escolaridade dos participantes

Escolaridade

Número de participantes

%

Ensino Fundamental

54

58,70

Ensino médio

35

38,04

Superior incompleto

0

0

Superior completo

3

3,26

Pós-graduação

0

0

Total

92

100

Fonte: Elaborado pela autora.

Os participantes foram questionados quanto ao tempo que residem no Parque
Europa, visando o entendimento dos eventos geológicos presenciados por eles bem
como a percepção de evolução do ambiente em que vivem (Tabela 5). Dos
participantes, 54,35% residem no Parque Europa a menos de vinte anos, em
segundo plano podemos verificar pessoas que vivem no local há 20 e 30 anos, é
possível verificar que 20,65% chegaram no local no início da ocupação do Parque
Europa em 1985.

Tabela 5 - Tempo de residência no Parque Europa.

Tempo de residência Número de participantes

%

< DE 20 ANOS

50

54,35

DE 20 A 30 ANOS

19

20,65

DE 31 A 40 ANOS

12

13,04

DE 41 A 50 ANOS

8

8,70

> DE 51 ANOS

3

3,26

Total

92

100

Fonte: Elaborado pela autora.

Tais participantes também puderam relatar o ambiente quando chegaram ou
iniciaram a construção de suas habitações no Parque Europa, foram especificadas
por aqueles que residem a menos de 20 anos de que o cenário é o mesmo, com
poucas modificações. Já os antigos moradores enfatizaram que havia poucas
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habitações no ―pé do talude‖, porém haviam muitos ―barracos‖ construídos em
declividade no talude e que estes ―barracos‖ foram removidos pela PMSP e desde
então poucos habitantes removidos retornaram ao local. Estes mesmos participantes
relataram a existência de muita vegetação e esgoto a céu aberto (Figura 8).
Figura 8 - Tipo de cenário ao chegar no Parque Europa.

CO M O E R A O PA R Q U E E U R O PA Q UA N D O VO C Ê
V E I O M O R A R AQ U I ?
MESMO CENÁRIO
MUITAS HABITAÇÕES

22,83%
2,17%

SEM PAVIMENTAÇÃO

17,39%

ESGOTO A CÉU ABERTO

11,96%

POUCAS HABITAÇÕES

25,00%

MUITA VEGETAÇÃO
0,00%

20,65%
5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

Fonte: Elaborado pela autora.

No que diz respeito à construção das habitações foram analisadas o tempo
de construção e se houve reformas, a maioria dos entrevistados respondeu que
comprou a casa pronta e aqueles que construíram levaram de 02 a 05 anos para
concluir a construção da casa (Figura 9). Estas informações indicam a prevalência
de moradores com recursos econômicos escassos e/ou com a necessidade de
executar serviços em suas casas a medida do recebimento de seus salários.
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Figura 9 - Tempo para construção das habitações.

Quanto tempo levou para construir sua casa?
ALUGUEL

10,87%

COMPROU PRONTA

39,13%

MAIS DE 10 ANOS

4,35%

DE 6 A 10 ANOS

4,35%

DE 2 A 5 ANOS

26,09%

MENOS DE 1 ANO
0,00%

15,22%
5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00%

Fonte: Elaborado pela autora.

Muitos moradores relataram descaso do poder público nos anos anteriores
ao da pesquisa, pois não havia infraestrutura de rede de serviços de saneamento
básico. Tais informações mudaram ao longo dos anos. Na época da entrevista
muitos moradores relatavam a grande mudança positiva ocorrida principalmente nas
vias de acesso ao Parque Europa, como por exemplo, a Avenida Hamilton.
Ao serem questionados quanto aos riscos que poderiam existir na área
(Figura 10), 26% dos entrevistados responderam que não conseguiam definir o risco
ou até mesmo que não vivenciam o risco. Porém ao indagarmos sobre o talude
existente na área os mesmos reconheceram o risco. Os outros 51,09%
reconheceram algum tipo de risco, dentre eles foram relatados riscos de
escorregamento de talude, erosão da rede de esgoto, violência, dengue. Mas ainda
dos que falaram sobre o escorregamento de talude totalizam 48,91%, ou seja,
metade dos entrevistados conseguem identificar riscos referente a encosta existente
na área de intervenção.

49
Figura 10 - Tipo de risco percebido pelos participantes.

QUE TIPO DE RISCO VOCÊ VÊ?
NENHUM

28,26%

DENGUE
VIOLÊNCIA

5,43%
1,09%

EROSÃO DE REDE DE ESGOTO

16,30%

ESCORREGAMENTO DO TALUDE
0,00%

48,91%
10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Fonte: Elaborado pela autora.

Continuamos

os

questionamentos

quanto

aos

fatores

de

risco

e

perguntamos sobre a quem avisar em caso de eventos referente ao talude, muitos
dos entrevistados não tinham noção de tomada de decisão e 60% deles não
procurariam nenhum órgão para aviso ou informação (Figura 11).

Figura 11 - Aviso de eventos.

S E P R E O C U PA? C O M O ? O Q U E FA Z ?
NÃO PROCURA NINGUÉM

60,00%

ENTRA EM CONTATO COM A ASSOCIAÇÃO DE…

23,33%

CHAMA A DEFESA CIVIL
CHAMA O BOMBEIROS
CHAMA A POLICIA

11,67%
3,33%
1,67%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00%

Fonte: Elaborado pela autora.

Estes moradores entrevistados relataram eventos de escorregamentos do
talude ao longo dos anos, e 79% diz ter presenciado escorregamentos sem vitima no
local (Figura 12). Para complementar informações quanto a coletividade dos
moradores, os mesmos 79% informaram que todos se ajudam quando acontecem
eventos do tipo.
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Figura 12 - Conhecimento de deslizamentos na região

J Á A C O N T E C E U A L G U M D E S L I Z A M E N TO N E S T E T E M P O
QUE VOCÊ MORA AQUI?

NÃO

21,59%

SIM

78,41%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

Fonte: Elaborado pela autora.

