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Apresentação
A SOCIETY FOR RISK ANALYSIS (www.sra.org) é uma sociedade internacional
multidisciplinar, interdisciplinar e acadêmica que fornece um fórum aberto para todos
a ueles ue estão i te essados o te a a álise de is os , ue po sua vez é
amplamente definido para incluir os aspectos que vão desde a caracterização,
avaliação, comunicação e gestão, até propostas de políticas públicas, sempre dentro
do contexto dos riscos e ameaças que possam afetar os indivíduos, as organizações
públicas e privadas, e a sociedade, seja no âmbito local, regional, nacional ou global. A
SRA conta com várias organizações regionais ao redor do mundo e grupos de
especialidades que possibilitam a interação entre membros que estejam próximos a
sua localidade e que tenham afinidades com suas disciplinas. Estabelecida em 1980
nos Estados Unidos tem crescido significativamente desde a sua fundação. A sociedade
ealiza a ual e te eu iões e pu li a a evista ie tífi a Risk a alisys: a
i te atio al jo al desde 1 1, onsiderada líder no campo da análise de risco.
Conta com mais de 2.000 membros de universidades, governo, indústria, consultoria e
organizações não governamentais.
O grupo regional da América Latina da SOCIEDADE DE ANÁLISE DE RISCO LATINO
AMERICANA SRA-LA (www.srala.org) foi criado em 6 de junho de 2008 durante o II
Congresso Mundial da SRA realizado em Guadalajara, México, quando se estabeleceu
uma estrutura de governança através de um Conselho Executivo. A SRA-LA conta
atualmente com a participação de membros de vários países da América Latina, a
dizer, Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Colômbia, Costa Rica, Equador, Guatemala,
Jamaica, México, Trinidade e Tobago, Venezuela, entre outros, e já realizou dois
congressos muito bem sucedidos, na Universidade Diego Portales em Santiago, Chile,
em 2010 e na Universidade de Los Andes em Bogotá, Colômbia, em 2012.
A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE GEOLOGIA DE ENGENHARIA E AMBIENTAL – ABGE é
uma entidade técnico-científica sem fins lucrativos fundada em 1968 que trabalha para
agregar profissionais que atuam na Geologia de Engenharia e Ambiental, estimulando
o debate e a reflexão em temas que envolvam a previsão do comportamento
geológico face às solicitações das obras de engenharia e infraestrutura. A entidade é
uma das associações mais ativas da International Association for Engineering Geology
and the Environment – IAEG. Como principal foco de sua atuação, a ABGE busca
promover e disseminar o conhecimento por meio da realização de eventos, tais como,
simpósios, congressos, workshops, reuniões técnicas, mesas redondas, palestras e
jornadas, além de editar livros, manuais, anais de congresso e revistas, e promover
diversos cursos de capacitação.
A ABGE por meio do seu Comitê Brasileiro de Riscos e Desastres Naturais - CBRDN, em
parceria com a SRA-LA realizará o III Congresso da Sociedade de Análise de Riscos
Latino Americana.

O objetivo principal deste Congresso é a troca de experiências entre especialistas das
diversas disciplinas relacionadas à análise e a gestão de risco.
O te a ge al do Co g esso Desenvolvimento e riscos no contexto Latino Americano
objetiva destacar o papel da análise de riscos como ferramenta de auxílio à tomada de
decisões técnicas e políticas para comunicar, atender e prevenir riscos em suas
diversas formas, envolvendo os setores públicos e privados, no contexto dos países
Latino Americanos que têm como principais características a limitação de recursos e
acentuada desigualdade social.
Desta forma o III Congresso SRA-LA 2016 pretende:
 Estimular o diálogo e a troca de experiências sobre riscos entre os
pesquisadores, profissionais, estudantes, indústrias, e instituições privadas e
governamentais da América Latina.
 Propiciar um ambiente para discussão sobre métodos de análise, processos e
critérios de decisão usados em diferentes países da América Latina
relacionados com previsibilidade, vulnerabilidade e planejamento territorial.
 Divulgar os avanços recentes em caracterização, avaliação, gerenciamento e
comunicação de riscos.
 Divulgar casos, métodos e processos de resposta à emergência.
 Estimular o relacionamento entre organizações e indivíduos da América Latina
a fim de difundir boas práticas de gestão de risco.

