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RESUMO

Para controle do aumento de número de escorregamentos é necessário
conhecer o risco, a fim de eliminá-lo ou reduzi-lo e evitar novas áreas de risco. No
Brasil, os métodos mais usuais de mapeamento baseiam-se geralmente em análises
qualitativas, devido, entre vários motivos, à inexistência de bancos de dados de
desastres confiáveis. A partir de 2003, foram iniciados os Planos Municipais de
Redução de Riscos (PMRR), que se utilizam de um método de mapeamento de
riscos geológicos desenvolvido pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas e publicado
conjuntamente com o Ministério das Cidades em 2007. No ano de 2013, foi proposto
um novo método de mapeamento de riscos, elaborado pelo Projeto de Gestão
Integrada de Riscos e Desastres Naturais junto ao Serviço Geológico do Brasil. Este
estudo faz uma análise crítica entre estes dois métodos de mapeamento de riscos a
escorregamentos aplicados numa área da Vila Baiana no município de Guarujá–SP.
Foram comparados os resultados do Plano Municipal de Redução de Riscos
(PMRR) de Guarujá com os obtidos na aplicação do novo método.
Palavras-chave: Mapeamento de Risco; Escorregamento, Guarujá; Método IPT;
Método CPRM.

ABSTRACT

Critical Analysis Between Methods of Mapping Risks to Landslides in Vila
Baiana, Municipality of Guarujá-SP
To control the increase in the number of landslides it is necessary to know the
risk in order to eliminate or reduce it and avoid new risk areas. In Brazil, the most
common mapping methods are generally based on qualitative analyzes, for many
reasons, one of those is the lack of reliable natural disasters databases. In 2003,
started the Municipal Risk Reduction Plans (PMRR), using a geological risk mapping
method developed by the Institute for Technological Research and published jointly
with the Ministry of Cities in 2007. In 2013, a new risk mapping method was
proposed by the Integrated Management of Natural Hazards and Disasters Project at
the Brazilian Geological Survey. This study makes a critical analysis between these
two mapping risks to landslides methods applied in Vila Baiana area in the Guarujá
city-SP. The results of the Guarujá Municipal Risk Reduction Plan (PMRR) were
compared with those results obtained from the new method.
Key Words: Mapping; Risk; Landslide, Guarujá, IPT Method; CPRM Method.
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1 INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas tem-se verificado um aumento das ocorrências de
desastres naturais em âmbito mundial. Seguindo esta tendência, no Brasil, constatase também um aumento significativo das ocorrências. Isto está relacionado à
aceleração da urbanização ocorrida na segunda metade do século XX, que teve
como consequência a formação de regiões metropolitanas, que com a falta de
planejamento urbano, relacionado à apropriação de determinadas áreas pelo
mercado imobiliário e a uma política de habitação ineficiente, acarretou na
verticalização das áreas centrais e expansão das áreas periféricas. Essa expansão
associada à falta de recursos financeiros e técnicos para a construção de moradias
leva as populações mais pobres a ocuparem regiões mais desfavoráveis à
construção e sem infraestrutura básica.
Estas áreas ambientalmente frágeis, como margens de rios e encostas
íngremes, apresentam, geralmente, alta suscetibilidade a processos causadores de
desastres. Assim, mudanças nas condições naturais, causadas por processos
naturais ou atividades antrópicas, podem desencadear desequilíbrios ambientais em
períodos chuvosos tornando essas áreas mais suscetíveis a movimentos de massa,
principalmente escorregamentos, ocasionando danos e prejuízos às atividades
econômicas, ambientais e sociais.
De acordo com Silva (2010), o movimento de massa que mais resulta em
vítimas no Brasil são os escorregamentos, além dos prejuízos financeiros e demais
impactos sociais envolvidos. De acordo com o Banco de Mortes do Instituto de
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo somente no Estado de São Paulo
foram 468 mortos por escorregamentos desde 1988 até os dias atuais (INSTITUTO
DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS, 2018).
Para controle desses efeitos adversos, segundo Ministério das Cidades /
Instituto de Pesquisas Tecnológicas (2007) é necessário conhecer o risco e focar em
três aspectos distintos: eliminar ou reduzir o risco (agir sobre o processo e/ou sobre
a consequência); evitar a formação de áreas de risco (fiscalizar o uso do solo) e
conviver com o problema (aplicar políticas públicas para convívio dentro de limites
mínimos de segurança).
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Neste sentido, muitas ações de diversos governos e órgãos foram
implantadas, como por exemplo, o da Organização das Nações Unidas (ONU), por
meio da Estratégia Internacional de Redução de Desastres Naturais – EIRD que
instituiu a década de 2005 a 2015 como a Década para o Aumento da Resiliência
das Nações e das Comunidades frente aos Desastres a qual resultou no Marco de
Ação de Hyogo, renovado em 2015, pelo Marco de Sendai para a Redução dos
Riscos e Desastres referente no período de 2015 a 2030. Seguindo a mesma
tendência, no Brasil, a partir de 2003, com a criação do Ministério das Cidades,
foram iniciados os Planos Municipais de Redução de Riscos (PMRR), que por meio
do zoneamento do risco geológico, principalmente de escorregamentos indica áreas
prioritárias de intervenção estrutural, além de intervenções não estruturais e de
programas de financiamento. Mas foi somente após o Plano Plurianual (PPA) de
2012-2015, do governo federal, com o apoio do Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC) que se intensificaram as ações de prevenção, mitigação,
preparação e resposta dos três entes federados visando uma gestão de riscos e de
desastres mais integrada.
De um modo geral, no Brasil e em muitos outros países, as análises de riscos
geológico-geotécnicos são quase que exclusivamente realizadas por meio de
avaliações qualitativas. Dentre os vários motivos que justificam isso é a inexistência
de bancos de dados de acidentes geológico-geotécnicos que permitam tratamentos
estatísticos seguros, como é comum nas análises de risco tecnológico e industrial
(INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS, 2007).
A partir de 2003, foram iniciados os Planos Municipais de Redução de Riscos
(PMRR), que se utiliza de um método de mapeamento de riscos a escorregamentos,
desenvolvida pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas e publicada conjuntamente
com o Ministério das Cidades em 2007. Este método foi aplicado em pelo menos
160 municípios ou regiões administrativas, distribuídos em estudos de zoneamentos
de riscos ou cadastramentos de riscos de escorregamentos, desde o ano de 2003
até o ano de 2018 (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS, 2018).
Em 2013, frente aos desastres naturais que têm sido cada vez mais
recorrentes no Brasil, o governo brasileiro fez um acordo de Cooperação Técnica
Internacional (CTI) com o governo japonês, surgindo o Projeto GIDES (Gestão
Integrada de Riscos e Desastres Naturais) em conjunto com o Serviço Geológico do
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Brasil. O projeto teve por finalidade a elaboração de seis manuais técnicos com o
intuito de reduzir os riscos de desastres geológicos através de medidas preventivas
não estruturais, propondo melhorias nos sistemas de avaliação e mapeamento de
riscos, previsão e alerta e também o planejamento urbano na atuação de prevenção
de desastres (SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL, 2017). Dentre estes manuais,
destaca-se o denominado Mapeamento de Perigo e Risco a Movimentos
Gravitacionais de Massa, disponível em versão preliminar no site do Serviço
Geológico do Brasil até o presente estudo, caracterizado por utilizar um método
morfométrico de mapeamento de riscos de escorregamentos, derivado do método
utilizado no Japão. Este manual utilizou-se de dados coletados em alguns
municípios como Recife, Salvador, Belo Horizonte, Ouro Preto, Nova Friburgo,
Petrópolis, Cubatão, Antonina, Morretes e Blumenau.
Reconhecendo-se as eventuais limitações à análise qualitativa de riscos
geológicos este trabalho faz uma análise crítica entre os métodos do Ministério das
Cidades / Instituto de Pesquisas Tecnológicas (2007) E do Serviço Geológico do
Brasil (2017).
Para isto foi selecionado o município de Guarujá – SP, onde há uma boa
relação com a equipe da Defesa Civil Municipal e uma quantidade significativa de
dados disponíveis, como: a Carta de Suscetibilidade a Movimentos Gravitacionais de
Massa e Inundações (Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo /
Serviço Geológico do Brasil, 2014), a Carta Geotécnica (Instituto de Pesquisas
Tecnológicas do Estado de São Paulo / Instituto Geológico, 1989), os registros de
atendimentos no município de Guarujá, no período de 1991 a fevereiro de 2016
(Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Guarujá, 2016), o número
de mortes por escorregamento desde 1988 até setembro de 2017 (Instituto de
Pesquisas Tecnológicas, 2018) e o Plano Municipal de Redução de Riscos – PMRR
do Guarujá (Instituto de Pesquisas Tecnológicas, 2016). Da análise destes dados foi
selecionada a área de estudo da Vila Baiana, relacionada ao maior número de
atendimentos realizados pela defesa civil do município e onde já morreram quatro
pessoas vítimas de escorregamentos, de um total de seis vítimas no município.
A análise crítica entre os métodos do Ministério das Cidades / Instituto de
Pesquisas Tecnológicas (2007) e do Serviço Geológico do Brasil (2017) será
importante para auxiliar na seleção do método de mapeamento de áreas de riscos a
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escorregamentos mais adequado aos principais modelos de ocupação no Brasil. Os
resultados deste estudo podem subsidiar a elaboração de programas de gestão de
riscos, que visem reduzir substancialmente a ocorrência de acidentes geológicogeotécnicos, bem como minimizar a dimensão de suas consequências.
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2 OBJETIVOS
São apresentados a seguir os objetivos gerais e específicos.
2.1 Objetivos Gerais
Esta pesquisa faz uma análise crítica entre os métodos do Ministério das
Cidades / Instituto de Pesquisas Tecnológicas (2007) E do Serviço Geológico do
Brasil (2017).
Para tanto a área de estudo selecionada para a análise foi a Vila Baiana, no
município de Guarujá – SP.
2.2 Objetivos Específicos
Este trabalho tem os seguintes objetivos específicos:
 Descrever os métodos de mapeamento de riscos de escorregamento do
Instituto de Pesquisas Tecnológicas / Ministério das Cidades e do projeto de
Gestão Integrada de Riscos e Desastres Naturais em conjunto com o Serviço
Geológico do Brasil;
 Descrever e analisar a aplicação dos dois métodos de mapeamento de riscos
de escorregamento na Vila Baiana, no município de Guarujá;
 Comparar os mapas de riscos de escorregamentos elaborados utilizando-se
os dois métodos.
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Neste trabalho foram realizadas as seguintes pesquisas, apresentadas, a
seguir, em ordem cronológica.
3.1 Pesquisa Bibliográfica
A revisão bibliográfica consiste no enquadramento da bibliografia ao propósito
do estudo, adotando-se diferentes pontos de vista do problema para determinar
definições, conexões e mediações, ou seja, o estado da arte (MINAYO, 2010).
A revisão bibliográfica forneceu subsídios para dominar o conhecimento
disponível e utilizá-lo como base para fundamentação teórica, para auxiliar na
construção e na elaboração de hipóteses.
A pesquisa documental é um procedimento que utiliza métodos e técnicas
para a apreensão, compreensão e análise de documentos dos mais variados tipos.
Esses documentos serão empregados como fontes de informações, indicação e
esclarecimentos que trazem seu conteúdo para elucidar determinados temas
relacionados (CRESWELL, 2007).
Desta pesquisa foram selecionados os temas mais relevantes para
fundamentar este trabalho. Assim foram abordados os principais conceitos
relacionados a escorregamentos, tipos e fatores condicionantes do processo de
movimentos de massa, gestão de riscos relacionados a escorregamentos no Brasil e
metodologias de mapeamento de riscos de escorregamentos.
3.2 Pesquisa Qualitativa – Estudo de Caso
A pesquisa qualitativa exige, dentre outros, o planejamento detalhado e a
análise crítica e cuidadosa dos dados, considerando o contexto de ocorrência do
problema estudado, a fim de evitar formulações teóricas reduzidas (BRITO, 2009).
Segundo Bogdan e Biklen (1994) a pesquisa qualitativa apresenta, dentre outras, as
seguintes características: faculta a utilização de mais de uma fonte de dados;
valoriza o processo de ocorrência dos fatos, ou seja, seu transcurso espaçotemporal; e os dados da pesquisa são descritivos.
Nesta pesquisa foram levantados dados do município de Guarujá obtidos de
pesquisa documental e fornecidos pela Defesa Civil do Guarujá. Na área de estudo
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foi aplicado e analisado, o método do manual Manual de Mapeamento de Perigo e
Risco a Movimentos Gravitacionais de Massa do projeto GIDES (CPRM, 2017),
analisado o método de mapeamento de riscos de escorregamento do Instituto de
Pesquisas Tecnológicas

(Ministério das Cidades / Instituto de Pesquisas

Tecnológicas, 2007) e realizada uma comparação entre os dois métodos.
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4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
A seguir são descritos os temas importantes relacionados a este estudo,
dentre os quais estão: principais conceitos relacionados a escorregamentos; tipos e
fatores condicionantes do processo de movimentos de massa; gestão de riscos
relacionados a escorregamentos no Brasil; e metodologias de mapeamento de
riscos de escorregamentos.
4.1 Principais Conceitos
Apesar dos avanços técnico-científicos nos últimos anos, na área de riscos
naturais ainda não há uma terminologia totalmente consolidada, devido à
multidisciplinariedade envolvida na gestão de riscos (UNIVERSIDADE FEDERAL DO
RIO GRANDE DO SUL, 2014), associada à sobreposição e tradução dos conceitos
dentre os quais perigo geológico e risco (RODRIGUES-CARVALHO, 1998).
Os conceitos de risco e perigo geológico foram consolidados na década de 80
(VARNES, 1984; EINSTEIN, 1988). Varnes (1984) considerou os seguintes termos:
risco total (Rt), o número esperado de perdas de vidas, de pessoas afetadas, danos
a propriedades ou interrupção de atividades econômicas, relacionadas a um
fenômeno natural (induzido ou não); risco específico (Rs), grau esperado de perda
devido a um fenômeno natural; elementos sob risco (E), população, propriedades,
atividades econômicas, incluindo serviços públicos, etc., sob risco numa dada área;
perigo natural (H), probabilidade de ocorrência de um fenômeno potencialmente
perigoso, num determinado período de tempo e numa dada área; vulnerabilidade (V)
grau de perda ou dano de um determinado elemento ou conjunto de elementos sob
risco, sendo resultante da ocorrência de um fenômeno natural e com uma dada
magnitude, expressa numa escala de 0 (nenhum dano) a 1 (perda total).
Augusto Filho et. al. (1990) propõem uma equação, baseada nos parâmetros
citados anteriormente, onde R corresponde ao risco, em função da frequência ou
probabilidade

de

ocorrência

de

determinado

fenômeno

(P)

e

a

perda

socioeconômica associada (C), caso ocorra um determinado fenômeno destrutivo,
conforme a equação a seguir:

R=PxC
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Para isto, Augusto Filho, Cerri e Amenomori (1990), recomendam analisar,
quando necessário, o desmembramento destes dois parâmetros em função da
qualidade e quantidade dos dados disponíveis para a realização da análise de risco.
Zuquette (1993) define vários termos, como: Evento é o fenômeno com
características, dimensões e localização geográfica registrada no tempo; Evento
Perigoso (hazard) é um perigo associado a um fenômeno de origem natural ou
antrópico, que se manifesta num lugar específico, em tempo determinado,
produzindo efeitos adversos ao meio ambiente, às pessoas e aos bens; Processo
Perigoso é o conjunto de fenômenos que antecedem o evento perigoso puro;
Vulnerabilidade como uma característica intrínseca dos elementos expostos a um
evento perigoso, averiguado pela predisposição destes em serem afetados ou
suscetíveis a perdas, expressa numa escala que varia de 0 (sem perdas) a 1
(perdas totais); Risco é a probabilidade de ocorrer perdas (econômicas, sociais e
ambientais), acima de um valor limite considerado normal ou aceitável para um lugar
específico durante um período determinado de tempo, resultante da relação entre
um evento perigoso (hazard) e a vulnerabilidade dos elementos (seres humanos,
residências, etc.) expostos.
Diversos autores como Varnes (1984), Cendrero et al. (1987), Cerri (1993) e
Augusto Filho (1994), utilizam o conceito de risco atual e risco potencial. Estes
atribuem ao risco atual situações com risco instalado, num determinado tempo, e
risco potencial aos locais com suscetibilidade à ocorrência de eventos, em áreas
pouco adensadas. Assim é possível eliminar situações de risco já instaladas e evitar
a instalação de novas áreas de risco.
Tendo em vista a diversidade de definições relacionadas a riscos naturais e a
necessidade de uma terminologia unificada, o Comitê Técnico em Escorregamentos
e Taludes Artificiais (Joint Technical Committee on Landslides and Engineered
Slopes – JTC-1) das Associações Internacionais ISSMGE, IAEG e ISRM elaborou
um manual técnico com a definição dos principais termos associados a riscos de
escorregamento. Este manual foi elaborado com base no Grupo de Estudos de
Escorregamentos da União Internacional das Ciências Geológicas (International
Union of Geological Science - IUGS). Os principais termos e definições estão
descritos a seguir, com informações extraídas da versão traduzida para o português
(MACEDO; BRESSANI, 2013).

22

 Processo

Perigoso

(Danger):

Fenômeno

natural

geometricamente

e

mecanicamente caracterizado;
 Perigo (Hazard): condição com potencial de causar uma consequência
indesejável,

num

determinado

período

de

tempo.