No que diz respeito a titularidade dos imóveis existentes na região do
Parque Europa (Figura 13), 56% das habitações tem contratos (gaveta) de compra e
venda, e informam que estes não estão registrados em cartório. Dentre eles 84%
nunca procuraram regularização.
Figura 13 - Existência de documentação do imóvel

I M Ó V E L T E M D O C U M E N TA Ç Ã O D E P O S S E O U
REGISTRO EM CARTÓRIO?
COMPRA E VENDA

54,35%

NÃO

SIM

0,00%

35,87%

9,78%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Fonte: Elaborado pela autora.

O questionário foi estruturado em duas partes, a primeira respeitante à
caracterização do perfil dos inquiridos (idade, escolaridade, tempo de residência no
local) e a segunda incidindo sobre a percepção dos riscos, tendo sido colocada uma
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pergunta aberta: “Quando você olha esta paisagem de hoje ao seu redor, que
tipo de risco você vê?”.
A resposta a esta questão incidiu sobretudo na palavra ―barranco‖, a mais
frequentemente repetida. A segunda resposta (Figura 14) incidiu sobre o tema do
―esgoto a céu aberto‖, que se justifica pela falta de infraestrutura adequada nas
vielas do local, e por estarem ainda na memória da população as constantes
manutenções da concessionária (SABESP). Com efeito, segundo Lima (1997),
refletem-se nas respostas acontecimentos que conhecemos melhor, mais recentes,
mais facilmente imagináveis, bem como o contexto em que os indivíduos se
encontram no momento.

Figura 14 - Percepção do tipo de risco

Fonte: Elaborado pela autora.

Das respostas classificadas, ao confirmar se existe uma relação entre as
respostas dos entrevistados e a idade (Figura 15) verificou-se que 38,64% dos
participantes conseguem identificar o risco geológico de alguma forma ou
característica. Por outro lado, 22,73% não conseguem identificar nenhum tipo de
risco. Pode –se observar na figura 14, a descriminação por faixa etária dos
participantes, que as pessoas que apresentam de 31 a 51 anos conseguem
evidenciar o risco geológico. As pessoas abaixo de trinta anos, apresentaram
maiores preocupações com questões de infraestrutura, como por exemplo a falta de
rede de esgotamento sanitário.
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Figura 15 - Incidência das respostas dos participantes

Fonte: Elaborado pela autora.

Com estes resultados podemos relacionar as questões individuais que
caracterizam a população mais jovem e de maior preocupação com a coletividade,
na idade posterior aos 31 anos, quando os indivíduos já estão com família
constituída, lar e demais elementos.
Quando perguntados sobre a motivação principal para residir no local, a
resposta mais comum relaciona-se a falta de recursos para ter uma moradia regular
e de baixo custo. As outras respostas indicam um motivo secundário relacionado à
opção de acompanhar a família (seja porque mudou-se junto com pai ou cônjuge,
seja porque já nasceu no bairro).
Alguns moradores justificam a sua moradia no Parque Europa com base em
alguma necessidade ou carência, e não por alguma amenidade que a ocupação
ofereça.
Sem dúvida, a população residente no Parque Europa é marcada pelas
privações econômicas, o que certamente tem o maior potencial explicativo para a
escolha deste local como residência.
Após o levantamento de dados, colhendo informações dos moradores e
pessoas da região, e a análise do mapeamento nos levou ao questionamento quanto
a necessidade de intervenções vinculadas para atendimento aos moradores.
Tal iniciativa demonstra relativamente a necessidade do ―link‖ entre a
conclusão do mapeamento e a necessidade de execução das melhorias propostas
pelos relatórios elaborados e a necessidade da comunidade estudada.
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“Tinham muitos barracos no barranco, mas a Prefeitura veio e tirou todos”
(Maria De Fátima, moradora do Parque Europa há menos de 20 anos).
“Aqui é risco, minha casa tem muitas rachaduras. Eu quero que eles
venham e tomem providências” (Luciene, moradora do Parque Europa há
27 anos).
“Eu comprei essa casa e logo me arrependi, no primeiro mês a água
entrou na minha casa e estragou todos meus móveis.” (Viviane, moradora
do Parque Europa há 11 anos).
“Aqui não tem risco, é muito tranquilo, gosto de morar aqui” (Airton,
morador do Parque Europa há menos de 20 anos).
“Quando chegamos aqui tinha muita vegetação e animais na rua (vaca e
cavalo), tinha até uma olaria! Para comprarmos algo no mercado,
tínhamos que andar muito” (Noelia, moradora do Parque Europa há 42
anos).
Amaro (2003, p. 117, apud DArgnino e Carpi,2007):
a postura individual de negar ou subestimar um risco pode acarretar em um
fenômeno conhecido pela psicanálise como recalcamento, que significa
recusar, embora inconscientemente, a admitir imagens, acontecimentos,
lembranças e representações de perigo. Dessa forma, parece plausível que
a melhor forma de encarar o risco é
não tratá-lo como uma ameaça rara,
uma atividade incomum ou exógena , mas admitir que ele representa uma
ameaça possível, muitas vezes habitual ou familiar às nossas atividades .

Queirós, Vaz e Palma (2007) também estudaram os níveis de percepção da
população sobre os riscos na região de Algarve em Portugal aplicando questionários
para 1.796 pessoas de nacionalidades diferentes, realizados em agosto de 2007.
Este estudo contou também com duas partes e teve como base a pergunta ―o que
lhe sugere a palavra risco?‖.
Os entrevistados foram classificados em sua maioria na classe etária dos 40
aos 45 anos (33%) e dos 30 aos 39 anos (24%). As pessoas entrevistadas tinham
37 nacionalidades diferentes, sendo no entanto, mais frequentes portugueses (1352
pessoas), ingleses (130 pessoas) e espanhóis (75 pessoas).
A resposta quanto à pergunta da segunda parte incidiu sobretudo na palavra
―perigo‖, foi frequentemente repetida (431 respostas). A segunda resposta incidiu
sobre o tema dos ―incêndios‖.
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Nesta pesquisa também foram classificadas as respostas quanto às
categorias do risco, considerou-se dois tipos de riscos o individual (quando um
indivíduo se encontra na vizinhança de um perigo) e risco coletivo (o risco para a
comunidade). Foram apresentadas 45% das respostas são relativas ao risco
individual e 55% ao risco coletivo, denotando-se um equilíbrio. Os pesquisadores
confirmaram também se existe uma relação entre a resposta do entrevistado e a
idade e verificaram que, até aos 30 anos, o maior número de respostas ocorre na
classe da percepção individual do risco, invertendo-se esta ocorrência nas classes
seguintes.
Após a comparação entre as pesquisas, podemos identificar que a
classificação dos participantes e suas respostas por faixa etária revela uma clara
distinção: na população mais jovem as preocupações pelos eventos vividos e/ou
presenciados; os participantes pertencentes a escalões etários superiores, mostramse mais inquietos com eventos e fenômenos que podem afetar a região de análise.
Apesar de exploratória, fica patente nesta investigação, a familiaridade com que as
pessoas incorporaram o ―risco‖ no seu quotidiano e como convivem numa aparente
tranquilidade com esse mesmo risco.