Comissão Organizadora III CLASRA-LA

Presentación
LA SOCIETY FOR RISK ANALYSIS (www.sra.org) es una sociedad internacional
multidisciplinaria, interdisciplinaria y académica que proporciona un foro abierto para
todos a uellos i te esados e el te a de a álisis de iesgo , defi ido a plia e te
para incluir los aspectos que van desde la caracterización, comunicación, evaluación y
gestión, hasta la propuesta de políticas públicas, siempre dentro del contexto de
riesgos y amenazas que puedan afectar a indivíduos, organizaciones públicas y
privadas, relacionados con las personas, las organizaioes públicas y privadas, y la
sociedad, tanto en el ámbito local, regional, nacional o global. La SRA Internacional
cuenta con varias organizaciones regionales y grupos de especialidades alrededor del
mundo que posibilitan la interacción entre miembros que están próximos a su
localidad y que practican disciplinas afines. Establecida en 1980 en los Estados Unidos
de Norteamérica, ha crecido significativamente desde a su fundación. La sociedad
ealiza a ual e te eu io es y pu li a la evista ie tífi a Risk analisys: an
international journal desde 1 1, o side ada líde e el a po de a álisis de iesgo.
Cuenta con más de 2.000 miembros provenientes de universidades, gobierno,
industria, consultoría y organizaciones no gubernamentales.
LA REGIONAL LATINO AMERICANA DE SRA – SRA-LA (www.srala.org) fue creada el 6 de
junio de 2008 durante el II Congresso Mundial de SRA Internacional realizado en
Guadalajara, México, estableciéndose una estrutura de gobierno a través de un
Consejo Ejecutivo. La SRA-LA cuenta actualmente con la participación de miembros de
varios países de América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Puerto
Rico, entre outros, y ya realizó exitosamente dos congresos, uno en la Universidad
Diego Portales en Santiago, Chile, en 2010 y otro en la Universidad de Los Andes en
Bogotá, Colombia, en 2012.
LA ASOCIACIÓN BRASILEÑA DE GEOLOGIA DE INGENIERÍA Y AMBIENTAL – ABGE es una
entidad técnico-científica sin fines lucrativos, fundada en 1968, que trabaja para reunir
profesionales que actúan en geologia de ingenieria y Ambiental, estimulando el debate
y la reflexión en temas que involucran la previsión del comportamento geológico, y
hace las solicitudes de las obras de ingeniería e infraestrutura. La entidad es una de las
asociaciones más activas de la Asociación Internacional de Ingeniería Geológica y del
Medio Ambiente, IAEG. El principal foco de acción de ABGE es la promoción y difusión
del conocimiento por medio de la realización de eventos, tales como simposios,
congresos, talleres, reuniones técnicas, mesas redondas, conferencias, y jornadas, así
como edición de libros, manuales, anales de congresos y revistas, y promoción de
diversos cursos de capacitación.
La ABGE, por medio de su Comité Brasileño de Riesgos y Desastres Naturales - CBRDN,
en conjunto con la SRA-LA realizará el III Congreso Latino Americano de la Sociedad de
Análisis de Riesgos.
El objetivo principal de este Congreso es el intercambio de experiencias entre
especialistas de las diversas disciplinas relacionadas con el análisis y la gestión de
riesgo.

El te a ge e al del Co g eso, Desarrollo y riesgos en el contexto Latino Americano ,
tiene por objeto destacar el papel del análisis de riesgos como herramienta de auxilio
en la toma de decisiones técnicas y políticas para comunicarse , conocer y prevenir los
riesgos en sus diversas formas , que implica en la participación de los sectores público
y privado , en el contexto de los países Latino Americanos que tienen como principal
característica la limitación de sus recursos y una acentuada desigualdad social.
De esta forma el III Congreso SRA-LA 2016 pretende:
 Estimular el diálogo y el intercambio de experiencias sobre riesgos entre los
investigadores, profesionales, estudiantes, miembros de industrias, y de
instituciones privadas y gubernamentales de América Latina.
 Propiciar un ambiente para la discusión sobre métodos de análisis, procesos y
criterios para la toma de decisiones usados en diferentes países de América
Latina, relacionados con la vulnerabilidad, la prevención y el planeamiento
territorial.
 Divulgar los avances recientes en caracterización, evaluación, manejo y
comunicación de riesgos.
 Divulgar casos, métodos y procesos de respuesta a emergencias.
 Estimular la vinculación entre organizaciones e individuos de América Latina a
fin de difundir buenas prácticas de gestión de riesgo.