No

caso

de

escorregamentos, deve incluir o local, volume (ou área), classificação (tipo) e
velocidade;
 Vulnerabilidade (Vulnerability): grau de perda para um dado elemento ou
grupo de elementos dentro de uma área afetada por escorregamentos; é
expressa por uma escala de 0 (sem perda) e 1 (perda total). Para
propriedades, a perda será o valor da edificação; para pessoas, ela será a
probabilidade de que uma vida seja perdida, em um determinado grupo
humano que pode ser afetado pelos escorregamentos;
 Suscetibilidade (Suscetibility): avaliação quantitativa ou qualitativa do tipo, do
volume (ou área) e da distribuição espacial de escorregamentos que existem
ou potencialmente podem ocorrer em uma área; pode incluir também uma
descrição da velocidade e intensidade do escorregamento potencial ou
existente. Embora seja esperado que escorregamentos ocorram com mais
frequência em áreas mais suscetíveis, na análise de suscetibilidade o período
de tempo não é levado em conta. A suscetibilidade de escorregamentos inclui
aqueles cuja origem é em sua própria área ou fora dela, mas pode se mover
ou regressar para a área de origem;
 Elementos em risco (Elements at Risk): População, prédios e construções,
atividades econômicas, serviços públicos, outros tipos de infraestrutura e
valores do meio ambiente na área que é potencialmente afetada pelo perigo;
 Probabilidade (Probability): Probabilidade de um resultado específico, medido
pela razão entre o número de resultados e todos os resultados possíveis;
sendo expressa com um número entre 0 e 1, com 0 indicando resultado
impossível e 1 indicando certeza;
 Risco: Uma medida da probabilidade e severidade de um efeito adverso à
saúde, propriedade ou meio ambiente. O risco é frequentemente estimado
pelo produto da probabilidade de um fenômeno de uma dada magnitude
multiplicado por suas consequências. No entanto, uma interpretação mais
geral de risco envolve uma comparação da probabilidade e consequências
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numa forma que não calcule o produto. Para Análise Quantitativa de Risco o
uso da intensidade do processo é recomendado. O risco é definido para a
perda de vida (probabilidade anual que pessoas em risco irão perder suas
vidas levando em conta o perigo do processo, a probabilidade espaço
temporal e a vulnerabilidade da pessoa) e para a perda de propriedade (a
probabilidade anual de um dado nível de perda ou da perda por ano levando
em conta os elementos em risco, sua probabilidade e vulnerabilidade espaçotemporal);
 Análise de Risco (Risk Analysis): uso da informação disponível para estimar o
risco para indivíduos ou populações, propriedades ou o ambiente. A análise
de risco, geralmente, contém as seguintes etapas: definição do escopo,
identificação do perigo e determinação do risco;
 Avaliação do Risco (Risk Assessment): processo de avaliação e análise de
risco;
 Estimativa do Risco (Risk Estimation): processo responsável por produzir uma
medida do nível de risco das pessoas, das propriedades ou do ambiente que
está sendo analisado; envolvendo as seguintes etapas, análise da frequência
do acidente considerado, análise das consequências potenciais relacionadas
ao acidente e a integração entre elas;
 Cálculo de Risco (Risk Evaluation): estágio no qual valores e julgamentos
entram no processo de decisão, explicitamente ou implicitamente, pela
inclusão da consideração da importância dos riscos estimados e as
consequências sociais, ambientais e econômicas associadas, com o objetivo
de identificar o leque de alternativas de mitigação destes riscos; e


Zoneamento: divisão do solo em áreas ou domínios homogêneos com
classificação de acordo com graus de suscetibilidade, perigo ou risco de
escorregamentos reais ou potenciais, ou ainda de acordo com a aplicabilidade
de regulamentações ligadas ao perigo.
Além destes termos, outros são utilizados pela Organização das Nações

Unidas, de acordo com United Nations Office for Disaster Risk Reduction (2004) e
são descritos a seguir.
 Desastre

(Disaster):

interrupção

abrupta

do

funcionamento

de

uma

comunidade ou sociedade causando perdas humanas, materiais, econômicas
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ou ambientais, de grande extensão que excede a capacidade da comunidade
ou sociedade de lidar com esta situação com seus próprios recursos.
 Resiliência (Resilience): Capacidade de um sistema, comunidade ou
sociedade potencialmente exposta a ameaças a adaptar-se resistindo ou
mudando com o fim de alcançar e manter um nível aceitável em seu
funcionamento e estrutura. Determina-se pelo grau no qual o sistema social é
capaz

de

auto

organizar-se

para

incrementar

sua

capacidade

de

aprendizagem sobre desastres passados com o fim de alcançar uma melhor
proteção futura e melhorar as medidas de redução de risco de desastre.

4.2 Movimentos de Massa
Movimento de massa é o movimento do solo, rocha e/ou vegetação ao longo
da vertente sob a ação direta da gravidade. A contribuição de outro meio, como
água ou gelo dá-se pela redução da resistência ao cisalhamento dos materiais das
encostas e/ou pela indução do comportamento plástico e fluido dos solos
(TOMINAGA; SANTORO; AMARAL, 2009).
O termo genérico escorregamentos engloba uma variedade de tipos de
movimentos de massa, que são caracterizados pelo deslocamento de material
rochoso, detritos ou solo (CRUDEN, 1991).
4.2.1 Tipos de Movimentos de Massa
Ao longo do tempo, inúmeros autores propuseram diferentes sistemas de
classificação (TERZAGHI, 1950; HUTCHINSON, 1968; 1988, VARNES, 1958; 1978;
GUIDICINI; NIEBLE, 1984; CRUDEN; VARNES, 1996; AUGUSTO FILHO, 1992)
levando em consideração diferentes critérios, tais como: a natureza do material
envolvido, a cinemática do movimento e a geometria da massa deslocada. No Brasil
destacam-se Cruden e Varnes (1996), Guidicini e Nieble (1984), e Augusto Filho
(1992).
A classificação mais aceita internacionalmente é a de Varnes (1978) (Quadro
1) na qual os movimentos gravitacionais de massa são classificados em: queda
(fall), tombamento (topple), escorregamento (slide), espalhamento (spread) e
corrida/escoamento (flow). Cada tipo de movimento resulta num determinado tipo de
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material produzido que pode ser grosso ou fino, por exemplo. Nesta classificação, as
quedas resultam no desprendimento de rochas ou solo das encostas pela ação da
gravidade, em movimento de queda livre ou rolamento, com velocidade muito rápida
(m/s) podendo atingir grandes distâncias; os tombamentos se dão a partir da rotação
de um bloco da encosta em torno de um eixo, movimento este condicionado à
existência de planos de fraqueza; os escorregamentos são movimentos associados
a uma superfície de ruptura, em que os primeiros indícios podem ser observados
através de fissuras na superfície do solo; o espalhamento é um movimento
repentino, ocorrendo em materiais mais rígidos sobrejacentes a camadas menos
resistentes, formando fissuras e fraturas transversais à direção do movimento,
associado à ação da água, como o efeito da liquefação das areias e argilas
sensitivas; as corridas ou escoamentos são movimentos rápidos de caráter
essencialmente hidrodinâmico, provocado pela perda de resistência do material,
devido ao excesso de água, onde a massa se desloca semelhante a um líquido
viscoso.
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Escorregamento

Quadro 1 – Classificação dos movimentos de massa e tipo de material proposta
por Varnes (1978).
Tipo de Material
Tipo de Movimento
Solo
Rocha
Granular
Fino
Queda
de rocha
de detritos
de terra
Tombamento
de rocha
de detritos
de terra

Rotacional

Translacional

Poucas
Unidades

Muitas
unidades

Expansão Lateral
Fluxo
Complexos

abatimento de
rocha

abatimento de
detritos

abatimento de
terra

de blocos
rochosos

de blocos de
detritos

de blocos de
terra

de rocha

de detritos

de terra

de rocha
de rocha
rastejo
profundo

de detritos
de detritos

de terra
de terra

rastejo de solo

combinação de dois ou mais movimentos

Fonte: Varnes (1978).

Augusto Filho (1992), a partir de uma revisão da classificação de Varnes
(1978), classifica os movimentos de massa em quatro tipos de acordo com a
dinâmica ambiental brasileira, observando as características do movimento, tipo de
material mobilizado e geometria do depósito (Quadro 2).
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Quadro 2 – Classificação
Augusto Filho (1992).
Processos


Rastejo
(creep)







Escorregamentos
(slides)

e características dos tipos de movimentos, proposta por

Características do movimento/material/geometria
vários planos de deslocamento (internos)
velocidades muito baixas a baixas (cms/ano) e
decrescentes c/ a profundidade
movimentos constantes, sazonais ou intermitentes
solo, depósitos, rocha alterada/fraturada
geometria indefinida
poucos planos de deslocamento (externos)
velocidades médias (m/h) a altas (m/s)
pequenos a grandes volumes de material
geometria e materiais variáveis:
 Planares: solos poucos espessos, solos e rochas
com um plano de fraqueza
 Circulares: solos espessos homogêneos e rochas
muito fraturadas
 Em Cunha: solos e rochas com dois planos de
fraqueza
 sem planos de deslocamento
 movimento tipo queda livre ou em plano inclinado
 velocidades muito altas (vários m/s)
Quedas
 material rochoso
(falls)
 pequenos a médios volumes
 geometria variável: lascas, placas, blocos, etc.
 Rolamento de matacão
 tombamento
 muitas superfícies de deslocamento (internas e
externas à massa em movimentação)
 movimento semelhante ao de um líquido viscoso
 desenvolvimento ao longo das drenagens
Corridas
(flows)
 velocidades médias a altas
 mobilização de solo, rocha, detritos e água
 grandes volumes de material
 extenso raio de alcance, mesmo em áreas planas
Fonte: Augusto Filho (1992).

a) Rastejos
Rastejos são movimentos lentos e contínuos de material de encostas com
limites, geralmente, indefinidos, podendo englobar grandes massas, sem que haja
uma diferenciação clara entre o material em movimento e a região estável. O
movimento é provocado pela ação da gravidade, associada a efeitos provocados por
variações de temperatura e umidade (GUIDICINI; NIEBLE, 1984).
Terzaghi (1950 apud GUIDICINI; NIEBLE, 1984) classificou os rastejos em
sazonais, sendo o movimento gerado devido às variações de temperatura e umidade
nas camadas mais superficiais; e contínuos, em que o movimento ocorre apenas
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devido à ação da gravidade, abaixo da zona de variação sazonal, atingindo maiores
profundidades.
b) Escorregamentos
Os escorregamentos consistem num deslocamento rápido de massa de
rocha, solo residual ou sedimentos presentes na encosta, cujo centro de gravidade
avança na direção para frente e para baixo (TERZAGHI, 1960). São ainda
movimentos rápidos, de curta duração, com plano de ruptura e material deslizado
bem definido, onde a velocidade do movimento depende da inclinação da superfície
de escorregamento, da causa inicial da movimentação e do tipo de terreno
(GUIDICINI; NIEBLE, 1984).
Wolle e Carvalho (1994) descrevem três tipos de movimentos de massa na
Serra do Mar, que são: os movimentos contínuos, associados à ação da gravidade
que em épocas de chuvas tem sua velocidade de deslocamento aumentada;
movimentos pulsantes, associados a ciclos de alterações sazonais de temperatura e
umidade do solo ou por força de percolação em épocas de chuvas; e movimentos
bruscos, relacionados a pressões hidrostáticas nas fendas destes materiais, perda
de resistência do solo por saturação e efeitos externos, como deslocamento e queda
de árvores e blocos.
Os escorregamentos podem ser divididos com base na forma do plano de
ruptura e pelo tipo de material que instabilizam: solo, rocha, tálus, colúvio e detritos
(AUGUSTO FILHO, 1992). Assim, podem ser divididos em: rotacionais ou circulares,
translacionais ou planares e em cunha.
Os rotacionais ou circulares (Figura 1) possuem superfície de ruptura curvada
e côncava, onde a massa deslizante move-se praticamente vertical para baixo,
enquanto a superfície superior da massa desloca-se inclinada para trás. É comum
haver uma série de rupturas combinadas e sucessivas. Incidem, sobretudo em solos
espessos e homogêneos, estando associados a aterros, pacotes de solo, rochas
sedimentares ou cristalinas intensamente fraturadas (VARNES, 1978; INFANTI
JUNIOR e FORNASARI FILHO, 1998)
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Figura 1 – Esquema dos escorregamentos rotacionais ou
circulares.

Fonte: Infanti Junior e Fornasari Filho (1998 apud REIS, 2001).

Os translacionais ou planares (Figura 2) apresentam superfície de ruptura em
forma planar ou levemente ondulada, com massa deslizante rasa, maior extensão no
comprimento. Geralmente acompanham feições geológicas (foliação, xistosidade,
fraturas, falhas, etc.) e hidrológicas já existentes no material. São muito frequentes
nas regiões serranas brasileiras, ocorrendo, em geral, em solos pouco desenvolvidos,
com altas declividades, no contato entre os solos superficiais ou saprolíticos e rocha,
alterada ou não (VARNES, 1978; FERNANDES; AMARAL, 1996; INFANTI JUNIOR e
FORNASARI FILHO, 1998). Estão associados aos escorregamentos da Serra do Mar,
caracterizados por horizontes coluvionares superficiais e saprolíticos (residuais), com
espessuras de 1 m até poucos metros, e associados ao tipo de litologia, mecanismo
de instabilização, condição de fluxos de água, resistência dos solos e perfil de
permeabilidade (WOLLE; CARVALHO, 1994).
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Figura 2 – Esquema dos escorregamentos translacionais ou
planares.

Fonte: Infanti Junior e Fornasari Filho (1998 apud REIS, 2001).

Os escorregamentos em cunha (Figura 3) estão associados a saprolitos e
maciços rochosos e podem ocorrer por meio de duas descontinuidades, que
condicionam o deslocamento de um prisma ao longo do eixo de intersecção dos
planos (VARNES, 1978; INFANTI JUNIOR e FORNASARI FILHO, 1998).
Figura 3 – Esquema dos escorregamentos em cunha.

Fonte: Infanti Junior e Fornasari Filho (1998 apud REIS, 2001).
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c) Quedas
Os movimentos gravitacionais de massa relacionados a blocos rochosos
consistem nos deslocamentos por gravidade de blocos e rochas, classificados em:
quedas de blocos (Figura 4), tombamento de blocos, rolamento de blocos e
desplacamento (INFANTI JUNIOR e FORNASARI FILHO, 1998).

Figura 4 – Esquema de quedas de blocos.

Fonte: Infanti Junior e Fornasari Filho (1998 apud REIS, 2001).

d) Corridas ou Fluxos de Massa
Fluxos de massa ou corridas (Figura 5) são movimentos gravitacionais de
grandes dimensões, que se deslocam na forma de escoamento rápido (INFANTI
JUNIOR e FORNASARI FILHO, 1998). Possuem características intermediárias entre
avalanches de rochas e inundações, regidas pela mecânica dos solos e dos fluidos.
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Figura 5 – Esquema de corridas ou fluxo de massa.

Fonte: Varnes 1978.

As corridas possuem denominações diferentes de acordo com o tipo de
material envolvido, quantidade de água e da velocidade de deslocamento da massa.
Elas podem ser classificadas como corridas de lama, nas quais o material
predominante é o solo, e corridas de detritos as quais envolvem uma mistura de
diversos materiais: solo, fragmentos de rochas e vegetais.

4.2.2

Fatores Condicionantes dos Escorregamentos em Encostas

Os movimentos de massa gravitacionais ocorrem por uma série de fatores
condicionantes, com elementos do meio físico ou até do meio biótico que fazem
parte da própria dinâmica dos processos naturais, podendo ser potencializados pela
ação antrópica (ARAÚJO, 2004).
De acordo com Ministério das Cidades / Instituto de Pesquisas Tecnológicas
(2007) os fatores condicionantes relacionados às condições naturais, onde
predomina as características intrínsecas do meio físico natural, são denominados
agentes predisponentes; já os que alteram as condições originais dos materiais e
são diretamente responsáveis pelo desencadeamento de escorregamentos, são
nomeados agentes efetivos. Estes podem ser diferenciados em preparatórios, onde
os agentes atuam modificando continuamente e progressivamente as condições
naturais inicialmente existentes, e imediatos, onde os agentes determinam a
deflagração dos movimentos de massa (Quadro 3).
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Quadro 3 – Fatores condicionantes de escorregamentos.
CONDICIONANTES
NATURAIS
Agentes Efetivos
Agentes
Outros
Predisponentes Preparatórios Imediatos
Complexo
Pluviosidade
Chuva
Características
geológicoErosão pela
intensa
dos maciços
geomorfológico
água e vento
Vibrações naturais
(comportamento Congelamento Fusão do (rochosos e
das rochas, perfil e degelo
gelo e
terrosos)
e espessura do
Variação de
neves
Cobertura
solo em função
temperatura e Erosão
vegetal
da maior ou
umidade
Terremoto Ação das águas
menor
Dissolução
Ondas,
pluviais
resistência da
química
vento,
(saturação e/ou
rocha ao
Ação de fontes ação do
elevação do
intemperismo)
e mananciais
homem,
lençol freático,
Complexo
Oscilação do
etc.
geração de
hidrológiconível de lagos
pressões neutras
climático
e marés e do
e forças de
(relacionado ao
lençol freático
percolação,
intemperismo
Ação de
distribuição da
físico-químico e animais e
chuva no tempo)
químico)
humana,
Processos de
inclusive
alteração da
desflorestarocha e de
mento
erosão do
material alterado

ANTRÓPICOS

Remoção da
cobertura vegetal
Lançamento e
concentração de
águas pluviais
e/ou servidas
Vazamento na
rede de água e
esgoto
Presença de
fossas
Execução de
cortes e aterros
inadequados
Lançamento de
lixo nas
encostas/taludes
Retirada do solo
superficial
expondo
horizontes mais
suscetíveis a
processos
erosivos
Fonte: Ministério das Cidades / Instituto de Pesquisas Tecnológicas (2007).

Segundo Varnes (1978), os escorregamentos estão relacionados a uma série
de causas (fatores) e efeitos (fenômenos), responsáveis pelo aumento das tensões
cisalhantes ou pela redução da resistência (Quadro 4).
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Quadro 4 – Fatores deflagradores dos movimentos de massa.
AÇÃO
FATORES
FENÔMENOS NATURAIS / ANTRÓPICOS
Erosões provocadas por rios, geleiras e ondas
marítimas
Remoção de massa
Movimentos de massa anteriores, queda de blocos,
(lateral da base)
escorregamentos
Atividades mineradoras, fluxo de água subterrânea
com dissolução e remoção de materiais
Aumento das
Agentes naturais: chuva, gelo, tálus, percolação de
Tensões
água
Cisalhantes
Sobrecarga
Agentes antrópicos: construção de aterros,
edificações, barragens
Solicitações
Terremotos, vibrações produzidas por máquinas,
dinâmicas
tráfego, explosões
Pressões laterais
Água em fraturas, expansões de argilo-minerais.
Características
Composição, textura, presença e orientação das
inerentes ao
descontinuidades, orientação do talude, geometria;
material e estado
Mudanças nas características geomecânicas do
inicial
material, tensões iniciais.
Redução da
Ação do intemperismo, elevação do nível d’água,
Resistência
Mudanças ou
mudanças na estrutura, como amalgamento de
fatores variáveis
argilas.
Enfraquecimento devido ao rastejo progressivo.
Outras causas
Ação das raízes e buracos feitos por animais.
Fonte: Varnes (1978, traduzido pela autora).