4.2

Identificação e análise de Risco Geológico nas áreas de ocupação irregular
da região de M´Boi Mirim

O processo de urbanização do Brasil, é caracterizado pela apropriação por
parte do mercado imobiliário das melhores áreas das cidades e pela ausência,
quase que completa, de áreas urbanizadas destinadas a moradia popular. Tais
fatores levaram a população mais pobre a buscarem áreas impróprias e de alto
declive para moradia, estas geralmente desprezadas, pois não podem ser ocupadas
com base na legislação, pelo mercado imobiliário. Um exemplo das áreas escolhidas
pela população mais carente, são as áreas ambientalmente frágeis, como margens
de rios, mangues e encostas íngremes desocupadas.
Após a escolha das áreas, a população executa uma ocupação geralmente
precária (representada por aterros instáveis, taludes de corte em encostas íngremes,
palafitas, ausência de redes de abastecimento de agua e coleta de esgoto)
aumentando a vulnerabilidade das áreas escolhidas que são naturalmente frágeis,
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fazendo com que surjam setores de alto risco que, por ocasião dos períodos
chuvosos mais intensos, tem sido palco de graves acidentes.
Os eventos relacionados a escorregamento podem atingir todas as áreas de
declividade alta, porém é relativamente alto a fração de acidentes maiores e mais
frequentes nas favelas, loteamento irregulares e demais assentamentos precários
que abrigam uma população de baixa renda.
Levantamento elaborado entre 1988 e 2007 pelo Instituto de Pesquisas
Tecnológicas do Estado de São Paulo – IPT, indicou a ocorrência de acidentes
relacionados com deslizamentos de encostas em cerca de 150 municípios
brasileiros, localizados principalmente nos estados de SP, RJ, MG, PE, BA, ES e SC
(IPT,2007).
As inundações de Alagoas e Pernambuco em 2010, Santa Catarina em 2008
e 2011, as chuvas catastróficas ocorridas na região serrana do Rio de Janeiro em
janeiro de 2011 e os deslizamentos que atingiram a região serrana do Paraná em
2011, ultrapassaram todas as expectativas e previsões dos sistemas e evidenciou a
necessidade de incluir no rol das políticas de desenvolvimento urbano, um
componente especifico de gerenciamento de risco associado aos programas de
urbanização de assentamentos precários.
Após a conceituação da metodologia de gestão, em 2011 o Governo Federal,
por meio da Secretaria Nacional de Programas Urbanos do Ministério das Cidades,
inseriu no escopo do programa de urbanização, regularização e integração de
assentamentos precários, ação especifica de ―Prevenção e Erradicação de Riscos
em Assentamentos Precários‖. Esta ação foi considerada inédita na área de políticas
públicas nacionais relacionadas ao desenvolvimento urbano. A partir daí, tal ação
elencou três grandes atividades: (a) apoio para elaboração de planos municipais de
redução de riscos e projetos de obras de estabilização de encostas; (b) capacitação
de equipes municipais para a elaboração de mapas de risco e a concepção de
programas de gerenciamento de risco; e (c) difusão de políticas preventivas de
gestão de risco e intercâmbio de experiências municipais.
Após estas iniciativas diversos municípios do país, como por exemplo, Belo
Horizonte e São Paulo, puderam prosseguir com ações para gestão de riscos e
aprimorar conhecimentos relacionados, assim como a cidade de São Paulo e suas
áreas que apresentavam necessidade de gerenciamento de risco.
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Foram

contratados

serviços

técnicos

especializados

para

revisão

e

complementação de Mapeamento de Áreas com Risco de Escorregamento e
Solapamento de Margens de Córregos no Município de São Paulo pela Prefeitura do
Município de São Paulo (PMSP) em 2009. Estes serviços foram elaborados pelo
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo – IPT, por meio do
Centro de Tecnologias Ambientais e Energéticas (CETAE) e do Laboratório de
Riscos Ambientais (Lara). Os estudos foram planejados conforme quatro etapas de
trabalho:
a) ETAPA 1 – Levantamento dos materiais existentes e levantamento
fotográfico. Nesta etapa foram realizados voos de helicóptero para reconhecimento e
levantamento fotográfico das áreas de risco indicadas pela PMSP. Também são
analisados os materiais existentes acerca das áreas nos arquivos do IPT e outros
disponibilizados pela PMSP.
b) ETAPA 2 – Trabalhos de campo Nesta etapa foram realizados os trabalhos
de campo para a revisão/complementação das áreas de risco já mapeadas e
setorização de novas áreas de risco, de acordo com o método proposto.
c) ETAPA 3 – Análise de dados e preparação de Relatório. A partir da análise
dos materiais existentes (Etapa 1) e dos dados obtidos nos trabalhos de campo
(Etapa 2), são elaborados relatórios mensais com os resultados das áreas
investigadas.
d) ETAPA 4 – Curso para as equipes municipais
Realizou-se de 03 (três) cursos para as equipes municipais em novembro de
2009 e janeiro de 2010. A equipe da Subprefeitura de M´Boi Mirim compareceu ao
curso ministrado nos dias 12, 13 e 14 de janeiro de 2010.