Augusto Filho e Virgili (1998) apontaram os principais condicionantes
associados à ocorrência de movimentos de massa nas encostas brasileiras, como:
características climáticas e hidrológicas; características e distribuição dos materiais
que constituem a encosta; características geomorfológicas; e características de uso
e ocupação do solo.
As características geomorfológicas abrangem as características topográficas
da área, como forma, declividade e amplitude das encostas. De acordo com Instituto
de Pesquisas Tecnológicas (1987), as encostas retilíneas tendem a apresentar
maiores declividades, em geral, que as convexas, sendo estas mais suscetíveis a
escorregamentos. A declividade varia de acordo com o tipo de solo, rocha e relevo
da área, podendo, também, sofrer alterações por meio de intervenções antrópicas
(MINISTÉRIO DAS CIDADES / INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS,
2007). As áreas mais críticas estão nos terrenos montanhosos como os da Serra do
Mar (BIGARELLA et al., 2003). No litoral norte de São Paulo as encostas mais
atingidas por escorregamentos ocorreram acima do limite de 40% de declividade,
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correspondente a 22° de inclinação (MINISTÉRIO DAS CIDADES / INSTITUTO DE
PESQUISAS TECNOLÓGICAS, 2007).
As características e distribuições dos materiais estão relacionadas com as
características litológicas que compõem o substrato das encostas, associadas às
características intrínsecas, como descontinuidades (fraturas, juntas, falhas e outros),
propriedades

internas

(textura

e

mineralogia),

coesão,

ângulo

de

atrito,

permeabilidade e outras.
A textura dos solos corresponde à proporção de partículas sólidas presentes
no solo, o que influencia na capacidade de infiltração e absorção de água
(BIGARELLA; BECKER; PASSOS, 1996). Assim, quanto maior a porosidade, maior
é a infiltração de água e menor a capacidade de armazenamento (SALOMÃO,
1999). Já a estrutura dos solos refere-se ao arranjo das partículas sólidas, com
formatos e tamanhos variados, separados uns dos outros por superfícies de
fraqueza, o que influencia na velocidade e direcionamento da infiltração da água
(BIGARELLA; BECKER; PASSOS, 1996).
A ação antrópica é também um importante fator de modificação do relevo.
Ocupações desordenadas nas encostas induzem os escorregamentos devido à
implantação de cortes e aterros nos taludes sem a devida orientação técnica para
implantação de moradias. Fernandes, Lagüens e Coelho Netto (1999) concluem que
50% dos 242 escorregamentos ocorridos no Maciço da Tijuca (RJ) se deram nos
assentamentos precários e estão relacionados com o aumento das intervenções
com cortes para a implantação de moradias de baixo padrão construtivo situadas no
sopé de afloramentos rochosos.
Dentre os diversos fatores condicionantes à ocorrência de escorregamentos
no meio tropical, as chuvas representam o aspecto mais significativo a ser
considerado, sobressaindo sobre os demais em importância (MASSAO, 2017,
MINISTÉRIO DAS CIDADES / INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS,
2007; TOMINAGA; SANTORO; AMARAL, 2009). No Brasil, grande parte dos
escorregamentos registrados está associada a episódios de alta pluviosidade, com
duração de algumas horas a alguns dias (GUIDICINI e NIEBLE, 1984). Os
movimentos de massa ocorrem, geralmente, em novembro, dezembro e janeiro, na
estação do verão, associados a épocas de chuvas intensas e concentradas no
sudeste do país (CASTRO et al., 2003).
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Segundo o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (1988a) chuvas intensas
podem interferir de três maneiras no Fator de Segurança – FS ou coeficiente de
segurança interno:
 Diminuição da coesão e ângulo de atrito – testes de resistência ao
cisalhamento em laboratório mostram que a passagem de meio não saturado
para saturado, em amostras ensaiadas, causam a diminuição da coesão e
ângulo de atrito, principalmente a parcela coesão aparente.
 Aumento do peso específico do solo - mesmo antes de se atingir a
saturação, com o umedecimento do solo há um aumento do peso específico
deste, que reflete numa diminuição no fator de segurança.
 Formação de um N.A. – no caso da Serra do Mar, na Baixada Santista,
Wolle (1988) e Instituto de Pesquisas Tecnológicas (1988b) descrevem que
não há formação de N.A. rasos o suficiente para interferirem no processo de
deflagração dos escorregamentos translacionais. Porém, localmente pode
ocorrer na encosta um meio mais permeável sobre um meio menos
permeável, criando condições para formação de um NA, mesmo que de curta
duração. Neste caso, poderão se estabelecer linhas de fluxos paralelos à
encosta, com o mesmo sentido da tensão cisalhante, além da tensão normal
ser diminuída pela atuação da pressão neutra. Ambos os fatores favorecem a
ocorrência dos escorregamentos.
Diversos autores (TATIZANA et al., 1987; GUIDICINI e IWASA, 1976; e
outros) desenvolveram estudos para relacionar a precipitação pluviométrica com
escorregamentos. A metodologia que se destaca no Estado de São Paulo é a de
Tatizana et al. (1987). Os autores, a partir da correlação de dados pluviométricos
horários e de escorregamentos, monitorados por um período de 30 anos na cidade
de Cubatão (SP), obtiveram uma equação representada por uma curva, que é
utilizada para se obter o Coeficiente de Precipitação Crítica (CPC) (Figura 6). Esse
estudo foi extrapolado para toda a região de Serra do Mar e depois para todo o
Estado de São Paulo. O coeficiente CPC é hoje utilizado como base para a tomada
de decisão no PPDC (Plano Preventivo de Defesa Civil) (CARVALHO e GALVÃO,
2006).
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Figura 6 – Correlação chuva versus escorregamentos
para Cubatão.

Fonte: adaptado de Tatizana et al. (1987).

Nos trabalhos de Guidicini e Iwasa (1976), das nove áreas estudadas,
inclusive a Baixada Santista, os autores concluíram que índices pluviométricos
acima de 250 mm – 300 mm diários são suficientes para desencadear movimentos
de massa praticamente em qualquer situação, e que valores diários em torno de
20% da pluviosidade média anual são favoráveis à deflagração de grandes
episódios de escorregamentos.

4.3 Gestão de Riscos Relacionados a Escorregamentos no Brasil
Vargas (2010) define que a gestão de riscos é um processo social e político
no qual a sociedade busca o controle dos mecanismos de criação do risco ou a
redução do risco existente, na intenção de fortalecer o desenvolvimento sustentável
e a segurança da população; é, também, reflexo do desempenho da gestão pública,
em forma de ações integradas nos diferentes temas e instrumentos de
desenvolvimento municipal, compreendendo os gerenciamentos do risco e do
desastre. Desta forma, a gestão de riscos tem caráter multidisciplinar, envolvendo
diversos setores da administração pública e atores sociais, dividida em ações antes,
durante e depois.
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Dessa forma, a gestão integral de riscos consiste em uma abordagem
sistêmica do problema, por meio da qual são levantadas questões como
conhecimento do risco e suas causas e consequências, redução do risco atual e
futuro, proteção financeira relacionada ao risco, preparação e execução de ações de
resposta a emergências e recuperação de desastres, e organização em nível
interinstitucional e comunitário para fazer frente às necessidades das ações
demandadas (VARGAS, 2010).
No Brasil, a primeira Defesa Civil Estadual foi instituída pelo Decreto Estadual
nº 722 de 1966, no então Estado da Guanabara, e sua finalidade era estudar e
mobilizar os diversos órgãos estaduais em situações de catástrofes. Nesse período
foi elaborado o Plano Diretor de Defesa Civil do Estado da Guanabara, definindo
atribuições para cada órgão componente do Sistema Estadual de Defesa Civil,
estabelecendo as primeiras Coordenadorias Regionais de Defesa Civil (REDEC)
brasileiras (ALHEIROS, 2011).
Em 1988, no intuito de integrar os órgãos nos diferentes níveis de governo,
com a edição do Decreto nº 97.274, foi organizado o Sistema Nacional de Defesa
Civil (SINDEC), que tinha por finalidade promover a segurança global da população
em consonância com os objetivos fundamentais definidos no artigo 3º da
Constituição Federal de 1988 (ALHEIROS, 2011).
Em 1993, alinhado em nível global, com a International Decade for Natural
Disaster Reduction (IDNDR), o Brasil, começou a dar os primeiros passos na
conscientização da importância da redução dos desastres, apoiando a International
Strategy for Disaster Reduction – ISDR (BRAUN; FERNANDES; NYAKAS JUNIOR,
2016). Neste período, foram estabelecidos diretrizes, planos e programas prioritários
para o desenvolvimento de ações de redução de desastres em todo o país, bem
como a prestação de socorro e assistência às populações afetadas por desastres
para o funcionamento do SINDEC. Nesta mesma época foram criados o Conselho
Nacional de Defesa Civil (CONDEC), o Centro Nacional de Gerenciamento de
Riscos e Desastres (CENAD) e o Grupo de Apoio a Desastres (GADE), fortalecendo
os órgãos de Defesa Civil locais (COMPDECs) (ALHEIROS, 2011).
Em 2003, com a criação do Ministério das Cidades, foi instituída a Ação de
Apoio à Prevenção e Erradicação de Riscos em Assentamentos Precários, no
âmbito do Programa de Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos
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Precários. Esta ação visava à redução de risco nas áreas urbanas, junto ao Sistema
Nacional de Defesa Civil, atrelando atividades municipais de gestão do território
urbano com os programas de urbanização e regularização de favelas e loteamentos
precários, áreas particularmente vulneráveis à ocorrência de desastres associados
aos escorregamentos de encostas (CARVALHO e GALVÃO, 2006).
Em 2005, associado ao Marco de Ação de Hyogo, um novo enfoque se
estabelece, no Brasil. Até então, a Defesa Civil estava focada nas ações de
respostas aos desastres, em especial em apoio aos estados e municípios, nos casos
de ocorrências de maior relevância, que envolvessem um grande número de vítimas,
ou em situações com decretação de situação de emergência ou estado de
calamidade pública (BRAUN; FERNANDES; NYAKAS JUNIOR, 2016). Assim, a
partir de 2005, as ações da Defesa Civil foram descentralizadas, sendo as
responsabilidades distribuídas entre os governos federal, estaduais e municipais.
Entretanto, mesmo com o desenvolvimento de material instrucional no nível técnico,
por parte da esfera federal, as defesas civis municipais permaneceram, em sua
grande maioria, frágeis e despreparadas (ALHEIROS, 2011).
Em resposta ao desastre natural ocorrido na região serrana do Rio de
Janeiro, em 2011, onde mais de 900 pessoas morreram e outras 500 ficaram
desaparecidas,

alinhado

com

a

Conferência

das

Nações

Unidas

sobre

Desenvolvimento Sustentável, denominada Rio+20, foi promulgada, a lei n°
12.608/2012 que instituiu a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC),
que dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC) e o
Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil (CONPDEC), autorizando a criação
de sistema de informações e monitoramento de desastres, além de alterar
dispositivos do Estatuto das Cidades (Lei n° 10.257/2001), Lei Lehman (Lei n°
6.766/1979), dentre outros (BRASIL, 2012). Neste mesmo período foi lançado o
Plano Nacional de Gestão de Riscos e Resposta a Desastres Naturais (PNGRD) e
inaugurado o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais
(CEMADEN) (BRASIL, 2012; NOGUEIRA; OLIVEIRA e CANIL, 2014).
A PNPDEC abrange ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e
recuperação voltadas à proteção e defesa civil e tem como objetivos, a partir de
elementos da gestão territorial e do planejamento das políticas setoriais, reduzir e
incorporar riscos de desastres naturais a ações de proteção e defesa civil; estimular
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o desenvolvimento de cidades resilientes e processos de urbanização sustentáveis;
identificar e avaliar as ameaças, suscetibilidades e vulnerabilidades a desastres;
monitorar os eventos potencialmente causadores de desastres; produzir alertas
antecipados sobre a possibilidade de ocorrência de desastres naturais; combater a
ocupação de áreas ambientalmente vulneráveis e de risco, promovendo realocação
da população residente nessas áreas; e estimular iniciativas que resultem na
destinação de moradia em local seguro (BRASIL, 2012).
A Lei n° 12.608/2012 define as responsabilidades e as medidas de cada ente
federativo, frente à redução de desastres. Os autores Braun, Fernandes e Nyakas
Junior (2016) sintetizam a PNPDEC, estabelecendo as seguintes atribuições de
cada ente federativo:
a) A UNIÃO
São atribuídas ações relacionadas ao planejamento e monitoramento em
ampla escala, bem como ao reconhecimento das situações de anormalidades
(situação de emergência e estado de calamidade pública), cabendo ainda à União:
coordenar o sistema; expedir normas; promover estudos referentes às causas e
possibilidades de ocorrência de desastres; apoiar os estados, o Distrito Federal e os
municípios no mapeamento das áreas de risco, nos estudos de identificação de
riscos de desastre e nas demais ações de prevenção, mitigação, preparação,
resposta e recuperação; instituir e manter cadastro nacional de municípios com
áreas suscetíveis à ocorrência de escorregamentos de grande impacto, inundações
bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos, previsto na Lei
n°12.340/2010; instituir e manter sistema para declaração e reconhecimento de
situação de emergência ou de estado de calamidade pública; instituir o Plano
Nacional de Proteção e Defesa Civil; fazer o monitoramento meteorológico,
hidrológico e geológico das áreas de risco; incentivar a instalação de centros
universitários de ensino e pesquisa.
b) ESTADOS E DISTRITO FEDERAL
Da mesma forma, são atribuídas aos estados e ao Distrito Federal ações de
planejamento e monitoramento, mas com a obrigação de apoiar os municípios,
devendo também: coordenar as ações do sistema em articulação com a União e os
municípios; instituir o Plano Estadual de Proteção e Defesa Civil; identificar e
mapear as áreas de risco, e realizar estudos de identificação de ameaças,
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suscetibilidades e vulnerabilidades, em articulação com a União e os municípios;
realizar o monitoramento meteorológico, hidrológico e geológico das áreas de risco,
em articulação com a União e os municípios; apoiar a União, quando solicitado, no
reconhecimento de situação de emergência e estado de calamidade pública;
declarar, quando for o caso, situação de emergência ou estado de calamidade
pública; apoiar os municípios, sempre que necessário, no levantamento das áreas
de risco, na elaboração dos planos de contingência de proteção e defesa civil, na
divulgação de protocolos de prevenção e alerta, e nas ações emergenciais.
c) MUNICÍPIOS
Neste ente federativo, concentra-se a maior quantidade de atribuições, pois é no
município que os desastres ocorrem e devem ser evitados. O planejamento urbano
preventivo assume importante e necessário papel, para se evitar as ocupações em
áreas de risco, ressaltando-se a importância da implantação de ações de prevenção e
gestão de situações de risco. Devem também: incorporar as ações de proteção e
defesa civil no planejamento municipal; identificar e mapear as áreas de risco de
desastres; fiscalizar as áreas de risco de desastre e vedar novas ocupações desses
locais; declarar situação de emergência e estado de calamidade pública; vistoriar
edificações e áreas de risco; promover a intervenção preventiva e a desocupação da
população das áreas de alto risco ou das edificações vulneráveis; realizar regularmente
exercícios simulados; organizar e administrar abrigos provisórios; manter a população
informada sobre áreas de risco, ocorrência de eventos extremos, protocolos de
prevenção e alerta, e ações emergenciais em circunstâncias de desastres; prover
solução de moradia temporária às famílias atingidas por desastres.
Em 2011, foi lançada a campanha Construindo Cidades Resilientes promovida
pelo UNITED NATIONS OFFICE FOR DISASTER RISK REDUCTION (UNISDR), em
parceria com a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (SEDEC). Esta
campanha sensibiliza prefeituras a incorporarem diretrizes de redução de desastres
no planejamento e gestão territorial, demonstrando como fortalecer os órgãos
municipais de proteção e defesa civil (FERREIRA, 2016). Neste sentido o Brasil
engajou-se na campanha, que até agosto de 2016, contava com 893 municípios
brasileiros, dos 3.294 participantes em todo o mundo. Em 2016, o Estado de São
Paulo foi eleito pela UNISDR como Estado modelo da campanha, com pelo menos
361 municípios (OLIVEIRA, 2016).
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Com a formulação do PPA 2012-2015, apoiado pelo Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC) ocorreu um avanço na consolidação de uma gestão de riscos e
desastres mais integrada. O Programa 2040 do Plano Plurianual (PPA 2012-2015)
definiu quatro eixos de atuação do governo administrados por vários ministérios, são
eles: mapeamento das áreas de risco, da suscetibilidade e da aptidão à urbanização; a
estruturação de sistema de monitoramento e alerta; obras estruturantes e, em médio
prazo, o fortalecimento dos órgãos de defesa civil e apoio a um melhor planejamento
urbano capaz de evitar a ocupação de áreas de risco. Para isso, foram previstos
investimentos na ordem de R$ 18,8 bilhões até 2014 (BRASIL 2014). O programa criou
mecanismos para canalizar investimentos na prevenção dos 821 municípios,
classificados como críticos a desastres naturais, estabelecendo o cadastro de
municípios suscetíveis a movimento gravitacional de massa e inundação (ALHEIROS
ET AL, 2011; NOGUEIRA; OLIVEIRA e CANIL, 2014).
Em 2013, frente aos desastres naturais que têm sido cada vez mais recorrentes
no Brasil, o governo brasileiro fez um acordo de Cooperação Técnica Internacional
(CTI) com o governo japonês, para a gestão integrada de riscos de desastres. Daí
surgiu o Projeto GIDES (Gestão Integrada de Riscos e Desastres Naturais), que é
executado pelo Ministério das Cidades, pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovação, representado pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres
Naturais (CEMADEN), pelo Ministério da Integração (CENAD) e pelo Ministério de
Minas e Energia representado pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM), contando com
a cooperação de especialistas japoneses do Ministério da Terra, Transporte,
Infraestrutura e Turismo (MLIT), da Agência de Meteorologia do Japão e de outros
órgãos de expertise na área, através da Agência de Cooperação Internacional do Japão
(JICA). A cooperação estrutura-se em ações técnicas para aprofundar o entendimento
sobre gestão integrada de risco. O projeto teve o objetivo de reduzir os riscos de
desastres geológicos através de medidas preventivas não estruturais, propondo
melhorias nos sistemas de avaliação e mapeamento de riscos, previsão e alerta e
também o planejamento urbano na atuação de prevenção de desastres. Tais melhorias
serão efetivadas após a finalização da elaboração de seis manuais técnicos, dentre eles
o denominado Mapeamento de Perigo e Risco a Movimentos Gravitacionais de Massa,
disponível em versão preliminar no site do Serviço Geológico do Brasil até o presente
estudo, utilizado nesta pesquisa (CPRM. 2017).

43

4.4 Métodos de Mapeamento de Risco de Escorregamentos
Mundialmente, devido à necessidade de planejar a ocupação do solo em
diversas cidades, a partir dos anos 40, houve um avanço na produção das cartas
geotécnicas com as mais diversas propostas metodológicas, relacionando fenômenos
físicos e as diversas variáveis envolvidas no problema. Segundo Zuquette e Nakazawa
(1998), no Brasil, a elaboração dessas cartas se iniciou por volta de 1965, no Rio de
Janeiro. Desde então, diversas metodologias foram desenvolvidas pelas mais variadas
instituições, como: o Instituto de Geociências da Universidade Federal do Rio de
Janeiro (IG-UFRJ), o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), a Escola de Engenharia
de São Carlos da Universidade de São Paulo (EESC-USP), o Instituto Geológico (IGSP), o Serviço Geológico do Brasil e etc,
Bitar, Cerri e Nakazawa (1992) classificam as cartas geotécnicas em quatro
grandes grupos:
 Cartas Geotécnicas Dirigidas: quando, a partir da identificação de problemas
de natureza geológico-geotécnica decorrentes do uso do solo, expõem as
limitações e potencialidades dos terrenos, estabelecem alternativas de
solução destes problemas e apontam diretrizes para o adensamento e a
expansão da ocupação ante uma ou mais formas de uso do solo;
 Cartas de Suscetibilidade: quando indicam a potencialidade de ocorrência de
processos geológicos naturais e induzidos em áreas de interesse ao uso do
solo, expressando a suscetibilidade segundo classes de probabilidade de
ocorrência; e


Cartas de Risco Geológico: quando prepondera a avaliação de dano potencial
à ocupação, expresso segundo diferentes graus de risco, resultantes da
conjugação da probabilidade de ocorrência de manifestações geológicas
naturais ou induzidas das consequências sociais e econômicas decorrentes.
Cerri (1990) classifica os documentos produzidos segundo a etapa em que

são executados, conforme o Quadro 5 a seguir.
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Quadro 5 – Terminologia usualmente empregada para designar instrumento de
caracterização do meio físico para o planejamento e gerenciamento do uso e ocupação do
solo.
Informações básicas Produto intermediário
Produto final
Cartas geotécnicas
Mapas geotécnicos
Cartas de planejamento regional
Cartas geo-ambientais
Mapas temáticos
Mapas derivados
Mapas de zoneamento ambiental
Mapas de zoneamento geotécnico
Mapas analíticos
Mapas interpretativos
Mapas de zoneamento urbano
Mapas de aptidão
Mapas básicos
Mapas de síntese
Cartas de vulnerabilidade
Cartas de suscetibilidade
Mapas de potencial natural
Mapas de 1ª, 2ª, 3ª...ordens
Cartas de risco
Zoneamento de risco
Fonte: Cerri (1990).

As cartas de risco são consideradas por vários autores como um tipo de Carta
Geotécnica, já que as metodologias para a elaboração das Cartas de Risco são
derivadas daquelas (MIRANDOLA, 2008).
As Cartas de Risco Geológico são definidas por Cerri e Amaral (1998), como
os instrumentos cartográficos que apresentam a distribuição, o tipo e o grau dos
riscos geológicos, para auxiliar na adoção de medidas de prevenção de acidentes.
Estes destacam as vantagens das Cartas de Riscos, são elas: curto prazo de
execução; apoio a planejadores com o registro, caracterização e representação do
risco no momento atual das áreas de risco; baixo custo; simplicidade de produção e
na apresentação das informações, na dependência do usuário.
De acordo com Macedo e Bressani (2013) o tipo e o nível de detalhamento do
zoneamento, bem como a escala dos mapas, dependem do objetivo do zoneamento
e de vários outros fatores, como:
 Estágio de desenvolvimento do plano (estágios preliminar ou avançado) ou
projeto de zoneamento (objetivo pretendido);
 Tipo de construção (obras urbanas, rodovias e ferrovias e para planejamento
de uma futura ocupação);
 Classificação – atividade, volume ou intensidade do escorregamento;
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 Financiamento disponível – o custo do zoneamento de suscetibilidade de
escorregamentos é menor que o zoneamento de perigo que é menor que o de
zoneamento de risco;
 Quantidade e qualidade da informação disponível – os zoneamentos de
perigo e risco necessitam de dados sobre a frequência para serem
elaborados;
 Histórico da área zoneada e sua evolução em termos de uso do solo;
 Métodos qualitativos ou quantitativos – o zoneamento de risco deve ser
quantificado;
 Precisão nos limites de zoneamento; e


Uso de processos complementares ou de ligação, como cronogramas, planos
de controle.
Para que a reprodução dos elementos físicos em um mapa seja possível é

necessário que os mesmos sofram reduções em suas proporções reais. Isso ocorre
por meio da definição de escalas de mapeamento, as quais indicam o nível de
detalhamento dos elementos. Dessa forma, a escala pode ser compreendida como a
relação entre a dimensão representada do objeto no mapa e sua dimensão no
espaço geográfico real (CRUZ e MENEZES, 2009).
De acordo com o Centro Universitário de Estudos e Pesquisas sobre
Desastres do Rio Grande do Sul (CEPED/RS, 2014) a escala do mapa a ser
adotada, depende de fatores, como: tipo de ameaça analisada; resultados que se
pretende alcançar com o estudo; grau de detalhamento desejado; extensão da área
de estudo; método utilizado no mapeamento (quantitativo ou qualitativo); tipo de
área estudada (urbana ou rural); financiamento disponível; e qualidade das bases
digitais existentes.
O Quadro 6 a seguir apresenta uma proposta de escala de detalhamento para
cada tipo de mapeamento.
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Quadro 6 – Escalas para diferentes tipos de mapeamento e suas aplicações.

Fonte: Centro Universitário de Estudos e Pesquisas sobre Desastres do Rio Grande
do Sul, 2014).

No Brasil, como em muitos outros países, os mapeamentos de risco são
predominantemente realizados por meio de avaliações qualitativas, ou seja, os
riscos são identificados com base na opinião técnica da equipe que realiza o
mapeamento com o apoio de informações dos moradores da área mapeada (CERRI,
2006). Os mapeamentos de áreas de risco, ainda que realizados de maneira
qualitativa, são as principais ferramentas para reconhecer e caracterizar as
situações de risco. Eles orientam as ações para a redução e ou minimização dos
riscos, passando pelas medidas estruturais e não estruturais (TOMINAGA e
GRAMANI, 2016).
Os mapeamentos de risco também podem ser executados por meio de
métodos denominados quantitativos. Tais métodos, ainda pouco testados em nosso
país, vêm sendo adotados nos municípios onde existe um banco de dados
consistente sobre os escorregamentos ocorridos ao longo do tempo. Nestes casos,
estando disponíveis dados sobre intensidade das chuvas, causas do acidente,
volumes deslizados, recorrência dos processos, dentre outras informações, é
possível adotar modelos de mapeamento quantitativo, definindo a probabilidade de
ocorrência dos processos destrutivos (CERRI, 2006).
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4.4.1 MÉTODO A – Mapeamento de Riscos a Escorregamentos do Ministério
das Cidades / Instituto de Pesquisas Tecnológicas (2007)
Não

existe

uma metodologia

padronizada

para

o mapeamento de

escorregamentos. No entanto, a mais utilizada, atualmente, no Brasil é a
metodologia desenvolvida pelo IPT a pedido do Ministério das Cidades. Para
descrição da metodologia, será utilizado como referência o livro publicado pelo
Ministério das Cidades e Instituto de Pesquisas Tecnológicas em 2007.
Essa metodologia tem por objetivo identificar e caracterizar o risco a
escorregamentos e solapamentos de margens, principalmente em assentamentos
precários de forma a auxiliar a elaboração de políticas públicas para o
gerenciamento das áreas de riscos.
A metodologia segue as indicações de Cerri (1993), que considera que
mapeamentos de risco de escorregamentos em encostas ocupadas podem ser
realizados em dois níveis de detalhe distintos: o zoneamento de risco e o
cadastramento de risco. No zoneamento de risco são delimitados setores nos quais
se encontram instaladas várias moradias. Para cada setor identificado é atribuído
um mesmo grau de risco, embora possa haver algumas moradias no setor que não
apresentem o grau de risco atribuído ao setor e, eventualmente, podem ocorrer até
mesmo moradias sem risco. Já nos cadastramentos de risco de escorregamentos
em encostas ocupadas, os trabalhos de mapeamento são executados em maior
detalhe, com os riscos identificados e analisados moradia por moradia. Visando
otimizar os trabalhos de identificação e análise de risco, o método propõe que
inicialmente sejam realizados zoneamentos de risco para, em seguida, realizar os
cadastramentos nas áreas no nível de informação necessário para as ações de
gestão dos riscos identificados (MACEDO et al., 2011).
Macedo et al. (2011) apontam como vantagens a facilidade de entendimento
dos critérios do mapeamento, o uso de fotografias aéreas oblíquas na falta de
mapas bases em escalas adequadas e o baixo custo de execução desses
mapeamentos.
Os fatores avaliados pelo mapeamento consistem em: tipologia do processo
esperado e a sua probabilidade ou possibilidade de ocorrência; vulnerabilidade dos
assentamentos urbanos; e potencial de danos.
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Os procedimentos para o mapeamento são detalhados a seguir.
Para o zoneamento de risco geológico o método prevê duas etapas: a présetorização e a setorização.


Pré-Setorização

A pré-setorização permite que os fatores determinantes para a análise de
risco sejam simplificados, agrupados e quantificamente analisados a partir de
observações de campo (MACEDO et al., 2011). Os parâmetros considerados
essenciais para essa etapa são: declividade/inclinação; tipologia dos processos;
posição da ocupação em relação à encosta e qualidade das moradias.
A declividade varia com o tipo de solo, rocha ou de acordo com as
intervenções antrópicas, como cortes e aterros. A tipologia dos processos está
relacionada à geologia e à geomorfologia da área, assim como, às intervenções
antrópicas. A posição das moradias em relação à encosta indica a possibilidade de
queda ou atingimento. A qualidade da ocupação (madeira, alvenaria ou mista) indica
a vulnerabilidade da moradia (alta, média e baixa).


Setorização

Para a setorização, Macedo et al. (2011) dividem o trabalho nas seguintes
etapas:
a) fichas de campo (check list);
b) uso de plantas, mapas, ou mesmo guias de ruas;
c) uso de fotografias aéreas, imagens de satélite;
d) uso de fotografias oblíquas de baixa altitude (helicóptero);
e) trabalhos de campo com equipe treinada;
f) conhecimento do histórico da área; e
g) determinação do grau de probabilidade de ocorrência do processo ou
mesmo do risco do setor.
A setorização é realizada com o auxílio de fichas de campo, com o objetivo de
realizar um check-list nas áreas (Figura 7), mapas, plantas, ou mesmo guia de ruas
para a identificação e delimitação da área mapeada.
Nas fichas de campo são apresentados diversos condicionantes geológicos e
geotécnicos importantes para a caracterização dos processos de instabilização de
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encostas em áreas urbanas: tipologia (natural ou corte e aterro) e geometria da
encosta, tipos de materiais mobilizados (solo / rocha / lixo / detritos, etc.), tipologia
de escorregamentos ocorrentes ou esperados, tipo de talude (natural ou corte e
aterro) e, condição de escoamento e infiltração de águas superficiais e servidas
(Quadro 7).
Além da caracterização dos processos de instabilidade, a ficha contempla
também parâmetros de análise da vulnerabilidade em relação às formas de uso e
ocupação presentes nas áreas de risco. O Quadro 8 apresenta critérios para a
caracterização da ocupação das áreas. Desta forma, serão identificados os
processos de instabilização predominantes, delimitando e caracterizando os setores
de risco.
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Figura 7 – Ficha de campo.

Fonte: modificado de Ministério das Cidades / Instituto de Pesquisas Tecnológicas
(2007).
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Quadro 7 - Principais critérios de campo para caracterizar os setores de riscos.
CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL
Unidade de análise: Encosta/Margem de córrego
Tipos de construção: Alvenaria/Madeira/Misto
Condição das vias
Encosta natural
Talude de corte/Aterro
Presença de maciço rochoso
Altura da encosta, ou talude, ou maciço rochoso
Inclinação da encosta, ou talude, ou maciço rochoso
Distância da moradia com relação ao topo/base da encosta, talude, maciço rochoso
Estruturas em solo/rocha desfavoráveis
Presença de blocos de rocha/matacões
Presença de Depósitos de encosta: aterro/lixo/entulho
EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO
ÁGUA
Trincas na moradia
 Concentração de água de chuva em
superfície
Trincas no terreno
 Lançamento de água servida em
Degraus de abatimento
superfície
Muros e paredes “embarrigados”
 Vazamento de tubulação
Árvores, postes e muros inclinados
 Fossa
Solapamento de margem
 Surgências d’água
Cicatrizes de escorregamentos
 Sistema de drenagem superficial:
Fraturas no maciço rochoso
inexistente/precário/satisfatório
VEGETAÇÃO NA ÁREA OU
MARGENS DE CÓRREGO
PROXIMIDADES
 Tipo de canal (retificado/natural),
Presença de árvores
(retilíneo/meandrante),
Vegetação rasteira (arbustos, capim, etc) (assoreado/lixo/entulho)
 Altura do talude marginal
Área desmatada
 Distância da moradia com relação ao
Área de cultivo
topo do talude marginal
Fonte: adaptado de Ministério das Cidades / Instituto de Pesquisas Tecnológicas (2007).
Quadro 8 – Critérios para a caracterização das ocupações.
CATEGORIA DE
CARACTERÍSTICAS
OCUPAÇÃO
Área consolidada  Áreas densamente ocupadas, com infraestrutura básica.
 Áreas em processo de ocupação, adjacentes a áreas de
Área parcialmente
ocupação consolidada. Densidade da ocupação variando de
consolidada
30% a 90%. Razoável infraestrutura básica.
 Áreas de expansão, periféricas e distantes de núcleo
Área parcelada
urbanizado. Baixa densidade de ocupação (até 30%).
Desprovidas de infraestrutura básica
 Nesses casos, caracterizar a área quanto à densidade de
Área mista
ocupação e quanto a implantação de infraestrutura básica
Fonte: adaptado de Ministério das Cidades / Instituto de Pesquisas Tecnológicas (2007).
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Os setores de risco são delimitados em campo sobre as imagens que podem
ser obtidas, por exemplo, no Google Earth, ou fotografias aéreas verticais ou ainda
oblíquas obtidas em voos de helicóptero e mais recentemente por VANT (Veículos
Aéreos Não Tripulados) também conhecidos como drones, e classificadas segundo
os graus de risco em: risco baixo (R1), risco médio (R2), risco alto (R3) e risco muito
alto (R4).
Os critérios de julgamento da probabilidade de ocorrência dos processos de
instabilização do tipo escorregamentos em encostas ocupadas, bem como os
parâmetros analisados são apresentados no Quadro 9 (MACEDO et al., 2011).
Quadro 9 – Classificação dos níveis de riscos.
GRAU DE
PROBABI

DESCRIÇÃO

-LIDADE


Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes e o nível de
intervenção no setor são de BAIXA POTENCIALIDADE para o
desenvolvimento de processos de escorregamentos e solapamentos. 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 geológico-geotécnicos predisponentes 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,
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.



Os condicionantes geológico-geotécnicos 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. 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 geológico-geotécnicos predisponentes 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 SÃO EXPRESSIVAS E ESTÃO PRESENTES EM
GRANDE NÚMERO E/OU MAGNITUDE.

R1
Baixo

R2
Médio

R3
Alto

R4
Muito
Alto 

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.

Fonte: Macedo et al. (2011).
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O método abrange ainda os tipos de intervenções (estruturais e não
estruturais) que deverão ser implantadas de acordo com o nível de risco.
Macedo e Mirandola (2016) realizaram uma revisão da metodologia de
mapeamento entendendo que os métodos adotados por Ministério das Cidades /
Instituto de Pesquisas Tecnológicas (2007) para interpretação desses dados são
subjetivos, já que exigem do aplicador um conhecimento elevado dos processos de
movimentos de massa, o que dificulta uma perfeita homogeneização de resultados
entre as várias partes do país onde o método é aplicado.
Pensando em diminuir essa subjetividade Macedo e Mirandola (2016)
propõem critérios chaves para a adoção dos graus de risco baseados na experiência
dos autores. Assim, a mudança do risco baixo (R1) para o risco médio (R2) é
determinada exclusivamente pela declividade do terreno. Moradias situadas em
terrenos com inclinação menor ou igual a 10º devem ser classificadas como risco
baixo (R1). Acima de graus de 10º, sem indícios de movimentações, devem ser
classificadas como (R2). Já a mudança para o risco alto (R3), além de possuir
inclinação maior que 10º, o setor de risco deve apresentar evidências de
movimentações, como: degraus de abatimento, inclinação sutil de objetos e trincas
mínimas e espaçadas nas moradias e no terreno. A mudança para o nível de risco
alto (R4) é descrita pelos autores como sendo a pior situação possível que pode ser
encontrada no setor, podendo ser deflagrado um evento na próxima chuva. A Erro!
onte de referência não encontrada. apresenta de forma resumida os critérios

propostos pelos autores para a classificação de nível de risco.
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Quadro 10 – Classificação dos níveis de riscos.
R1 - BAIXO
<= 10º

R2 - MÉDIO
> 10º

INCLINAÇÃO

EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO
+
NÍVEL DE INTERVENÇÃO
PIOR SITUAÇÃO POSSÍVEL
PROBLEMAS NA PRÓXIMA CHUVA
R3 - ALTO
+
NÍVEL DE INTERVENÇÃO
Fonte: Macedo e Mirandola (2016).
R2 - MÉDIO

R3 - ALTO

R4 - MUITO ALTO

A metodologia sofreu adaptações a partir do ano de 2016, com a realização
do Plano Municipal de Redução de Riscos do Guarujá – SP (INSTITUTO DE
PESQUISAS

TECNOLÓGICAS,

2016).