4.2.1 Metodologia de elaboração do Plano Municipal de Redução de Riscos.
O mapeamento foi fundamentado em referência ao conceito de risco (R), que
prioriza a seguinte equação:
R ~ P(A) x C(V)/G
“(R) é a probabilidade (P) de ocorrência de um acidente associado a um
determinado perigo ou ameaça (A), que pode resultar em consequências
(C), danosas às pessoas ou bens, em função da vulnerabilidade (V) do meio
exposto ao perigo e que pode ter seus efeitos reduzidos pelo grau de
gerenciamento (G) colocado em prática pelo poder público e/ou pela
comunidade.”
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Os movimentos de massa consistem em importante processo natural que
atua na dinâmica das vertentes, fazendo parte da evolução geomorfológica em
regiões serranas (TOMINAGA, 2007).
Os

escorregamentos,

também

conhecidos

como

deslizamentos,

são

processos de movimentos de massa envolvendo materiais que recobrem as
superfície das vertentes ou encosta, tais como solos, rochas e vegetação. Estes
processos estão presentes nas regiões montanhosas e serranas em várias partes do
mundo, principalmente onde predominam climas úmidos. No Brasil, são mais
frequentes nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste (TOMINAGA, 2012).
A erosão fluvial (margem) ou solapamento é um dos fatores controladores do
movimento de massa em ambientes fluviais. Apresenta fase de ocorrência, durante a
subida das águas, onde remove as paredes das margens (solapamento basal)
ocasionando a instabilidade dos barrancos. LIMA (1998) atestou que a dinâmica
fluvial está relacionada a dois momentos — que deflagram movimentos de massa —
o primeiro acontece na fase de elevação do nível do rio, possibilitando a ação
erosiva da água diretamente sobre o barranco (solapamento basal), o segundo
momento, quando ocorre escorregamento do material, acionado por meio da
gravidade (fase vazante).
Para obtenção de informações de forma rápida e concisa, foram utilizados
métodos e técnicas já adotadas em situações similares. No mapeamento a avaliação
e análise de risco são simplificados, agrupados e avaliados de forma qualitativa, a
partir de observações diretas em campo. Segundo a metodologia adotada para a
elaboração do PMRR (plano municipal de redução de riscos) da Subprefeitura de M‘
Boi Mirim (IPT, 2010), foram avaliados os fatores, considerados como essenciais à
análise do risco:
a) tipologia do processo esperado e a sua probabilidade ou possibilidade de
ocorrência; b) vulnerabilidade dos assentamentos urbanos; e c) potencial de danos.
Os principais elementos de análise considerados incluíram:
a) características morfológicas e morfométricas do terreno (altura e inclinação
de vertentes e taludes – naturais, 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 casas, muros embarrigados);
e) cobertura do terreno (solo exposto, vegetação, culturas, lixo, entulho
lançado e aterro); e
f) condições associadas às águas servidas, pluviais e subsuperficiais (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).
Ainda segundo a metodologia do PMRR, a probabilidade de ocorrência dos
fenômenos de instabilidade foi estimada a partir da identificação e análise de feições
e características do terreno, indicadoras de maior ou menor grau de suscetibilidade,
sejam elas naturais e/ou induzidas pelas formas de uso e ocupação do terreno. A
vulnerabilidade dos assentamentos urbanos foi analisada segundo a qualidade
construtiva intrínseca aos diferentes padrões construtivos (alvenaria, madeira e
misto), e a maior ou menor capacidade relativa dessas construções e
consequentemente

seus

moradores

de

sofrer

danos

em

caso

de

escorregamento/solapamento. O potencial de dano é uma estimativa da dimensão
dos

efeitos

danosos

(pessoas

vitimadas

e

edificações

destruídas),

pela

probabilidade de ocorrência de uma dada tipologia de escorregamentos na área de
risco.
Para fins de análise de risco, estimou-se o número de moradias que poderiam
ser atingidas caso ocorressem escorregamentos. A partir da experiência de seus
profissionais e dos vários trabalhos realizados pelos mais diversos órgãos e
pesquisadores, a Prefeitura Municipal de São Paulo propôs a utilização do método
de trabalho indicado pelo Ministério das Cidades (BRASIL, 2007), para a realização
de setorização de risco de escorregamentos e solapamento de margens de córregos
em áreas de assentamentos urbanos precários. O método de trabalho foi
fundamentado nas seguintes atividades:
a) obtenção de fotos oblíquas de baixa altitude, a partir de sobrevoo de
helicóptero;
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b) trabalhos de campo para caracterização e delimitação ou reavaliação dos
setores de risco nas áreas de risco previamente definidas;
c) avaliação da possibilidade de ocorrência dos processos destrutivos;
d) avaliação das consequências potenciais considerando a vulnerabilidade
das moradias;
e) definição do grau de risco dos setores;
f) recomendações de intervenções para controle de risco; e
g) inserção dos dados em banco de dados georreferenciado integrado ao
sistema da PMSP (Habisp/SEHAB).

A estimativa de risco dos setores analisados naquela época foi elaborada de
forma qualitativa, a partir de observações de campo integrando os parâmetros
de análise contidos numa ficha de avaliação de risco, com o apoio de
imagens aéreas. Com isto, é possível a caracterização bem como a definição
dos graus de risco de determinada área (Tabela 6).

Tabela 6 - Graus de riscos.

Graus de Risco
R1 Baixo

R2 Médio

Critérios Básicos e Descrição
Os
condicionantes
geológicogeotécnicos predisponentes (declividade, tipo
de terreno, etc.) e o nível de intervenção no
setor são de baixa potencialidade para o
desenvolvimento
de
processos
de
escorregamentos e solapamentos. Não há
indícios de desenvolvimento de processos de
instabilização de encostas e de margens de
drenagens. É a condição menos crítica.
Mantidas as condições existentes, não se
espera a ocorrência de eventos destrutivos no
período de 1 ano.
Os
condicionantes
geológicogeotécnicos predisponentes (declividade, tipo
de terreno, etc.) e o nível de intervenção no
setor são de média potencialidade para o
desenvolvimento
de
processos
de
escorregamentos e solapamentos. Observa-se
a presença de 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 1 ano.
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R3 Alto

R4 Muito Alto

Os
condicionantes
geológicogeotécnicos predisponentes (declividade, tipo
de terreno, etc.) 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 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 1 ano.
Os
condicionantes
geológicogeotécnicos predisponentes (declividade, tipo
de terreno, etc.) e o nível de intervenção no
setor são de muito 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,
cicatrizes
de
escorregamento, feições erosivas, proximidade
da moradia em relação à margem de córregos,
etc.) são expressivas e estão presentes em
grande número 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 1 ano.

A PMSP (2010) relata que o estudo para elaboração do mapeamento de
áreas de risco em 2010, abrangeu a totalidade das áreas vulneráveis na Cidade,
situadas em 26 Subprefeituras, considerando o nível de detalhamento e a
consistência das informações apresentadas, o maior trabalho já realizado no Brasil.
Das 407 áreas identificadas, 176 estão na região Sul da cidade, 107 na região Norte,
100 na Leste e 24 na região Oeste. Mais especificadamente na região do M‘Boi
Mirim, foram mapeadas 50 áreas de risco, dentre elas o Parque Europa.
As 50 áreas de risco foram subdivididas e nomeadas com as iniciais da
subprefeitura de origem, sendo MB 01 a MB 50. Os arquivos digitais e impressos
foram disponibilizados em 3 volumes, onde o Parque Europa, objeto deste estudo,
está relacionado.
Cada área inserida no mapeamento foi analisada e seus dados encartados
em forma de fichas por setor mapeado, ficha de campo e relatório fotográfico.
Dentre estas áreas está o local objeto de estudo desta pesquisa, o Parque
Europa, nomeado como MB – 06. A região MB-06 foi setorizada pelo IPT a Avenida
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Agenor de Oliveira, Avenida Itália, Avenida Hungria e Avenida Hamilton, fechando o
perímetro de setorização e então criando as seguintes nomenclaturas para os
setores: MB-06-01, MB-06-02,MB-06-03,MB-06-04 e MB-06-05 (Figura 16).

Figura 16 – Mapa de localização dos setores mapeados.

Fonte: IPT - Relatório Técnico N° 118.650-205.

As habitações foram quantificadas por setor e disponibilizadas as seguintes
informações no relatório:

Tabela 7 - Número de moradias por setor

Setor

Número de moradias

MB-06-03

67

MB-06-04

14

MB-06-05

66

Total

459

Fonte: IPT - Relatório Técnico N° 118.650-205, adaptado pela autora.
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Para esta pesquisa foram analisados os setores MB-06-03, MB-06-04 e MB06-05 por se tratarem dos setores onde haviam mais habitações suscetíveis a
eventos de deslizamentos e pela existência de três ou mais níveis de riscos.
Os setores estudados estão incluídos no mapeamento elaborado pelo IPT e
diagnosticados com os graus de risco R2 (médio), R3 (alto) e R4 (muito alto), todos
caracterizados com evidencias de processo de escorregamento (E).

4.2.2 Setor MB-06-03

O setor MB-06-03 está caracterizado no relatório técnico (IPT, 2010), como
setor de encosta e as 67 moradias existentes são em alvenaria. Existem acesso por
vias pavimentadas. Composto por encostas naturais com altura máxima de 20 m e
inclinação de 50° as moradias em alvenaria estão localizadas na base e no meio da
encosta. Para construção destas moradias foram executados pelos moradores
taludes de corte com altura máxima de 8 m e inclinação de 90°. Demais
caraterísticas:


Taludes de corte: Existente com altura máxima de 8m e inclinação 90°;



Lixo e entulho: Há deposito de lixo e entulho despejado em encosta natural e talude
de corte;



Evidências de movimentação: Há evidências de movimentação de talude (trincas
nas moradias, trincas no terreno, árvores postes e muros inclinados, cicatrizes de
escorregamento);



Águas: Há escoamento de água de chuva superficial, lançamento de águas servidas
(advindas de tanques ,pias , etc) e vazamento de tubulação;



Sistema de drenagem: inexistente;



Vegetação: Área de cultivo de bananeiras e vegetação rasteira.

Em função destas características o setor foi caracterizado como R4, ou seja,
risco muito alto.
Foram analisadas fotos aéreas entre 2009 a 2015 (Figura 17 a 21) e a partir
da análise da cronologia destas fotos, é possível verificar as alterações no setor MB06-03, alterações no que diz respeito ao número de habitações, estruturas de
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contenções executadas pela PMSP e após as remoções e contenções ocupação por
parte da vegetação rasteira das áreas antes limpas.

Figura 17 - Foto aérea 2010 (MB-06-03)

Fonte: IPT (2010).

Figura 18 - Foto aérea 2009(MB-06-03)

Fonte: Google Earth (2016).
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Figura 19 - Foto aérea 2011(MB-06-03)

Fonte: Google Earth (2016).

Figura 20 - Foto aérea 2012(MB-06-03)

Fonte: Google Earth (2016).
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Figura 21 - Foto aérea 2015(MB-06-03)

Fonte: Google Earth (2016).

Para compor o mapeamento de risco referente ao relatório técnico n°
118.650-205 de 2010, foram elaborados relatórios fotográficos divididos também por
setores. A autora observou a área no período entre novembro de 2015 a fevereiro de
2016, elaborando relatórios fotográficos da área para simples comparação entre os 6
anos entre a pesquisa e o mapeamento de risco elaborado pelo IPT. Abaixo fotos do
nível do solo do setor MB-06-03:
Figura 22 - Casa 06 em 2010.

Fonte: IPT (2010).

Figura 23 - Casa 06 em 2015

Fonte: Elaborado pela autora,2015.
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Nesta perspectiva das fotos acima comparadas, podemos notar que o
cenário pouco foi alterado, podendo identificar apenas diferenças quanto ao talude
existente atrás da habitação. Podemos verificar alteração na vegetação (figura 22 e
23), desenvolvimento de áreas de preservação ambiental (APP) presentes, bem
como cicatrizes de escorregamento. Em 2015/2016 a habitação foi visitada pela
autora, que conseguiu chegar apenas até o portão, não adentrando a habitação.

Figura 24 - Crista do talude do setor MB-06-03, acúmulo de resíduos de reciclagem.

Fonte: Elaborado pela autora, 2016.

Figura 25 - Crista do talude do setor MB-06-03, acesso sem pavimentação.

Fonte: Elaborado pela autora, 2016.
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Figura 26 - Crista do talude do setor MB-06-03, contenção em concreto projetado sem
devida manutenção.

Fonte: Elaborado pela autora, 2016.

Figura 27 - Crista do talude do setor MB-06-03, lançamento de águas servidas sobre o
talude.