Segundo

Mirandola

(2016)

setores

classificados como R1 e R2, não necessitam de intervenções estruturais, mas sim
de intervenções não-estruturais como por exemplo, a conscientização da população
sobre as condições de riscos. Para isso, além da prefeitura ter que realizar trabalhos
de prevenção com a população, deverá executar um constante monitoramento, a fim
de evitar o agravamento do risco. Desta forma, os setores anteriormente
classificados como R1 e R2, passaram a ser classificados como Setor de
Monitoramento (SM). Para os setores de risco alto (R3) e de risco muito alto (R4) é
necessário, além da realização de trabalhos não-estruturais, a implantação de
intervenções estruturais para a diminuição do grau de risco.
A indicação de remoção definitiva de residências só se aplica nos casos de
condições mais críticas, para os quais outro tipo de intervenção é desaconselhável,
bem como quando constatada a impossibilidade de monitorar a evolução do
processo, dado seu elevado estágio de desenvolvimento e iminente ocorrência.
Essa indicação deve sempre ser pautada pela análise da relação custo X benefício,
na qual as questões sociais da comunidade também devem ser avaliadas com
cuidado. Assim, a decisão de remoção de moradias, ou mesmo a demolição, é uma
decisão do gestor público que deve receber, por parte da equipe técnica, a mais
completa avaliação possível da situação, do ponto de vista técnico (Instituto de
Pesquisas Tecnológicas, 2016).
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4.4.2 Método de Mapeamento de Riscos de Escorregamento do Instituto
Nacional de Gestão de Terras e Infraestrutura do Japão
Os textos a seguir são baseados no International Training Program on Total
Disaster Risk Management (KUNITOMO, 2003). Outras referências serão citadas no
decorrer do texto.
Durante a década 1960 o Japão foi surpreendido por vários desastres
relacionados a movimentos de massa, que culminaram em 212 mortos. A partir
disso, foram iniciados estudos para identificação de locais propensos a movimentos
de massa.
Estes estudos foram analisados utilizando-os como eventos modelo para
eventos futuros. Assim, concluiu-se que a adoção de mapas nas escalas 1:10.000 e
1:25.000 não são adequados para este tipo de mapeamento, necessitando-se de
uma escala menor, para um maior nível de detalhamento. Este fato se deve à
dificuldade de visualização da área de alerta para movimentos de massa nas áreas
construídas e nas áreas futuras de ocupação.
É necessário observar que as classificações dos movimentos de massa
adotadas no Brasil e no Japão são diferentes. O Quadro 11 a seguir correlaciona a
classificação utilizada por Augusto Filho (1992) e a utilizada no Japão, segundo o
Ministério da Terra, Infraestrutura e Transporte (MLIT).

Quadro 11 – Classificação dos movimentos de massa utilizado no Brasil e no Japão.
Ministério da Terra, Infraestrutura e
Augusto Filho (1992)
Transporte
Corrida de Massa (Corrida de detritos
Dosseki-Ryu (Debris Flow)
ou lama)
Escorregamento rotacional
Ji Suberi (Landslide)
Escorregamento planar,
escorregamento em cunha, Queda de
blocos

Gake Kuzure (Slope Failure)

Rastejo (Creep)

Ji Suberi (Landslide)

Fonte: Serviço Geológico do Brasil (2015).
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Vale destacar que o tipo de escorregamento mais comum no Brasil são os
planares, objetos de estudo nesta dissertação, correspondentes ao Gake Kuzure
(Slope Failure).
Entre o período de 1960 e 1980 ocorreu uma aceleração do processo de
urbanização nas grandes cidades, principalmente nas áreas periféricas. Este rápido
processo foi acompanhado de um aumento do número de desastres por movimentos
de massa. Foi então, que em 1988 o Conselho Central de Prevenção de Desastres
do Japão emitiu um relatório sobre mitigação de desastres relacionados a
movimentos de massa. Neste relatório foi estabelecido que as áreas de ocorrência
de desastres deveriam ser identificadas e usadas apropriadamente ao invés de
serem utilizadas para construção de casas.
Após este relatório os municípios concentraram esforços na elaboração de
mapas de perigo. Em 2002, 44% dos municípios com registro de desastres por
movimentos de massa, tornaram seus mapas disponíveis ao público.
Em junho de 1999, na cidade de Hiroshima, ocorreu um grande desastre por
movimentos de massa, no qual foram registrados 325 eventos, com 24 mortos e 150
casas destruídas. Neste desastre foram atingidas tanto as regiões da encosta
quanto o sopé da encosta. Devido a isto, algumas ações foram estabelecidas:
restrição da ocupação por novos empreendimentos; realocação de moradias em
áreas de risco propícias a movimentos de massa; desenvolvimento de sistemas de
alerta.
Após estas ações, estabelecidas em 2000 e constituídas em 2001, foram
designadas as áreas propensas a movimentos de massa (zona amarela) e as áreas
de alto risco destrutivo e ameaça a movimentos de massa (zona vermelha).
Se a área é reconhecida como Zona Amarela, as medidas são:
 Emitir alertas com antecedência; e


Conscientizar os moradores e transeuntes dos desastres por movimentos de
massa.
Já para área denominada Zona Vermelha, as medidas são:

 Obter licença para a construção de empreendimentos nestas áreas;
 Documento de certificação para construções nestes locais;
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 Realocação de empreendimentos de alta vulnerabilidade a movimentos de
massa; e


Quando os empreendimentos foram realocados para áreas seguras,
premiação por este fato realizado.
Para cada tipo de movimento de massa, o procedimento para determinação

das áreas propensas a movimentos de massa definidas como zonas amarela e
vermelha é diferente.
Para ruptura de encosta ou escorregamento planar, objeto de estudo nesta
dissertação, os procedimentos para elaboração dos mapas de riscos são:
 Mapear encostas acima de 30º de inclinação ou mais, com altura acima de 5
m;
 Delimitar uma área de 10 m na horizontal a partir do topo da encosta; e
 Delimitar uma área que corresponda ao dobro da altura da encosta ou 50 m
na horizontal, predominando o que for menor.
Estes parâmetros são estritamente morfométricos, estabelecidos a partir da
análise de um banco de dados estatísticos de eventos ocorridos entre 1972 e 2007,
relacionados a força de resistência da tipologia construtiva na área.
A Figura 8 a seguir mostra as áreas delimitadas (zona amarela e zona
vermelha) a partir dos parâmetros morfométricos estabelecidos.
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Figura 8 – Áreas propensas a movimentos de massa (zona amarela) e as áreas
de alto risco destrutivo e ameaça a movimentos de massa (zona vermelha).
a) Vista da encosta

b) Vista da encosta em perfil

Fonte: Serviço Geológico do Brasil (2015).
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Delimitadas as zonas amarela e vermelha, estas são representadas em
mapas de perigo que têm duas funções: difundir o conhecimento para as pessoas
sobre os desastres por movimentos de massa e melhorar as ações de cooperação e
resposta a emergências.
O padrão único de mapeamento de perigo a movimentos de massa no Japão
auxilia também nos planos de emergência. Os mapas devem ser revisados se as
condições mudarem.
No Japão há algumas diretrizes que regulamentam a questão dos
escorregamentos e da prevenção a este tipo de desastre associado, dentre elas,
destacam-se: a Lei nº 57 de 2000 e o Decreto Governamental nº 84 de 28 de março
de 2001. A primeira refere-se a medidas de prevenção de desastres de movimento
de massa em zonas de alerta de desastres de movimento de massa e dá outras
providências e o segundo aponta os procedimentos para a indicação de zonas de
alerta de desastres de movimento de massa.

4.4.3 MÉTODO B – Mapeamento de Perigo e Risco a Movimentos
Gravitacionais de Massa (CPRM, 2017)
Os trechos a seguir foram retirados de Serviço Geológico do Brasil (2017),
disponível em versão preliminar no site do Serviço Geológico do Brasil até o
presente estudo. Esse método é uma adaptação do método japonês, mostrado no
item anterior, às condições brasileiras a partir do trabalho das equipes do projeto
GIDES.
O “Manual de Mapeamento de Perigo e Risco a Movimentos Gravitacionais
de Massa” visa definir padrões relacionados ao mapeamento e avaliar as áreas de
perigo e risco a movimentos de massa, que tenham aplicabilidade em todo o
território nacional, baseada em critérios topográficos e estatísticos. Os produtos
cartográficos gerados a partir deste método figuram como subsídio necessário à
espacialização da gestão de perigo e risco em âmbito municipal e regional.
Os tipos de processos abordados no manual são quedas, escorregamentos e
fluxo de detritos, baseados na proposta de Augusto Filho (1992), sendo que para
cada tipo de movimento gravitacional abordado, são adotados técnicas e critérios
topográficos distintos na elaboração dos produtos cartográficos.
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O método fundamenta-se na relação entre três componentes: processos
geológicos relacionados a movimentos gravitacionais de massa, Perigo e Risco, e
na relação entre eles. A premissa básica para a construção do raciocínio é que não
existe risco sem perigo, e não existe perigo se não existir o elemento que gera o
perigo potencial, no caso, os movimentos gravitacionais de massa. A partir disso, a
identificação do tipo de movimento gravitacional de massa potencial é condição
essencial, sem a qual o desenvolvimento do estudo de perigo e risco não se justifica.
Para tanto, utiliza-se de critérios topográficos e feições de instabilidade para
determinar quais os tipos de movimentos são possíveis de ocorrer na área de
estudo.
O método é dividido em três etapas, apresentadas no fluxograma da Figura 9.

Figura 9 – Etapas da metodologia de elaboração de Cartas de Perigo e Risco geológico.

Fonte: CPRM (2017).
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4.4.4 Primeira Etapa – Base de Dados e Área de Estudo
A primeira etapa é composta pelos levantamentos da base de dados e
definição da área de estudo. É importante que, antes de se definir as áreas do
município que receberão os mapeamentos de perigo e/ou de risco, os tomadores de
decisão compreendam os processos geológicos analisados. A coleta e compilação
do histórico de ocorrência de movimentos pretéritos e a disponibilidade de base
cartográfica adequada aos levantamentos irão fundamentar essa decisão.
A Base de Dados é constituída pelo conjunto de informações e arquivos
relacionados à cartografia e ao histórico de movimentos gravitacionais de massa do
município. A Base Cartográfica consiste na coleta de todas as representações
gráficas disponíveis Os materiais podem estar tanto no formato digital como
impresso. No caso dos dados em formato impresso, é recomendada a digitalização
do material para a devida integração ao Sistema de Informação Geográfica – SIG. O
Quadro 12 mostra alguns exemplos de informações gráficas disponíveis e sua
escala preferencial de trabalho.

Quadro 12 – Informações obrigatórias e opcionais para a formação da base de dados.

Fonte: CPRM (2017).

Os produtos que serão gerados devem possuir escala compatível com a
representação de áreas de perigo e risco, portanto as áreas de estudo apontadas
precisam ser visíveis na escala de trabalho. Este manual adota como padrão, tanto
para a base cartográfica de referência como para os produtos finais, a escala
mínima de 1:10.000, sendo a escala ideal para análise de perigo 1:10.000 e para
risco 1:2.500. A qualidade do produto gerado encontra-se profundamente
relacionada com a escala de trabalho adotada. De modo geral, o executor deve levar
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em consideração que a utilização de escalas de maior detalhe aumentará a precisão
das análises.
O Histórico dos Processos de Movimentos Gravitacionais de Massa
contempla as ocorrências previamente registradas pelo município. A principal fonte
de informações para este histórico está na Defesa Civil Municipal, na forma de
relatórios como os AVADANS, NOPREDS, seus sucessores e análogos. Outras
fontes de consulta devem ser utilizadas quando existirem, como por exemplo,
estudos realizados por universidades e órgãos que abordem o mapeamento de
áreas de risco. A relevância do histórico de ocorrência de movimentos gravitacionais
de massa será maior quanto melhor a qualidade das informações registradas e a
quantidade de movimentos inventariados. Um histórico robusto pode permitir, por
exemplo, a utilização de parâmetros próprios para o município, tal como distância de
atingimento de determinado processo, dentre outros. Para facilitar a análise do
histórico aconselha-se representar os pontos dos locais de registros em um mapa.
Esse mapa de pontos será utilizado tanto para a visualização inicial da distribuição
dos tipos de movimentos gravitacionais de massa já identificados quanto para a
validação da carta de perigo a ser produzida na etapa seguinte.
A Área de Estudo é o resultado da definição dos locais de interesse e da
demarcação do limite de abrangência, os quais serão descritos a seguir.
Os Locais de Interesse representam as porções do município que necessitam
do mapeamento de perigo e/ou risco, frente aos processos avaliados, também
podem ser interpretados como as partes do município que sofrem ou podem sofrer
com o impacto de movimentos gravitacionais de massa. É importante que a seleção
dos locais de interesse seja realizada com a participação dos diversos setores do
governo municipal.
Para fundamentar as discussões e escolha das áreas de interesse, é
importante contar com a sobreposição de planos de informações (mapas e cartas)
dos temas que o corpo técnico da prefeitura julgue como relevante: sistema viário,
distribuição de energia, tráfego, assentamentos precários, e demais conjuntos de
informações necessárias. Áreas sem ocupação humana e com projetos de expansão
urbana também devem ser indicadas como locais de interesse para o estudo. Como
resultado, obtêm-se polígonos das áreas de interesse.
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O Limite de Abrangência se estende desde o local de interesse até a crista
das encostas que o circundam. Deve-se estender a análise para as encostas
adjacentes, uma vez que são nesses locais onde já ocorreu mobilização de material
em eventos pretéritos ou onde ela pode ocorrer (Figura 10).
Figura 10 – Delimitação do limite de abrangência referente à área fonte.

Fonte: CPRM (2017).

A distância entre os locais de interesse e a crista das encostas pode variar
muito de uma região para outra, de metros a quilômetros. A área de estudo poderá
ser alterada durante a avaliação dos processos presentes no município,
considerando-se o atingimento dos movimentos que serão abordados. A Figura 11
mostra a delimitação do limite de abrangência sobre uma área de interesse usando
o aplicativo Google Earth e a Figura 12 mostra a delimitação final da área de estudo,
que corresponde ao local de interesse até o limite de abrangência.
Figura 11 – Delimitação do limite de abrangência a partir da
identificação de um local com possibilidade de ocorrência de
escorregamento planar.

Fonte: CPRM (2017).
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Figura 12 – Delimitação da área de interesse do limite de
abrangência e da área de estudo final.

Fonte: CPRM (2017).

Existem casos de encostas densamente ocupadas, realidade comum em
diversos municípios brasileiros, onde a distribuição das construções acaba por
configurar uma organização espacial que avança sobre as áreas fontes dos
movimentos gravitacionais de massa. Nesta situação, os limites, tanto dos locais de
interesse quanto da abrangência, podem ocorrer muito próximos, ou mesmo serem
coincidentes. Ainda que esta seja a realidade local do município, o procedimento e a
representação cartográfica deve ser a mesma (Figura 13).
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Figura 13 – Delimitação da área de estudo em casos de
encostas densamente ocupadas.

Fonte: CPRM (2017).

4.4.5 Segunda Etapa – Análise de Perigo na Área de Estudo
Esta etapa compreende uma primeira fase de escritório com a aplicação dos
critérios topográficos para a identificação do perigo potencial e a delimitação das
áreas onde pode ocorrer deflagração e/ou atingimento, relativas a cada tipo de
movimento gravitacional de massa, e uma segunda fase em campo, na qual deve
ser realizada a validação da área de perigo potencial e a qualificação do perigo
referente aos processos de movimento gravitacional de massa presentes na área de
estudo.
Os critérios topográficos são as referências quantitativas empregadas para
identificação

dos

condicionantes

topográficos favoráveis

à

deflagração

de

movimentos gravitacionais de massa. A delimitação das áreas é realizada por meio
de um conjunto de instruções empregadas para definir o raio de ação (deflagração e
atingimento) dos tipos de movimentos de massa.
A estruturação dos critérios topográficos foram estabelecidos a partir de 142
pontos visitados em encostas, nas cidades de Recife, Salvador, Belo Horizonte,
Ouro Preto, Nova Friburgo, Petrópolis, Cubatão, Antonina, Morretes e Blumenau,
onde foram verificados a amplitude das encostas e a inclinação de 129 pontos
dessas encostas. Desta análise estatística dos dados obtidos, na área de influência
antrópica do terreno em encosta, foi adotado uma postura conservadora optando-se
pela utilização do ângulo de 25° como inclinação mínima para a deflagração de
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deslizamentos planares em encostas e 5 metros de amplitude altimétrica mínima
para encosta ser analisada.
Para delimitação destas áreas é necessário analisar as curvas de nível e/ou a
carta de inclinação. Desta análise são delimitadas as áreas denominadas Área
Crítica, onde ocorre a deflagração do movimento e também atingimento com maior
concentração da força de impacto, e Área de Dispersão, onde ocorre apenas
atingimento com dispersão da força de impacto. Vale pontuar que não existe
sobreposição entre área crítica e dispersão, sendo que a primeira tem prioridade
sobre a segunda.
“A extensão e a localização da área crítica e de dispersão variam de acordo
com o processo de movimento gravitacional de massa. Essas áreas são derivadas
da metodologia japonesa, na qual, originalmente, a primeira corresponde à área
onde a força de impacto contida na massa de material deslocado é suficiente para
destruir construções, enquanto que na segunda, a força de impacto contida no
material deslocado ao atingir moradias padrão não é suficiente para destruí-las,
apenas danificá-las” (CPRM, 2017).
A carta de inclinação é executável apenas para os usuários do Sistema de
Informação Geográfica (SIG), sobre o modelo digital de elevação (MDE) da área de
estudo. A carta de inclinação deverá seguir os intervalos apresentado na Figura 14.
Esta carta pode ser correlacionada com o histórico de ocorrências de movimento
gravitacional de massa da área de estudo, fornecendo uma primeira correlação entre
os registros de movimentos e as inclinações preferenciais de deflagração.
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Figura 14 – Carta de inclinação com os intervalos necessários para a
delimitação das áreas críticas e de dispersão.

Fonte: CPRM (2017).

Após realizar a análise das curvas de nível e/ou da carta de inclinação, os
passos que definem os limites das áreas críticas e de dispersão são distintos para
cada tipo de movimento gravitacional de massa. Assim, daqui em diante, para cada
tipo de ocorrência de processo geológico estudado são adotados técnicas e critérios
topográficos distintos na elaboração dos produtos cartográficos.
Deste modo, os passos a seguir referem-se ao método de mapeamento de
áreas de perigo e riscos aplicados somente a escorregamentos planares, objetos de
estudo deste trabalho.
Os critérios topográficos adotados foram determinados por meio da análise de
dados japoneses e da análise de dados de experimentos em municípios brasileiros.
Deste modo, é necessário mapear as porções da encosta que atendem aos critérios
de inclinação igual ou superior a 25° e altura igual ou maior que 5 metros entre os
limites da condição topográfica (Figura 15). Para tanto, são seguidos sete passos
que são apresentados a seguir.
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Figura 15 – Critérios topográficos para o processo de
escorregamento planar.

Fonte: CPRM (2017).

Passo 1: Devem ser destacadas as áreas com inclinação igual ou superior a 25°
(Figura 16) utilizando a carta de inclinação ou de curvas de nível com a aplicação de um
gabarito em anexo no manual do método.
Figura 16 – Áreas com inclinação maior ou igual a 25⁰.

Fonte: CPRM (2017).
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Passo 2: Deve ser verificada a distância entre as curvas de nível que passam pelas
áreas do passo 1 e descartadas as áreas ou porções com alturas menores que 5
metros (Figura 17);
Figura 17 – Descarte das áreas com amplitude menor que 5 metros.

Fonte: CPRM (2017).

Passo 3: Nas áreas selecionadas no passo 2, devem ser traçadas linhas
perpendiculares às curvas de nível equidistantes preferencialmente a 50 metros
(Figura 18).
Figura 18 – Retas perpendiculares às curvas de nível a
cada 50 metros.

Fonte: CPRM (2017).
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Passo 4: Devem ser marcados pontos nas intersecções das linhas perpendiculares
(Passo 3) com as extremidades superiores (topo) e inferiores (base) da área que
atende as condições topográficas descritas nos passos acima (Figura 19);
Figura 19 – Ponto de topo e base do polígono que
atende as condições topográficas.

Fonte: CPRM (2017).

Passo 5: Deve ser calculada a diferença de elevação – altura (H) – entre a
extremidade superior (topo) e inferior (base) (Figura 20);
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Figura 20 – Cálculo da diferença de altura entre o topo e
a base do local que atende aos critérios topográficos.

Fonte: CPRM (2017).

Passo 6: Delimitação da Área Crítica (Figura 21)


Ação 1: A partir de cada ponto marcado no topo da condição topográfica

(passo 4), marque um ponto a 10 metros de distância, sobre a mesma linha, a
montante;


Ação 2: A partir de cada ponto marcado na base da condição topográfica

(passo 4), marque a jusante um ponto com a mesma medida de altura (H),
limitado a 30 metros;


Ação 3: Delimite uma área interligando os pontos marcados neste passo.
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Figura 21 – Definição dos limites da área crítica a partir do topo e da base da condição
topográfica, sobre as linhas transversais. A figura da esquerda corresponde aos limites da
área crítica. A figura da direita representa a configuração final para as áreas críticas de
perigo para escorregamentos planares.

Fonte: CPRM (2017).

Passo 7: Delimitação da Área de Dispersão (Figura 22)


Ação 1: A partir de cada ponto marcado na base da condição topográfica

(passo 4), marque a jusante um ponto em uma distância de duas vezes a
medida de altura (2 x H), limitado a 50 metros;


Ação 2 : Delimite uma área interligando os pontos marcados na ação 2 do

passo 6 com os pontos da ação anterior.
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Figura 22 – Definição dos limites da área de dispersão a partir
da base da condição topográfica, sobre as linhas transversais.

Fonte: CPRM (2017).

O resultado da aplicação dessa sequência de passos são polígonos com a
delimitação das áreas críticas e de dispersão referentes ao escorregamento planar
(Figura 23).
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Figura 23 – Limites das áreas crítica e de dispersão para o
processo de escorregamento planar.

Fonte: CPRM (2017).

O produto final do trabalho de escritório deve ser uma carta de serviço com
polígonos das áreas de perigo potencial da área de estudo, relativos a cada tipo de
movimento gravitacional de massa identificado, segmentados em uma área crítica e
uma área de dispersão. Concluído o trabalho de escritório, inicia-se a fase de campo
composta pela validação das áreas de perigo potencial e qualificação do perigo.
A Validação das Áreas de Perigo Potencial deve ser empregada como forma
de aperfeiçoar os trabalhos e evitar a avaliação de áreas que não apresentem
perigo. Para garantir que as áreas atendam às especificações necessárias é feita a
verificação in loco, com o uso da Ficha de Campo (Figuras 24a e 24b).
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Figura 24a – Ficha de Campo (Frente).

Fonte: CPRM (2017).
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Figura 24b – Ficha de Campo (Verso).

Fonte: CPRM (2017).
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Os passos a serem seguidos na validação são descritos abaixo:


Passo 1: Confirme os critérios topográficos e desconsidere as áreas que

não atendam a esses critérios. Durante a checagem de campo é possível que
sejam observadas características (altura, inclinação, posição do ponto de
espraiamento, entre outros) diferentes das encontradas na análise de
escritório. Pare estes casos, a informação de campo deve prevalecer;


Passo 2: Confirme as regras de delimitação que definem a área de perigo

potencial (limites da condição topográfica, sentido do fluxo, ponto de
espraiamento, entre outros). Todos os limites definidos para as áreas críticas e
de dispersão podem sofrer alterações em função das características do terreno
observadas em campo e devem ser ajustados previamente a continuidade do
trabalho.
A Qualificação do Grau de Perigo foi adaptada das informações de Ministério
das Cidades / Instituto de Pesquisas Tecnológicas (2007) e fundamenta-se na
experiência do pesquisador para atribuir classes de perigo às áreas delimitadas,
com base na observação de indícios de instabilidade no terreno. Estas classes
referendam observações para uma estação chuvosa normal, ou seja, não são
aplicáveis às situações climáticas extremas, os quais podem acrescentar sobrepeso
às áreas antes classificadas como P2 e que passem para P4, dependendo do
volume pluviométrico e temporal registrado.
A análise da qualificação de perigo deverá ser realizada apenas sobre a área
crítica. Por serem áreas de deflagração, entende-se que ali estão presentes as
condições de instabilidade e onde ocorrerá o início dos processos de movimentação
de massa, e por esta razão, assume-se que as áreas críticas receberão um grau
mínimo de perigo moderado (P2).
A qualificação de uma área crítica onde não forem evidenciados indícios de
instabilidade no terreno deve ser considerada como perigo médio (P2), sendo o
perigo baixo (P1) associado apenas às áreas de dispersão. Somente neste caso, os
critérios topográficos da área crítica serão mais importantes que a observação de
campo. O resultado prático é que o perigo baixo (P1) não será atribuído a nenhuma
área crítica. As classes de perigo definidas para a área crítica são descritas no
Quadro 13.
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Quadro 13 – Classes de perigo para a área crítica.

Fonte: CPRM (2017).

A área de dispersão assume a classificação de perigo um grau abaixo em
relação à área crítica, uma vez que essa área pode não apresentar evidências de
instabilidades oriundas do desencadeamento do movimento gravitacional de massa.
As classes de perigo definidas para a área de dispersão são descritas no Quadro 14.

Quadro 14 – Classes de perigo para a área de dispersão.

Fonte: CPRM (2017).

A forma de ocorrência dos indícios de instabilidade em campo pode ser
ausente ou presente. Quando presentes podem ser considerados qualquer sinal de
indício na área crítica e marcante os indícios tanto em quantidade como em
dimensão.
Para escorregamentos planares, se nenhum indício for identificado na área
crítica, ela deverá ser considerada como perigo moderado (P2). Quaisquer indícios
presentes relacionados a trincas, árvores inclinadas e grau de saturação do solo
caracterizam a área como perigo alto (P3), enquanto que a presença de degraus e
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cicatrizes já determina a área crítica como perigo muito alto (P4). Qualquer indício,
mesmo um único, que seja considerado marcante define a área crítica como perigo
muito alto (P4).
Os principais indícios de instabilidade no terreno são descritos a seguir:
• Trincas/fissuras: Fendas no solo, que marcam a linha de movimentação. O
sentido de deslocamento do terreno é perpendicular à trinca, em direção ao sopé da
encosta;
• Árvores Inclinadas: Árvores inclinadas em direção à base da encosta. Este
indício terá maior relevância quando outras árvores das proximidades não estão
inclinadas;
• Grau de saturação/surgência: Refere-se ao grau de umidade constante da
encosta, inclusive em períodos secos (baixa pluviosidade). Esse indício torna-se
marcante com a presença de surgências, que correspondem a quantidades
consideráveis de água minando da encosta;
• Degrau de Abatimento: Fenda em estágio avançado, onde houve
deslocamento vertical, para baixo, de um nível do terreno em relação ao outro;
• Cicatrizes de escorregamento: Escorregamentos anteriores deixam marcas
(cicatrizes) na encosta, na forma de áreas sem vegetação com solo ou rocha
exposta. No sopé da encosta pode haver também acúmulo de solo junto de
vegetação soterrada.
Obras de engenharia construídas para aumentar a segurança da encosta
contra movimentos de massa podem atuar na prevenção da deflagração e/ou na
redução do impacto na área de atingimento. Porém, a presença de uma obra de
engenharia sem laudo técnico ou obras inacabadas não alteram a qualificação do
grau de perigo do terreno. Para que haja mudança na qualificação da área crítica, a
obra deve atender aos seguintes quesitos:
• Estar aplicada ao terreno e não às construções;
• Estar certificada como obra de prevenção do tipo de movimento gravitacional
de massa mapeado no local.
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A qualificação da área crítica poderá ser reduzida, em no mínimo um grau, em
função das informações comprobatórias, devidamente anexadas à memória escrita
do procedimento de mapeamento.

4.4.6 Terceira Etapa – Análise de Risco na Área de Estudo
O foco da análise nesta terceira etapa são as consequências dos movimentos
gravitacionais de massa para a sociedade. Para tanto, avalia-se o parâmetro
vulnerabilidade associado às condições das construções, sejam elas edificações
comerciais (públicas e privadas), industriais e residenciais, frente aos processos com
potencial de ocorrência.
A Vulnerabilidade foi baseada nas informações de Ministério das Cidades /
Instituto de Pesquisas Tecnológicas (2007) e fundamenta-se na observação do
material empregado nas construções – de alvenaria a madeira – e da presença de
danos estruturais. As classes de vulnerabilidade são descritas no Quadro 15.
Quadro 15 – Classes de Vulnerabilidade.

Fonte: CPRM (2017).
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São

consideradas

desde

as

edificações

precárias

associadas

a

assentamentos não legalizados, até as construções de alvenaria que apresentam
laudo técnico. É essencial que este laudo seja assinado por profissional de
engenharia devidamente certificado, e que seu conteúdo esteja associado
especificamente ao movimento gravitacional de massa identificado no setor de
perigo. Admite-se que a classe de vulnerabilidade mais baixa (V1) somente será
atribuida às construções que apresentem este laudo técnico. O Quadro 16 sintetiza
a análise de vulnerabilidade baseada no tipo de construção das moradias e os
danos estruturais.
Quadro 16 – Classes de vulnerabilidade simplificado.

Fonte: CPRM (2017).

A análise da vulnerabilidade deverá ser realizada apenas no interior das áreas
delimitadas e qualificadas quanto ao grau de perigo (produto final da Segunda Etapa),
portanto, todas as construções presentes nas áreas crítica e de dispersão devem ser
classificadas quanto ao grau de vulnerabilidade. Esta análise deve ser realizada em
escala de detalhe – 1:2.500 – e as observações e descrições técnicas só podem ser
realizadas in loco, visitando-se as construções dentro dos polígonos de perigo para a
fundamentação necessária à qualificação do risco.
A definição do grau de vulnerabilidade pode ser feita de forma individual ou por
amostragem de construções, a depender da densidade de construções na área de
estudo. A representação gráfica do resultado pode ser diferenciada conforme o que for
verificado em campo. Caso sejam observadas construções com vulnerabilidades iguais,
a representação gráfica pode ser realizada conforme indicada na Figura 25, de forma a
facilitar a visualização e interpretação das informações.
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Figura 25 – Variação da vulnerabilidade dentro de um setor de forma
muito heterogênea ou de forma que seja possível definir grupos com o
mesmo grau.

Fonte: CPRM (2017).

Após a análise final do grau de vulnerabilidade a Qualificação do Grau de
Risco é obtida utilizando-se a matriz de risco apresentada no Quadro 17.
Quadro 17 – Matriz de correlação entre vulnerabilidade das construções (V)
versus grau de perigo do terreno (P) para classificação de risco.

Fonte: CPRM (2017).

A qualificação do grau de risco está fundamentada no histórico de ocorrências,
identificação dos tipos de movimento gravitacional de massa, delimitação da
estimativa de alcance dos eventos, reconhecimento de feições de instabilidade no
terreno e na resistência das construções. As classes de risco estão descritas no
Quadro 18.
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Quadro 18 – Classes de risco.

Fonte: CPRM (2017).
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5 ÁREA DE ESTUDO
5.1 Localização e Características do Município de Guarujá
A área de estudo está localizada no município de Guarujá (SP), no bairro da
Vila Baiana (Figura 26).
Figura 26 - Localização da área de estudo.

Fonte: Elaborado pela autora.

O município de Guarujá localiza-se na Região Metropolitana da Baixada
Santista, na Ilha de Santo Amaro. Sua área é de, aproximadamente, 143 km², com
uma população de 311 mil habitantes e uma densidade demográfica de 2.026,8
hab/km² (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2015).
O município está inserido na Unidade de Gerenciamento de Recursos
Hídricos da Baixada Santista (UGRHI 07), faz divisa com os municípios de Santos e
Bertioga, encontra-se a cerca de 10 m de altitude média, possui clima subtropical
(Cfa) e dista cerca de 95 km da capital. A cidade pode ser acessada a partir da
Rodovia Cônego Domênico Rangoni e também por meio de duas balsas, uma que
sai da Ponta da Praia em Santos e outra de Bertioga.
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Este município sofre anualmente com eventos de escorregamentos,
principalmente no período chuvoso.

5.2 Levantamento dos Materiais Existentes
Foram levantados alguns materiais sobre o município do Guarujá: a Carta de
Suscetibilidade a Movimentos Gravitacionais de Massa e Inundações elaborada pelo
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT) em conjunto do
Serviço Geológico do Brasil (CPRM) em 2014; a Carta Geotécnica elaborada pelo
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT) em conjunto do
Instituto Geológico (IG) em 1989; o registro de atendimentos da Coordenadoria
Municipal de Proteção e Defesa Civil de Guarujá (COMPDEC, 2016) no período de
1991 a fevereiro de 2016, disponibilizado pela Prefeitura do Guarujá; o número de
mortes por escorregamento desde 1988 até setembro de 2017 (INSTITUTO DE
PESQUISAS TECNOLÓGICAS, 2018); e o Plano Municipal de Redução de Riscos –
PMRR do Guarujá (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS, 2016).

5.2.1 Carta de Suscetibilidade a Movimentos Gravitacionais de Massa e
Inundações
Uma Carta de Suscetibilidade deve ser empregada para o planejamento e
ordenamento territorial, auxiliando na formulação da política de uso e ocupação do
solo por parte do município. Ela indica as áreas suscetíveis à ocorrência de
escorregamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos
ou hidrológicos correlatos. Desta forma, o terreno é classificado de acordo com a
propensão natural de gerar movimentos gravitacionais de massa ou de inundação.
Assim, segundo a Carta de Suscetibilidade a Movimentos Gravitacionais de
Massa e Inundações do município do Guarujá, a Vila Baiana está inserida, em sua
maior parte, na área classificada como alta suscetibilidade para os movimentos de
massa. Ressalta-se que a carta de suscetibilidade não contempla o raio de
atingimento dos eventos, apenas a possibilidade de ocorrência ou não. Com isso,
espera-se a ocorrência de escorregamentos na meia e alta encosta, podendo ser ou
não atingida a base da encosta.
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A Figura 27 apresenta a carta de suscetibilidade do Guarujá (INSTITUTO DE
PESQUISAS TECNOLÓGICAS / SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL, 2014) com
destaque para a área da Vila Baiana.
Figura 27 – Carta de Suscetibilidade a Movimentos
Gravitacionais de Massa na área de estudo.

Fonte: adaptado de Instituto de Pesquisas Tecnológicas /
Serviço Geológico do Brasil (2014).

5.2.2 Carta Geotécnica
A Carta Geotécnica é um instrumento de planejamento e ordenamento
territorial que visa fornecer subsídios para que os novos projetos de parcelamento
do solo incorporem diretrizes de prevenção dos desastres naturais, especialmente
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os associados aos escorregamentos de encostas, corridas de massa, inundações,
enxurradas e processos geológicos e hidrológicos correlatos.
De acordo com a Carta Geotécnica do Município de Guarujá (INSTITUTO DE
PESQUISAS TECNOLÓGICAS / INSTITUTO GEOLÓGICO, 1989) a Vila Baiana,
está inserida nas classes III, IV, VIA e VII. Para essas classes espera-se a
ocorrência de escorregamentos em taludes de corte e depósitos antrópicos. A classe
III, onde está localizada a parte plana da área, é apta para a ocupação, porém pode
apresentar problemas pontuais com o sistema de drenagem e saneamento. A classe
IV, que corresponde à base da encosta, é imprópria à ocupação, salvo quando a
área for liberada por estudos específicos e/ou forem adotadas obras e medidas de
proteção e estabilização. A classe VIA corresponde à porção da encosta com
declividades inferiores a 60%. Ela é apta à ocupação urbana, desde que obras e
medidas usuais de drenagem, contenção e proteção superficial sejam implantadas
adequadamente. Além disso, possui áreas mais apropriadas à retirada de material
de empréstimo. Já a classe VII corresponde à porção da encosta com declividade
acima de 60%. Essa porção é imprópria à ocupação urbana e também à retirada de
material de empréstimo. Salienta-se que a Carta Geotécnica é um instrumento de
planejamento e ordenamento territorial que visa subsidiar novos projetos de
parcelamento do solo, incorporando diretrizes de prevenção dos desastres naturais,
especialmente os associados aos escorregamentos de encostas, corridas de massa,
inundações, enxurradas e processos geológicos e hidrológicos correlatos.
A Figura 28 apresenta a carta geotécnica para a região onde estão inseridas
as áreas de estudos.

88

Figura 28 – Carta Geotécnica do Guarujá, com destaque para a
área de estudo.

Fonte: adaptado de Instituto de Pesquisas Tecnológicas / Instituto
Geológico (1989).