Fonte: Elaborado pela autora, 2016.
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Figura 28 - Foto frontal do setor MB-06-03.

Fonte: IPT (2010).

Para o contexto examinado em 2016 e análises, adotamos as mesmas
premissas de análise adotadas no mapeamento de 2010 elaborado pelo IPT. Com
isso, foram possíveis identificar as seguintes características para o setor após 6
anos:
O setor MB-06-03, ainda pode ser caracterizado como setor de encosta e
com maior número de moradias dentre os demais, todas elas construídas em
alvenaria. Os acessos se dão por vias pavimentadas e não pavimentadas. Foi
realizada obra de contenção na parte esquerda da demarcação do setor. Para a
realização da obra de contenção, foi necessária a remoção de pelo menos 05
moradias (contagem por telhados). Demais caraterísticas persistentes no setor:


Taludes de corte: Existente com altura máxima de 8m e inclinação 90°;



Lixo e entulho: Há deposito de lixo e entulho despejado em encosta natural,
talude de corte e contenção (Figura 24);



Evidências de movimentação: Há evidências de movimentação de talude (trincas
nas moradias, trincas no terreno, árvores postes e muros inclinados);



Águas: Há escoamento de água de chuva superficial, lançamento de águas
servidas (advindas de tanques, pias, etc.) e vazamento de tubulação, inclusive
sobre a estrutura de contenção (Figura 27);
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Sistema de drenagem: inexistente ou não funcional;



Vegetação: Área de cultivo de bananeiras e vegetação rasteira (sobre a estrutura
de contenção).

4.2.3 Setor MB-06-04

Conforme o relatório técnico n° 118.650-205 de 2010, o setor mapeado como
MB-06-04 foi identificado com características semelhantes ao setor MB-06-03.Sendo
este também setor instalado em encosta natural e de corte com moradias em
alvenaria. Nas encostas naturais, foi identificada altura máxima de 6m e inclinação
de 90°. No caso dos taludes de corte foram verificadas inclinações de 4m e
inclinação de 90°, como nos taludes naturais. As alvenarias existentes no setor
estão localizadas na base da encosta e na base do talude. Todos os acessos do
setor se dão por vias pavimentadas. Demais caraterísticas:
•

Lixo e entulho: Há deposito de lixo e entulho despejado em encosta

natural e talude de corte;
•

Evidências de movimentação: Há evidências de movimentação de talude

(trincas nas moradias, trincas no terreno, árvores postes e muros inclinados,
cicatrizes de escorregamento);
•

Águas: Há escoamento de água de chuva superficial, lançamento de

águas servidas (advindas de tanques, pias etc);
•

Sistema de drenagem: precária;

•

Vegetação: Vegetação rasteira.
O mapeamento de 2010 (IPT, 2010) em fotografias referenciadas como FC-

MB- 06-04.01 e FC-MB- 06-04.02 mostram obra de contenção realizada no local
sem a complementação necessária (trecho sem proteção superficial), sistema de
drenagem precário e moradias próximas ao talude, estado estas sujeitas a
processos erosivos e a movimentos de massa.
Acima do setor podemos verificar no relatório técnico de 2010, a
demarcação de uma habitação para remoção(R), tal habitação localizada sobre a
obra de contenção relatada na figura 29.
Com a avaliação e análise de risco são simplificados, especificada em
metodologia do relatório, após a observação diretas em campo pelos técnicos do IPT
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e da PMSP, o setor MB-06-04 foi caracterizado como grau de probabilidade R3, ou
seja, risco alto.
Foram analisadas fotos aéreas entre 2009 a 2015 (Figuras 29 a 32) e a partir
da análise da cronologia destas fotos, é possível verificar que no setor MB-06-04 as
fotos aéreas não destacaram a modificação gradativa do cenário ao longo dos seis
anos. Os fatores de alteração puderam ser percebidos em fotos retiradas no nível do
solo.

Figura 29 - Foto aérea 2010 (MB-06-04)

Fonte: IPT (2010).
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Figura 30 - Foto aérea 2008 (MB-06-04)

Fonte: Google Earth (2016).

Figura 31 - Foto aérea 2011 (MB-06-04)

Fonte: Google Earth (2016).

72
Figura 32 - Foto aérea 2016 (MB-06-04)

Fonte: Google Earth (2016).

Como relatado no setor anterior, a autora observou a área no período entre
novembro de 2015 a fevereiro de 2016, elaborando relatórios fotográficos da área
para simples comparação entre os 6 (seis) anos entre a pesquisa e o mapeamento
de risco elaborado pelo IPT.
Dentre outras modificações a que se dá maior relevância neste setor está na
execução de uma contenção, indicadas por setas amarelas na figura 32, e a
complementação da estrutura de contenção antes indicada pelo mapeamento
realizado pelo IPT em 2010 como ―sem total funcionalidade‖ (figuras 36 a 39). Ainda,
que estes parâmetros tenham sido resolvidos, há a necessidade de manutenção
periódica nas estruturas, pois com o surgimento de fissuras a estrutura pode ser
prejudicada. A moradia identificada para remoção(R) ainda encontra-se no mesmo
ponto (Figura 34). O morador respondeu ao questionário aplicado pela autora e por
diversas vezes respondeu que ―agora não existem mais riscos‖ para a habitação, o
mesmo tem como parâmetro as estruturas construídas recentemente e a área em
concreto que serve como base do ―barraco‖. Vale ressaltar, que o morador ainda
utiliza o sistema de drenagem da contenção (escada hidráulica) para despejo de
resíduos sanitários (Figura 35).
O acesso ao setor se dá por vielas estreitas, pavimentadas ou não. Ainda há
evidencias de movimentação da encosta, como por exemplo, postes inclinados,
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trincas nas habitações (pequena proporção) e em muros de divisa, como mostra
figura 40 e 41.
Figura 33 - FC-MB-06-04.01 - Obra de contenção setor MB-06-04

Fonte: IPT (2010).

Figura 34 - FC-MB-06-04.01 - Obra de contenção setor MB-06-04

Fonte: IPT (2010).
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Figura 35 - Sistema de drenagem precário setor MB-06-04, executado pela PMSP.

Fonte: Elaborado pela autora,2016.

Figura 36 - Contenção existente, detalhe para despejo lixo e entulho, e surgimento de
vegetação rasteira sobre a estrutura de contenção.