5.2.3 Histórico de Ocorrências Atendidas pela Defesa Civil do Guarujá e
Banco de Mortes
A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Guarujá
disponibilizou o histórico de escorregamentos por ano desde 1991 até fevereiro de
2016. Nos dados disponibilizados as informações referem-se aos meses de
dezembro a março do ano seguinte. Esse período deve-se ao registro de
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ocorrências monitoradas durante o PPDC (Plano Preventivo de Defesa Civil) pela
defesa civil do município do Guarujá. Os dados disponibilizados contêm informações
sobre os registros de atendimentos, a quantidade média de chuvas em milímetros
por 24h e o acumulado de chuva de 72h, além do local onde ocorreu a vistoria.
A Figura 29 apresenta a quantidade de registros de atendimentos,
disponibilizados pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de
Guarujá, referentes ao período de 1991 a fevereiro de 2016. Observa-se que a área
da Vila Baiana corresponde ao maior núm’ero de atendimentos realizados pela
defesa civil do município, atingindo 27,8%, equivalente a 369 atendimentos, da
totalidade de 1311.

Figura 29 – Atendimentos ocorridos entre 1991 a 2016.
Outros

Fonte: Elaborado pela autora (Coordenadoria Municipal de Proteção e
Defesa Civil de Guarujá, 2016).

De acordo com o banco de dados de mortes por escorregamentos
(INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS, 2018) seis pessoas já morreram
por escorregamentos de 1989 a setembro de 2017 no Guarujá. A primeira morte que
consta no banco foi em 22/03/1991 devido a um escorregamento no Morro do
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Outeiro. Nesta data o acumulado de chuvas em 24h foi de 160 mm e o acumulado
de chuvas em 72h foi de 199 mm. Em 26/11/2000 ocorreu outra morte no município,
mas dessa vez no Morro da Cachoeira, durante um evento chuvoso no qual o
acumulado de chuvas em 12h foi de 180 mm. Na ocasião 10 casas foram
interditadas. As outras quatro mortes ocorreram em 2005 e 2009 na Vila Baiana. Em
2005, uma corrida de lama vitimou duas pessoas durante chuvas que tiveram um
acumulado de 128 mm em 6h. Em 2009, também houve uma corrida de lama
desencadeada por chuvas de 82 mm em 24h, que resultou na morte de duas
crianças.
O número de atendimentos por ano é alto e associado a uma ocupação
desordenada das encostas pela população de baixa renda que torna alta a
vulnerabilidade desta, o risco nessas áreas também é alto. Diante do exposto, podese ressaltar que mesmo diante da alta suscetibilidade e risco das áreas o número de
mortes é baixo.

5.2.4 Plano Municipal de Redução de Riscos do Guarujá - PMRR
O Guarujá apresenta dois PMRR elaborados pelo Instituto de Pesquisas
Tecnológicas (IPT) nos anos de 2007 e 2016. Nesta pesquisa será apresentado
apenas o PMRR de 2016 (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS, 2016), já
que o mesmo se trata de uma atualização do PMRR de 2007.
Para o desenvolvimento do PMRR de 2016, o método adotado consistiu no
levantamento e análise de dados, essencialmente dos arquivos existentes na
Prefeitura, Defesa Civil Municipal e de dados coletados pela equipe do IPT. Esses
dados foram sistematizados de modo a estabelecer critérios e procedimentos para
avaliação do zoneamento de risco nas áreas, em conjunto com os técnicos da
Prefeitura, com a finalidade de subsidiar o gerenciamento de riscos, bem como a
estabelecer parâmetros técnicos e sociais, a fim de promover maior segurança e/ou
eliminar riscos.
Coube à Prefeitura Municipal, num primeiro momento, disponibilizar cópias
dos projetos, plantas, fotos aéreas e estudos referentes ao tema para as equipes
que trabalhariam em campo; incluindo: históricos das intervenções efetuadas pela
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Defesa Civil nos setores de riscos; históricos das ocorrências atendidas pela Defesa
Civil do Município, nos setores de riscos; plantas planialtimétricas; e documentos
fotográficos. Os dados obtidos foram organizados e sistematizados por meio de
mapas, fichas e documentação fotográfica.
Nas áreas mapeadas foram obtidas fotos oblíquas, por meio de sobrevoo de
helicóptero, a alturas médias entre 100 m e 150 m a partir do solo. Também foram
utilizadas fotos aéreas (ortofotos) com o intuito de espacializar a distribuição das
áreas.
Foram analisadas as situações potenciais de escorregamentos e solapamento
de margens de córregos, sendo adotados os seguintes procedimentos:
 Vistoria em cada área, por meio de investigações geológico-geotécnicas de
superfície,

visando

identificar

condicionantes

dos

processos

de

instabilização, evidências de instabilidade e indícios do desenvolvimento de
processos destrutivos;
 Registro, em fichas de campo, das características de cada setor mapeado
e dos resultados das investigações geológico-geotécnicas;
 Delimitação dos setores de risco, representando-os nas cópias das
fotografias de helicóptero, ortofotos ou fotos de campo, em ambiente SIG.
 Avaliação e definição do grau de risco de ocorrência de processo de
instabilização (escorregamento de encostas, quedas de blocos e
solapamento de margens de córregos), válido por um período de 1 (um)
ano, segundo critérios da metodologia para mapeamento de áreas de risco
(Ministério das Cidades, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, 2007);
 Estimativa das consequências potenciais do processo de instabilização, por
meio da avaliação das possíveis formas de desenvolvimento do processo
destrutivo atuante (por ex., volumes mobilizados, trajetórias dos detritos,
áreas de alcance, etc.), e do número de moradias ameaçadas, em cada
setor de risco;
Os dados obtidos foram organizados e sistematizados por meio de mapas,
fichas de campo e documentação fotográfica e as informações foram integradas
para a avaliação do zoneamento e setorização de risco, e o estabelecimento de
diretrizes visando à minimização de riscos.
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O PMRR do ano de 2016 apresentou resultados em 17 áreas cadastradas
pela equipe do IPT, na qual 13 áreas foram classificadas como de risco Alto (R3) e
quatro áreas como setor de monitoramento (SM).
Neste trabalho o IPT não mapeou as áreas de Risco Baixo – R1 e Risco
Médio – R2. No entanto, acrescentou um novo conceito, o de Setor de
Monitoramento (SM). Este Setor de Monitoramento, de acordo com Instituto de
Pesquisas Tecnológicas (2016), é um local onde a potencialidade de ocorrência de
instabilização é baixa ou média, porém devido à dinâmica das ocupações, o setor
pode tornar-se de alta ou muita alta potencialidade caso haja alterações nas suas
condições. Ainda de acordo com o PMRR 2016, nesse tipo de setor não são
observadas sinais de movimentações, tais como trincas no terreno ou nas casas e
degraus de abatimento. Levou-se em conta também as condições das moradias
como tipologia e distância destas em relação à encosta.
A descrição apresentada para os setores de monitoramento tem grande
semelhança com o setor de Risco Médio – R2, o qual de acordo com a metodologia
de Ministério das Cidades / Instituto de Pesquisas Tecnológicas (2007), também
prevê baixa a media potencialidade de instabilização neste setor, se mantidas as
condições. Já o risco baixo (R1) se refere às áreas do entorno dos setores de alto
risco mapeados, e o IPT optou por não mapeá-los.
Os setores de monitoramento também podem incluir áreas ainda não
ocupadas, que se encontram nos limiares de setores mapeados com risco Alto (R3)
e Muito Alto (R4), e que apresentam características geológico-geotécnicas
predisponentes para o desenvolvimento de processos de instabilização, ou seja,
possuem alta ou muito alta suscetibilidade para processos de movimentos de
massa.
Tal ação visa trabalhar o planejamento da expansão urbana diante do
contexto das cidades brasileiras, as quais vêm apresentando durante décadas
formas indevidas de utilização dos espaços ainda não ocupados. É uma maneira de
se trabalhar a ausência de processos de planejamento, visando atender a interesses
coletivos de forma ampla, buscando conjuntamente a proteção ambiental e o direito
à cidade.
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A área de estudo selecionada, a Vila Baiana (Figura 33) apresenta Risco Alto
– R3, com as seguintes características: inclinação média de 30° com presença de
taludes de corte de 2 m a 4 m de altura e 70° a 90° de inclinação, moradias
predominantemente de alvenaria e algumas pontuais em madeira, situadas entre 0
m a 4 m de distância do topo do talude de corte e de 0 m a 3 m de distância da base
dos taludes, evidências de movimentação apontadas como trincas no terreno e nas
moradias, muros e paredes embarrigadas, árvores, postes e muros inclinados e
presença de cicatrizes de escorregamentos. Além disso, foram identificados
depósitos antrópicos sobre o talude de corte compostos de solo lançado, lixo e
entulho. Há vazamentos de tubulações de água, lançamento de água servida na
superfície do terreno, concentração de água de chuva em superfície e a inexistência
de um sistema de drenagem. Para este setor espera-se a ocorrência de novos
escorregamentos em taludes de corte e depósitos antrópicos.
As Figuras de 30 a 37 apresentam a delimitação do setor de risco mapeado
na Vila Baiana.
Figura 30 – Vista geral do limite do setor mapeado na Vila Baiana.

Fonte: Instituto de Pesquisas Tecnológicas (2016).
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Figura 31 – Vista do setor mapeado na Vila Baiana.

Fonte: Instituto de Pesquisas Tecnológicas (2016).

Figura 32 – Vista do setor mapeado na Vila Baiana.

Fonte: Instituto de Pesquisas Tecnológicas (2016).
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Figura 33 – Vista do setor mapeado na Vila Baiana.

Fonte: Instituto de Pesquisas Tecnológicas (2016).

Figura 34 – Vista do setor mapeado na Vila Baiana.

Fonte: Instituto de Pesquisas Tecnológicas (2016).
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Figura 35 – Vista do setor mapeado na Vila Baiana.

Fonte: Instituto de Pesquisas Tecnológicas (2016).
Figura 36 – Vista do setor mapeado na Vila Baiana.

Fonte: Instituto de Pesquisas Tecnológicas (2016).
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Figura 37 – Vista do setor mapeado na Vila Baiana.

Fonte: Instituto de Pesquisas Tecnológicas (2016).

As Figuras 38 a 40 apresentam o setor de risco da Vila Baiana, obtidas em
Instituto de Pesquisas Tecnológicas (2016), e corroboraram com as descrições de
instabilizações apontadas anteriormente.
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Figura 38 – Trinca no terreno, presente no quintal na frente de uma das
moradias da área da Vila Baiana, próxima ao topo de um dos taludes de corte.

Fonte: Instituto de Pesquisas Tecnológicas (2016).
Figura 39 – Escorregamento no talude de corte atrás de moradia de madeira.

Fonte: Instituto de Pesquisas Tecnológicas (2016).
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Figura 40 – Detalhe de uma das vielas pavimentadas na Vila Baiana.
Destaque para a ausência de sistemas de drenagem superficial e a
inclinação elevada do trecho.

Fonte: Instituto de Pesquisas Tecnológicas (2016).

A Figura 41 apresenta a ficha de campo do setor de risco da Vila Baiana,
obtida em Instituto de Pesquisas Tecnológicas (2016).
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Figura 41. Ficha de campo do setor da Vila Baiana.

Fonte: Instituto de Pesquisas Tecnológicas (2016).
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6 APLICAÇÃO DO MÉTODO CPRM (2017) NA ÁREA DA VILA BAIANA
Este capítulo tem por objetivo aplicar o método do “Manual de Mapeamento
de Perigo e Risco a Movimentos Gravitacionais de Massa” (CPRM, 2017). O local
escolhido para aplicação do método é a Vila Baiana, no Guarujá – SP. O método,
dividido em três etapas, será descrito a seguir.
6.1 Primeira Etapa – Base de Dados e Área de Estudo
A partir da análise dos dados existentes sobre o município do Guarujá, já
apresentados anteriormente, foi selecionada a Vila Baiana como o local para
aplicação do método. A área de estudo, foi definida pelo Local de Interesse, nesse
caso a ocupação nas encostas da Vila Baiana, que pode ser atingida quando da
ocorrência de escorregamentos planares, e o limite de abrangência, o qual se
estende até a crista das encostas da Vila Baiana (Figura 42).
Figura 42 – Área de estudo com as delimitações do limite de abrangência e do
local de interesse.

Fonte: Google Earth 2018, modificado pela autora.
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6.2 Segunda Etapa – Análise de Perigo na Área de Estudo
Esta etapa compreendeu a aplicação dos critérios topográficos e a
delimitação das áreas onde pode ocorrer deflagração e/ou atingimento. Para isto foi
elaborada uma carta de inclinação, utilizando-se o software Arcgis versão 10.2, a
partir de um modelo digital de elevação (MDE), na escala 1:10.000, com intervalos
de inclinações de 0° a 10°, de 10° a 20°, 20° a 25°, 25° a 30°, 30° a 50° e > 50°
(Figura 43).
Figura 43 – Carta de inclinação com intervalos de inclinações indicados.

Fonte: Elaborado pela autora
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Após a realização da carta de inclinação foram destacadas as porções das
encostas com inclinação igual ou superior a 25° e alturas iguais ou maiores que 5 m.
Sabendo-se que o modelo digital de terreno adotado se encontra na escala 1:10.000
e, portanto, espaçamento entre as curvas de nível de 5 m, as porções já
selecionadas com inclinação igual ou superior a 25 ° correspondem às porções com
alturas maiores que 5 m (Figura 44).
Figura 44 – Áreas com inclinação maior ou igual a 25⁰.

Fonte: Elaborado pela autora

Depois

foram

traçadas

linhas

perpendiculares

às

curvas

de

nível

equidistantes preferencialmente a 50 metros, totalizando 64 linhas (Figura 45).
Depois foram marcados os pontos nas interseções das linhas perpendiculares com
as extremidades superiores (topo) e inferiores (base) (Figura 46).
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Figura 45 – Linhas perpendiculares
preferencialmente a 50 metros.

Fonte: Elaborado pela autora

às

curvas

de

nível

equidistantes

105

Figura 46 – Pontos de topo e de base nas linhas perpendiculares anteriormente
traçadas.

Fonte: Elaborado pela autora

Depois foi calculado o valor da diferença de elevação – Altura (H) – entre a
extremidade superior (topo) e inferior (base) em cada linha perpendicular traçada.
Com este dado em mãos, se prosseguiu delimitando a área crítica. Para isto, sobre
a mesma linha, a partir de cada ponto de topo foi marcado um ponto a 10 metros de
distância à montante e um outro ponto marcado a partir de cada ponto de base à
jusante, com a mesma medida de Altura (H) limitado a 30 metros. Assim, foi
delimitada uma área interligando os pontos marcados como mostra a Figura 47.
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Figura 47 – Definição dos limites da área crítica a partir do topo e da base da
condição topográfica, sobre as linhas transversais.

Fonte: Elaborado pela autora

Depois disso foi delimitada a área de dispersão onde, a partir de cada ponto
de base, foi marcado à jusante um ponto a distância de duas vezes a medida de
Altura (2 x H), sobre a mesma linha, limitado a 50 metros. Assim, foi delimitada uma
área interligando os pontos marcados como mostra a Figura 48.
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Figura 48 – Etapas de definição dos limites da área de dispersão a partir da base da
condição topográfica, sobre as linhas transversais.

Fonte: Elaborado pela autora

O resultado da aplicação dessa sequência de passos são polígonos com a
delimitação das áreas críticas e de dispersão referentes ao processo de
escorregamento planar (Figura 49).
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Figura 49 – Definição dos limites das áreas crítica e de dispersão.

Fonte: Elaborado pela autora

Concluída a fase de trabalho em escritório, foi iniciada a segunda fase desta
etapa que corresponde a validação da área de perigo potencial (área crítica e de
dispersão) e a qualificação do perigo referente ao processo de escorregamento
planar na área de estudo.
Na validação da área de perigo potencial foram verificados os critérios
topográficos utilizados e desconsideradas as áreas que não atendiam a esses
critérios. Para isto foram realizadas vistorias em campo (Figura 50) com o auxílio de
um telêmetro a laser (Figura 51), onde foram registrados oito pontos de controle na
área de estudo, os quais ratificaram os critérios topográficos adotados, sinalizando
encostas com inclinação igual ou superior a 25° e altura igual ou maior que 5 metros.
Foram feitos pequenos ajustes nas delimitações da Área Crítica e Área de
Dispersão, englobando pequenas porções que constavam inicialmente como Área
de Dispersão.
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Figura 50 – Vista de uma encosta da Vila Baiana em um dos pontos
vistoriados. Notar a alta declividade do terreno.

Fonte: Fotografada pela autora.
Figura 51 – Utilização do telêmetro a laser para averiguação dos critérios
topográficos.

Fonte: Fotografada pela autora.
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Ainda em campo, foi realizada a qualificação do grau de perigo na área
crítica, com base na observação de indícios de instabilidade no terreno, utilizando-se
uma ficha de campo. Foram observadas cicatrizes de escorregamento e notificados
alguns locais com ocorrências pretéritas de escorregamentos, justificados pelos
técnicos da Defesa Civil do Guarujá, que acompanharam os trabalhos de campo.
Desse modo, foram delimitadas as áreas de perigo muito alto (P4) em vermelho.
Para as áreas de perigo médio (P2) em amarelo, não foram observados indícios de
instabilidade no terreno. Na área de dispersão foi atribuído um grau abaixo em
relação à área crítica. O mapa de perigo obtido é apresentado na Figura 52 e as
fichas de campo dos 8 pontos vistoriados encontram-se no ANEXO I.
Figura 52 – Mapa de Perigo.

Fonte: Elaborado pela autora.
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O mapa de perigo obtido é valido para as condições atuais existentes, no
período compreendido por uma estação chuvosa normal. Para a área crítica foram
atribuídas as classes P2 – Moderado, onde são atendidos os critérios topográficos,
porém não são observadas feições de instabilidade, onde é possível a ocorrência de
movimentos gravitacionais de massa e P4 – Muito Alto, em que são atendidos os
critérios topográficos e/ou são observados indícios marcantes de instabilidade no
terreno de acordo com o tipo de movimento, é muito alta a possibilidade de ocorrência
de movimentos gravitacionais de massa. Para a área de dispersão foram atribuídas às
classes, P1 – Baixo, onde é possível o atingimento da área por movimentos
gravitacionais de massa e P3 – Alto, em que é muito alta a possibilidade da área ser
atingida por movimentos gravitacionais de massa.

6.3 Terceira Etapa – Análise de Risco na Área de Estudo
Nesta etapa foram avaliados parâmetros de vulnerabilidade, para posterior
qualificação do grau de risco. Assim, foi avaliado o parâmetro de vulnerabilidade,
apenas no interior das áreas delimitadas e qualificadas quanto ao grau de perigo, a
partir da observação do material empregado nas construções – de alvenaria a
madeira – e a presença de danos estruturais. Estas observações foram realizadas
com o auxílio de fotos aéreas (ortofotos) e “in loco”. Esses parâmetros definiram a
adoção da classe de vulnerabilidade V2 para a área de estudo como um todo
(Figura 53), caracterizada por construções de alvenaria visualmente bem
construídas, sem danos estruturais (provocados por movimentações no terreno), e
não necessita de laudo técnico especializado.
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Figura 53 – Mapa de Vulnerabilidade.

Fonte: Elaborado pela autora.

Após o levantamento da vulnerabilidade, foi realizada a qualificação do grau
de risco, por meio da matriz de risco que correlaciona, a vulnerabilidade V2 definida
e o grau de perigo adotado. As classes de riscos atribuídas estão sinalizadas em
vermelho na matriz de risco (Figura 54) e representadas no mapa de risco
(Figura 55).
Figura 54 – Matriz de risco e as classes atribuídas neste estudo.

Fonte: adaptado de CPRM (2017).
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Figura 55 – Mapa de Risco.

Fonte: Elaborado pela autora

Da aplicação do método de mapeamento de perigo e risco a movimentos
gravitacionais de massa, segundo CPRM (2017), para processos de escorregamentos
planares, foi obtido vulnerabilidade V2 – Moderada, associada a construções de
alvenaria visualmente bem construídas e sem danos estruturais provocados por
movimentações no terreno e resultando num mapa de risco, para condições médias
de chuvas para o local. Assim se obteve as seguintes classificações:


R1 (Baixo), caracterizada pela ausência de indícios de instabilidade no terreno,
vulnerabilidade V2 (Moderada) e com baixa possibilidade de destruição das
construções por movimento gravitacional de massa;



R2 (Moderado), onde não há indícios de instabilidade no terreno,
vulnerabilidade V2 (Moderada) e com moderada possibilidade de destruição
das construções por movimento gravitacional de massa;
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R3 (Alto), com indícios claros de instabilidade no terreno, vulnerabilidade V2
(Moderada) e com alta possibilidade de destruição das construções por
movimento gravitacional de massa; e



R4 (Muito Alto), em que há presença marcante de indícios de instabilidade no
terreno, vulnerabilidade V2 (Moderada) e muito alta possibilidade de destruição
das construções por movimento gravitacional de massa.
No Anexo A pode ser vista uma figura com a sobreposição do mapeamento

Ministério das Cidades / Instituto de Pesquisas Tecnológicas (2007) e o mapeamento
CPRM (2017).
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7 DISCUSSÃO
Para a comparação dos dois métodos de mapeamentos de riscos a
escorregamentos, foi designado Método A para o do Ministério das Cidades /
Instituto de Pesquisas Tecnológicas (2007) e Método B para o do Manual de
Mapeamento de Perigo e Risco a Movimentos Gravitacionais de Massa do projeto
de Gestão Integrada de Riscos e Desastres Naturais e do Serviço Geológico do
Brasil (2017).
Com relação ao tipo de processo mapeado os dois métodos abordam quedas
de blocos, escorregamentos e fluxo de detritos (corridas), segundo conceitos de
Augusto Filho (1992). Além disso, no método A podem ser mapeados, em campo,
solapamento de margem, erosão e rastejo, demonstrando uma maior abrangência
de processos mapeados. No método B o tipo de processo esperado para a área
define as técnicas e critérios topográficos adotados.
Ainda no método B o tipo de processo esperado é estabelecido logo na etapa
de início, utilizando-se também de informações dos técnicos municipais e de bases
cartográficas do município. O método A, porém, faz a avaliação do tipo de processo
esperado, observando a área em campo, utilizando-se de aspectos geológicosgeotécnicos, vulnerabilidade em relação às formas de uso e ocupação do solo,
informações dos técnicos municipais e de dados do município e experiência do
técnico de mapeamento.
Em ambos os métodos, o levantamento dos diversos dados referentes ao
município em estudo se integram à avaliação da área em zoneamentos de risco,
segundo as definições de Macedo e Bressani (2013). Em ambos os métodos a
priorização do local a ser mapeado é realizada em conjunto com o corpo técnico da
prefeitura de maneira que este julgue relevante. As áreas sem ocupação humana,
principalmente nos limiares de setores mapeados ou com projetos de expansão
urbana, também podem ser indicadas como locais para serem aplicados os
métodos, sendo que no método A a área limita-se a um setor de monitoramento e no
método B pode entrar tanto no local de interesse, quanto no limite de abrangência,
para depois ser avaliado quanto ao perigo.
No método B são utilizados critérios topográficos para a identificação do
perigo potencial e a delimitação das áreas onde pode ocorrer deflagração ou
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atingimento pelo processo, sendo fundamental a utilização de um mapa com curvas
de nível na escala 1:10.000, em que o técnico de mapeamento pode optar por
aplicar o método por meio de um gabarito que se encontra em anexo no manual do
método, ou realizar uma carta de inclinação em ambiente SIG. Isso exige
experiência por parte do técnico, sendo necessário um mínimo de capacitação na
área. Isto também vale para as demais etapas de delimitação da área crítica e de
dispersão.
Ainda no método B, na delimitação da área de perigo, o técnico de
mapeamento quando em campo, reavalia a área observando os critérios
topográficos adotados, as feições de instabilidade e de vulnerabilidade das
moradias, podendo inclusive mudar o tipo de processo esperado para a área, pois o
que prevalece são às informações obtidas em campo. Sabendo disso e que os
critérios topográficos mudam para cada tipo de processo esperado, é possível
ocorrer atrasos no estudo de mapeamento, já que seria necessário refazer a
delimitação das áreas críticas e de dispersão, para novamente verificar em campo
os critérios topográficos adotados.
No método A apesar de não se obter como produto um mapa de perigo,
assim como se propõe o método B, a etapa de campo proposta em ambos os
métodos são semelhantes, observando-se os indícios de instabilidade no terreno e a
vulnerabilidade das moradias. Ainda em campo, o método A, apresenta critérios
objetivos de mapeamento, atribuindo subjetividade apenas na classificação final do
grau de risco, na mudança de R3 para R4, segundo Macedo e Mirandola (2016). No
método B tem-se subjetividade na presença de indícios de instabilidade presentes
ou marcantes, para trincas no terreno, árvores inclinadas e grau de saturação ou
surgência, o que interfere na mudança de P3 para P4, e também na presença de
danos presentes ou marcantes, na passagem de V3 para V4. No caso de árvores
inclinadas, o fato de haver uma única evidência como esta, associada a
movimentações no terreno, não justifica a mudança de perigo P2 (Moderado) para
P3 (Alto).
A vulnerabilidade, no método A, se apresenta de forma a caracterizar a área
como um todo, sendo considerada na mudança de R2 para R3. Também é critério
de estimativa das consequências do tipo de processo esperado. No método B,
estima-se o grau de vulnerabilidade, relacionado ao tipo de moradia e evidências de
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movimentação desta, sendo fundamental na avaliação quanto ao grau de risco, por
meio da matriz de correlação de grau de perigo versus grau de vulnerabilidade.
Sobre a frequência ou probabilidade de ocorrência do processo esperado, no
método A, está relacionado a chuvas intensas e prolongadas, no período de um ano.
Já no método B a uma estação chuvosa normal, o que se acredita então estar
associado mais a suscetibilidade ao evento do que ao perigo em si, devido ao seu
caráter atemporal. Sendo assim, para a seleção do método a ser adotado é
imprescindível observar qual a frequência de chuvas se quer mapear.
Para a estimativa da consequência, o método A contempla a distância de
atingimento dos eventos adversos na forma de uma vez a altura do talude que se
movimentará (distância de atingimento = 1 H). Assim, essa medida se faz de forma
subjetiva, dependendo da experiência do técnico de mapeamento, que a estima, por
meio da avaliação das possíveis formas de desenvolvimento do processo destrutivo,
como por exemplo, volumes mobilizados, trajetórias dos detritos, áreas de alcance,
etc., e do número de moradias ameaçadas, no setor de risco. Isto se deve ao caráter
de concepção de intervenção estrutural a ser implantada. Já o método B se utiliza da
área de dispersão, delimitada de acordo com critérios topográficos adotados, em
conjunto da vulnerabilidade das moradias mapeadas.
Sobre a aplicação do método B na Vila Baiana, nos estudos em campo, foi
possível conferir o ângulo de inclinação das áreas críticas, em oito pontos da área de
estudo. Medidas como o limite das áreas críticas tanto de base (espraiamento de
detritos) quanto de topo (ponto inicial de deflagração do processo, com potencial de
atingimento da área ocupada) não foram possíveis de serem verificadas devido às
dificuldades de acesso e segurança na área de estudo. Houve impedimentos na
tomada de medidas distantes com o telêmetro, devido à disposição das casas no sopé
da encosta que obstruem a visada. Considerando que o tipo de ocupação da Vila
Baiana é praticamente a mesma de qualquer área de risco no país, é provável que
esses impedimentos ocorram rotineiramente. Além disso, a utilização do equipamento
trouxe insegurança aos moradores locais que desconfiaram da presença de uma
equipe com equipamentos óticos, pondo em risco, consequentemente, a equipe em
campo. Assim sugere-se a realização de estudo de campo detalhado e flexível, com um
tempo considerável de execução, principalmente relacionado à avaliação de danos
estruturais casa a casa, originados da movimentação do terreno pelo processo ocorrido
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ou esperado, visando assim uma boa classificação do grau de vulnerabilidade (material
empregado e danos estruturais nas construções) e a segurança da equipe.
Comparando os resultados obtidos em cada método, observa-se que no método A
a Vila Baiana corresponde a um setor de R3 (Risco Alto), já que se atribuiu um mesmo
grau de risco para a área como um todo, embora possa haver algumas moradias no
setor que não apresentem o grau de risco atribuído ao setor e, eventualmente, até
mesmo moradias sem risco. No método B, as classes de risco atribuídas, variaram
de R1 (Baixo), R2 (Moderado), R3 (Alto) a R4 (Muito Alto), se mantendo no mesmo
grau de perigo, já que a vulnerabilidade considerada para o todo se manteve em V2
(Moderado) (vide Figura 44). Sabendo que o método B distribui melhor o grau de
risco na área de estudo, é importante destacar que isso, para a gestão de riscos da
Defesa Civil Municipal, auxilia na priorização mais pontual das áreas de risco a
serem atendidas quanto à remoção e realocação de moradores destas áreas, caso
necessário. Cabe discutir se para o planejamento e execução de obras de
intervenção estrutural, uma área com muitos setores, às vezes pequenos,
inviabilizaria esses trabalhos.
Para as questões de monitoramento e alerta, o método B só é válido para uma
estação chuvosa normal, sendo que em eventos climáticos extremos, uma área
definida como P2 pode passar para P4. Assim, para estas questões, é necessário
desconsiderar o método B e se utilize o método A, que prevê chuvas intensas e
prolongadas. Ou ainda sugere-se que se monitore e dê o alerta ao setor todo
delimitado no mapa de risco, obtido pelo método B.
No método B a qualificação do grau de risco por meio da matriz de correlação
de grau de perigo versus grau de vulnerabilidade, não há uma perfeita
correspondência com o que se observa em campo. No caso das áreas críticas
relacionadas ao Risco 4 (Muito Alto), apesar da presença de cicatrizes de
escorregamentos ou ocorrências pretéritas de escorregamentos, a vulnerabilidade
da moradia e o nível de resistência das construções não são baixos, pois são em
sua maioria edificações em alvenaria, visualmente bem construídas, sem laudo
técnico específico. No caso do Risco 3 (Alto) atribuído na área de dispersão,
derivado de um grau abaixo do perigo advindo da área crítica, não há indícios claros
de instabilidade no terreno e nem baixo a moderado nível de resistência das
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construções. Para este problema sugere-se produzir outra matriz de risco para a
área de dispersão e, consequente, quadro de classificação dos graus de riscos.
Considerando que a declividade da encosta varia de acordo com o tipo de solo,
rocha e relevo da área, e também, por intervenções antrópicas, como a implantação de
cortes e aterros nos taludes sem orientação técnica e que devido à dimensão
continental do Brasil, o qual possui variados condicionantes litológicos estruturais e
pedológicos, sugere-se acrescentar estas duas variáveis no mapeamento do método B.
Em ambos os métodos, se necessita capacitar muito bem os técnicos da
prefeitura para que estes compreendam o passo a passo e a aplicação do método, e a
finalidade do mapa de risco. Pensando em relação a este usuário, o método B exige
maiores conhecimentos dos processos do meio físico, já que é imprescindível
reconhecer a tipologia do processo esperado para a área, de modo que para cada
tipo de movimento gravitacional esperado, são adotados técnicas e critérios
topográficos distintos na elaboração dos produtos cartográficos.
Ainda assim, outra alternativa para o método B, seria a realização de uma fase
inicial em campo para reconhecimento dos locais potenciais de ocorrência de
processos, antes mesmo da aplicação dos critérios topográficos.
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8 CONCLUSÃO
A aplicação do método de mapeamento de perigo e risco a movimentos
gravitacionais de massa do projeto de Gestão Integrada de Riscos e Desastres
Naturais do Serviço Geológico do Brasil (CPRM, 2017), para processos de
escorregamentos planares, resultaram em classes de risco R1 – Baixo, R2 –
Moderado, R3 – Alto e R4 – Muito Alto. Enquanto isso, o uso do método de
mapeamento de riscos de escorregamentos do Ministério das Cidades / Instituto de
Pesquisas Tecnológicas (2007), resultou num setor único de Risco Alto – R3.
O método de mapeamento de perigo e risco a movimentos gravitacionais de
massa da CPRM (2017) se mostra inaplicável quando não existirem mapas em escalas
adequadas, ou mesmo com muito baixa qualidade, em um município. Como esse é um
fato muito comum no Brasil, a aplicação desse método fica comprometida. Esse
problema levou o Ministério das Cidades / Instituto de Pesquisas Tecnológicas (2007) a
propor a utilização de fotografias aéreas de baixa altitude (helicóptero, mas atualmente
VANT), onde são desenhados os setores. A seleção do tipo de processo esperado para
a área de estudo, sem uma visita prévia de campo, exige um alto nível de experiência
do técnico de mapeamento, visando à aplicação das técnicas e critérios topográficos. A
objetividade inicial de aplicação do método se perde em algumas etapas como nas
passagens de P3 para P4 e V3 para V4. No caso de árvores inclinadas, o fato de haver
uma única evidência como esta, associada a movimentações no terreno, não justifica a
mudança de perigo P2 (Moderado) para P3 (Alto). Apesar disso, o método se mostra
interessante para a gestão de riscos pela Defesa Civil Municipal, pois auxilia numa
priorização mais pontual das áreas de risco a serem atendidas na remoção e
realocação

de

moradores,

caso

necessário.

Entretanto,

para

questões

de

monitoramento e alerta em eventos climáticos extremos, este método deve ser
desconsiderado, já que é válido para uma estação chuvosa normal.
O método de mapeamento de riscos de escorregamentos do Ministério das
Cidades / Instituto de Pesquisas Tecnológicas (2007), tem como vantagem a
facilidade de aplicação, devido aos critérios objetivos de mapeamento e o uso de
fotografias aéreas obliquas, na falta de mapas em escalas adequadas. Porém,
apesar das atualizações no método, na tentativa de diminuir a subjetividade da
classificação do grau de risco, ainda há subjetividade na passagem de R3 para R4,
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quando da falta de caracterização da pior situação possível, ficando a cargo da
experiência do técnico de mapeamento a decisão desta passagem. Neste método a
estimativa das consequências do tipo de processo esperado, contempla a distância
de atingimento dos eventos adversos dependente da experiência do técnico de
mapeamento e do número de moradias ameaçadas, no setor de risco. Isto se deve
ao caráter de concepção de intervenção estrutural a ser implantada pelo método.
Este método, ao contrario do método CPRM (2017), pode ser utilizado para eventos
climáticos extremos, uma vez que prevê episódios de chuvas intensas e
prolongadas.
Em ambos os métodos, produtos cartográficos gerados podem subsidiar as
gestões de perigo e risco em âmbito municipal e regional, o planejamento e
ordenamento territorial urbano, orientar e definir as obras de engenharia, preventivas
ou de mitigação do perigo ou risco, e auxiliar na criação de sistemas de alerta e
evacuação, em casos de uma estação chuvosa normal, visando à redução da
ocorrência de acidentes geológico-geotécnicos, bem como sua dimensão e
consequências.
Para o refinamento deste estudo sugere-se uma análise em campo detalhada
da vulnerabilidade, o que interfere, consequentemente, nos graus de riscos
adotados, dedicada a avaliação “in loco” da ausência ou presença de danos
presentes ou marcantes, relacionados exclusivamente a movimentações do terreno.
No entanto, o tempo de execução dessa análise pode ser muito grande.
Devido à indisponibilidade de mapas topográficos municipais em escalas
adequadas e a análise da vulnerabilidade “in loco” demandar muito tempo de
trabalho, se acredita que o método do Ministério das Cidades / Instituto de
Pesquisas Tecnológicas (2007) ainda seja o mais adequado a ser utilizado na maior
parte dos municípios brasileiros, mesmo que aplicado na dependência da
experiência do técnico de mapeamento.
Sugerem-se também uma revisão do manual que contém o método CPRM
(2017), para melhor adequação das figuras explicativas, e o acréscimo das variáveis
condicionantes litológicas, estruturais e pedológicas no método.
A comparação entre estes dois métodos trás à tona a subjetividade que ainda
há na aplicação destes, ficando a cargo da experiência do técnico de mapeamento
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decidir a categorização do grau de risco, no caso do método do Ministério das
Cidades / Instituto de Pesquisas Tecnológicas, e dos graus de perigo e
vulnerabilidade, no caso do método CPRM (2017), sendo necessários investimentos
para ambos os métodos em cursos de capacitação da equipe de mapeamento.
Esta comparação também remete à discussão da padronização do método de
mapeamento de riscos de escorregamentos no Brasil, que em razão de sua
dimensão continental, pode possuir uma ampla quantidade de critérios a serem
adotados na priorização do tipo de mapeamento, o que ao final, pode inviabilizar
essa padronização de métodos.
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