Fonte: Elaborado pela autora, 2016.
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Figura 37 - FC-MB-06-04.02 – Captação de águas pluviais indicada no relatório.

Fonte: IPT (2010).

Figura 38 - FC-MB-06-04.01 - Obra de contenção setor MB-06-04.

Fonte: IPT (2010).
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Figura 39 - Contenção existente, detalhe para despejo de água servida sobre a estrutura de
contenção.

Fonte: Elaborado pela autora, 2016.

Figura 40 - Trinca na base do ―muro de divisa‖

Fonte: Elaborado pela autora, 2016.
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Figura 41 - Trinca na habitação – MB-06-04

Fonte: Elaborado pela autora, 2016.

4.2.4 Setor MB-06-05

Por fim, analisamos o setor MB-06-05 (Figuras 42 a 44) que resulta em
características diferenciadas dos setores MB-06-03 e MB-06-04, por ter um nível de
consolidação muito maior que os demais. Segundo o relatório técnico n°118.650-205
de 2010 o setor MB-03-05 tem acesso por vias pavimentadas e está instalado em
talude de corte com moradias predominantemente em alvenaria, são características
de indicadores para análise do risco do setor:
•

Aterro: Há depósito de aterro sobre talude de corte;

•

Águas: Há acúmulo de água da chuva em superfície, lançamento de

águas servidas (advindas de tanques, pias, etc.) e vazamento de tubulação
(Figura 47 e 48);
•

Sistema de drenagem: precário;
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•

Vegetação: Não há.

Em análise ao relatório técnico n° 118.650-205 de 2010, a fotografia
referenciada como FC-MB-06-05.02, mostra obra de contenção realizada no local
sem a complementação necessária (trecho sem proteção superficial), estando as
moradias encostadas no ―pé do talude‖ sujeitas a processos erosivos e a
movimentos de massa. No período de análise da pesquisa, entre novembro de 2015
a fevereiro de 2016, foi possível identificar a execução de contenção para a
complementação da estrutura de contenção antes indicada na foto FC-MB-06-05.02
do relatório técnico n° 118.650-205 de 2010.
O setor MB-06-05 foi caracterizado como grau de probabilidade R2, ou seja,
médio. Tal diagnostico evidência o grau de consolidação existente da área e
condiciona a intervenções em caráter de acompanhamento e monitoramento.

Figura 42 - Foto aérea, mapeamento de 2010 (MB-06-05).

Fonte: IPT (2010).
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Figura 43 - Foto aérea 2003 (MB-06-05).

Fonte: Habisp (2016).

Figura 44 - Foto aérea 2007 (MB-06-05).

Fonte: Habisp(2016).
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Foram analisadas fotos aéreas dos anos de 2003, 2007 e 2010 (Figuras 42 a
44). Notou-se pequena modificação no aglomerado, pois desde o ano de 2003 a
consolidação da área é bem evidente (Figuras 45 e 46). No trabalho de campo foi
possível identificar a execução da contenção (parcial) informada na foto FC-MB-0605.02 do relatório técnico n° 118.650-205 de 2010.

Figura 45 - Setor MB-06-05, destaque para a consolidação do setor.

Fonte: Elaborado pela autora, 2016.

Figura 46 – Consolidação do setor MB-06-05.

Fonte: Elaborado pela autora, 2016.
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Figura 47 - Vias de acesso ao setor MB-06-05.

Fonte: Elaborado pela autora, 2016.

Figura 48 - Águas servidas ao longo dos acessos ao setor MB-06-05.

Fonte: Elaborado pela autora, 2016.

O setor analisado não sofreu mudanças quanto aos quesitos de
infraestrutura como por exemplo, vias de acesso e rede de esgoto. A consolidação
conta com rede de distribuição de água e energia elétrica, porém há dificuldade na
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implantação da mesma por se tratar de aglomerado urbano e sem estações
especificas para este fim. A representante da comunidade informou à pesquisadora
que são executados serviços de manutenção periódicos pela SABESP.
Tais características consolidam a área, podendo ser tratada como área de
monitoramento e com infraestrutura básica para moradia (Figuras 47 e 48).
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Compete ao Estado identificar e mapear as áreas de risco e realizar estudos de
identificação de ameaças, suscetibilidade e vulnerabilidade, em articulação com a
União e os Municípios e ao município identificar e mapear as áreas de risco de
desastres, assim como promover a fiscalização das áreas de risco de desastres e
vedar novas ocupações nestas áreas conforme o ordenamento jurídico brasileiro.
Assim, entendemos que a atuação do poder público através do processo de gestão
do risco deveria efetivamente se dar no sentido de reduzir o nível de vulnerabilidade
da sociedade ou de reduzir a situação de perigo.
Os municípios podem planejar e diagnosticar problemas causados pelo
desenvolvimento urbano desordenado, mobilizando recursos e esforços para corrigilos, minimizando o tempo de resposta de atendimento em caso de desastres,
principalmente com parcerias estratégicas com técnicos especializados e institutos
de pesquisa, como no caso deste trabalho.
A análise do relatório técnico e visitas ao local objeto de estudo foi verificado
que as obras e sugestões indicadas no relatório não foram atendidas em sua
totalidade. Constamos apenas a execução do complemento de uma contenção
existente no setor MB-06-04 minimizando a situação de risco do local. Vale ressaltar
que as medidas indicadas no relatório são de suma importância para minimização
dos riscos e monitoramento das áreas. A subprefeitura responsável pela gestão da
área executou obras em uma das três áreas de análise, mantendo as demais áreas
ainda vulneráveis e com a mesma avaliação de risco geológico.
A ocupação inadequada pode ocorrer em superfícies com declividade
acentuada, suscetíveis a escorregamentos de massa, bem como em fundos de vale,
demasiadamente próximos, ou desrespeitando as faixas de preservação permanente
nas margens dos canais de drenagem naturais ou não e a população precisa ser
amparada de diversas formas: por meio de ações educativas, propagandas
institucionais e outros mecanismos de esclarecimento a fim de que possa colaborar
com a gestão pública como um todo.
A ocupação sem o planejamento necessário e desordenado, principalmente
quando atinge um volume alto de adensamento, conseguem reunir todos os fatores
que induzem a estabilização. Nestas ocupações observam-se, com grande
frequência, cortes e aterros sem o devido acompanhamento técnico e modificação
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inadequada do escoamento das águas pluviais e águas servidas, ocupação de
drenagens naturais, como leito de córregos e rios, infiltrações na encosta de águas
pluviais e servidas, de esgotos e lançamento de lixo em vertentes.
Após a análise de ocupação e o contato com a população residente foi possível
entender que a percepção destas pessoas frente ao risco é extremamente complexa
e multidimensional, no entanto, passível de ser apreendida. Considerando o estudo
de caso exploratório efetuado no Parque Europa, pode confirmar-se que a
generalidade das respostas está associada a acontecimentos que as populações
conhecem melhor, recentes ou não, mais facilmente presumíveis, bem como, o
contexto particular em que os indivíduos se encontram.
A

incorporação

da

percepção

da

população

na

gestão

dos

riscos

(monitoramento, avaliação, mitigação e comunicação dos riscos) tem-se reduzido à
participação pública com um carácter generalizadamente pontual e, na maior parte
das vezes, já numa fase final do processo. Segundo Queiroz, Vaz & Palma(2007) a
integração dos estudos de percepção na análise do risco é de extrema importância
no apoio ao processo de decisão, ao legitimar as medidas de gestão adoptadas e
permitindo uma maior e eficaz adesão das mesmas junto das populações. Num
contexto de sociedade de risco, a modernidade reflexiva impõe que as intervenções
públicas devem incluir e manter nos processos de decisão e de gestão, a população,
cada vez mais informada.
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ANEXO I – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
Prezado Colaborador,
Você está sendo convidado a participar da pesquisa intitulada “PERCEPÇÃO
DE RISCO NO PARQUE EUROPA NA CIDADE DE SÃO PAULO”, realizada pelas
pesquisadoras do Instituto de Pesquisa Tecnológica de São Paulo abaixo assinadas
e identificadas Flávia Pereira Barbosa, professoras Dras. Renata Jimenez de
Almeida Scabbia e Luci Mendes de Melo Bonini.
Essas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária
neste estudo, que pretende analisar a percepção dos riscos geológicos da
população da área do Parque Europa, bem como identificar e analisar o risco
geológico de ocupação irregular com delimitação de setores de risco e quantificação
das moradias expostas à situação identificada de risco.
Será utilizado um questionário, contendo informações sobre idade, sexo, grau
de escolaridade, informações sobre a habitação, número de habitantes por moradia
e percepção do ambiente em que a habitação foi construída.
É garantida a liberdade da retirada desse consentimento a qualquer
momento. Também não há compensação financeira, nem ônus relacionado à sua
participação.
Comprometemo-nos a utilizar os dados e o material coletado somente para a
pesquisa, com garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes.
As pesquisadoras poderão ser encontradas pelos telefones:
Flávia

Pereira

Barbosa,

(11)5831-0406

ou

(11)96424-6879,

e-mail:

flaviapereirab@ig.com.br
Renata Jimenez de Almeida Scabbia, (11)5581-8171 ou (11)98175-6871, email: renatascabbia@hotmail.com
Luci Mendes de Melo Bonini, (11)4799-2907 e (11) 99884-8140, e-mail:
lucibonini@gmail.com
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Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li
ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo intitulado

"PERCEPÇÃO

DE RISCO NO PARQUE EUROPA NA CIDADE DE SÃO PAULO." Eu discuti com
o pesquisador sobre minha decisão em participar deste estudo. Ficaram claros para
mim, quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus
desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos
permanentes.
Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas. Concordo
voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a
qualquer momento.

___________________________________
Assinatura do Participante

Declaramos

que

obtivemos

data___/___/______

de

maneira

apropriada

e

voluntária

Consentimento Livre e Esclarecido deste participante.

Assinatura das pesquisadoras

______________________________________ data___/___/______

______________________________________ data___/___/______

______________________________________ data___/___/______

o
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ANEXO II - QUESTIONÁRIO – PERCEPÇÃO DO AMBIENTE.

O objetivo deste questionário é verificar o nível de percepção do risco e qualidade de vida
das pessoas que convivem em áreas de risco geológico no Parque Europa, Subprefeitura M’
Boi Mirim, São Paulo –SP.
1. Nome:
2. Endereço:
3. Indique seu sexo
1Masculino
2Feminino
4. Indique sua idade
1Menos de 20 anos
2De 20 a 30 anos
3De 31 a 40 anos
4De 41 a 50 anos
5Mais de 51 anos
5. Indique seu grau de escolaridade
1Ensino Médio completo
2Superior incompleto em
3Superior completo em
4Pós-Graduação
6. Você mora aqui há quanto tempo?
1
2
3
4
5

-

Menos de 20 anos
De 20 a 30 anos
De 31 a 40 anos
De 41 a 50 anos
Mais de 51 anos

7. Você pode descrever como era esta área quando você veio para cá? Havia
outras casas? Conjuntos habitacionais? Como era a paisagem? Havia muito
mato? floresta? Água? Córrego ou rio?

8. Quanto tempo você levou para construir sua casa??
12-

Menos de 1 ano
De 2 a 5 anos
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34-

De 6 a 10 anos
Mais de 10 anos

9. Houve reformas neste tempo?
1210.

Quantas pessoas moram na sua casa?
1
2
3
4

-

11.

2
3
4
Mais que 5.
Todas as pessoas que moram na sua casa são da mesma família?

12-

12.

Sim
Não

Sua casa tem documentação de posse ou registro em cartório?
12-

13.

Sim
Não
Se não, você já tentou buscar regularização?

1214.

Sim
Não

Sim
Não

Quando você olha esta paisagem de hoje ao seu redor, que tipo de
risco você vê?

OBS.: Caso a pessoa responda:nenhum risco, continuar:
Você acredita que esse morro pode escorregar e causar algum dano na sua
casa?
12-

Sim
Não

Você se preocupa com isso? como?
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15.

Já aconteceu algum deslizamento neste tempo que você mora aqui?
12-

16.

Sim
Não
Se sim, houve vítimas?

1217.

Sim
Não
Quando acontece algum problema deste tipo vocês se ajudam?

12-

Sim
Não