Comité Organizador III CLASRA-LA

Programação do III Congresso da Sociedade de Análise de Risco Latino Americana SRA-LA
HORÁRIO
9:00-12:45
12:45-14:00
14:00-17:00

10/5/2016 (terça-feira)
Cursos
ALMOÇO
Cursos (continuação)
CURSOS PRÉ-CONGRESSO:

1. Evaluaciones de riesgo ecológico de sitios contaminados
Facilitadores: Dra. Rosa María Flores (Universidad Nacional Autónoma do México – UNAM, SRA-LA
Mexico), e Dr. Julio Fuchs (Universidad de Buenos Aires – UBA, SRA-LA Argentina)
2. Riscos Geológicos Naturais
Facilitadores: Dr. Eduardo Soares de Macedo, MSc. Fabricio Araujo Mirandola (Instituto de Pesquisas
Tecnológicas – IPT, São Paulo – Brasil)
3. Sustancias Químicas y Peligrosas, su importancia y la actualización con el SGA
Facilitadora: Ing. Química Patricia Rivera Figueroa (Profesora Catedrárica del Instituto Tecnológico
de Costa Rica. Gerente de Gestión Integral Consultores)
HORÁRIO
8:00-9:00
9:00-9:20
9:20-10:00
10:00-10:40

10:40-11:00
11:00-12:45

12:45-14:00
HORÁRIO
14:00-15:30

11/05/2016 (quarta-feira) MANHÃ
Inscrição e Entrega de material
Cerimônia de Abertura
Conferência 1: Role of Society for Risk Analysis - James H. Lambert (Presidente da Society
for Risk Analysis – SRA)
Conferência 2: Communicating About Environmental Health Risks: Using Science to Shape
Policy – Rita Schoeny, Ph.D. (Senior Science Advisor, Office of Science Policy, U.S. EPA – SRA
Society for Risk Analysis)
INTERVALO - CAFÉ
MR1 – Os fatores ambientais, agravos à saúde e o enfrentamento da epidemia de Zika
Moderadora: Profª. Dra Tamara Nunes de Lima Camara (Faculdade de Saúde Pública da
USP, São Paulo)
11h00 – 11h30 P-1 – As questões ambientais e a proliferação/mutação do mosquito Aedes
Aegypti na América Latina - Prof. Dr Délsio Natal (Faculdade de Saúde Pública da USP, São
Paulo)
11h30 – 12h00 P-2 – Epidemia de Zika e os agravos de saúde: evidências/incertezas atuais e
cenário futuro - Prof. Dr. Expedito José de Albuquerque Luna (Instituto de Medicina
Tropical da USP, São Paulo)
12h00 – 12h30 P-3 – Ações institucionais de enfrentamento das epidemias - Dr. Claudio
Maierovitch (Diretor do Departamento de Vigilância de Doenças Transmissíveis do
Ministério da Saúde, Brasília)
12h30 – 12h45 DEBATES
ALMOÇO
11/05/2016 (quarta-feira) TARDE
MR4 – Avaliação Quantitativa de Riscos
MR5 – Comunicação de Risco: Desafios para
Microbiológicos (AQRM): experiências e
novas abordagens
perspectivas para a América Latina
Moderadora – Prof.ª Dra. Adelaide
Moderadora - Dra. Cintia Okamura –
Nardocci (Faculdade de Saúde Pública da
(Companhia Ambiental do Estado de São Paulo USP, São Paulo)
CETESB), Coordenadora do projeto

14:00-14:20 P-1 –O papel da AQRM no
contexto da vigilância da qualidade da
água de consumo humano. Prof. Dr.Rafael
Kopschitz Xavier Bastos (Universidade
Federal de Viçosa, Minas Gerais).
14:20-14:40 P-2 – Circulação de Patógenos
emergentes e re-emergentes no Brasil e as
experiências com a AQRM no Estado de
São Paulo. Prof. Dra. Maria Tereza Pepe
Razzolini (Faculdade de Saúde Pública da
USP, São Paulo)
14:40-15:00 P-3 – A aplicação da AQRM
em diferentes contextos internacionais
Dra. Maria Inês Zanoli Sato (Companhia
Ambiental do Estado de São Paulo CETESB).

15:00-15:20 P-4 A experiência do México
na aplicação da AQRM na gestão de
qualidade da água e da exposição humana
a patógenos. Ing. María Inés Josefina
Navarro González (Instituto de Ingenieria,
Universidade do México - UNAM)
15:20-15:30 DEBATES

15:30-16:30
16:30-18:00

CETESB/FAPESP Da Comunicação de Riscos à
Cultura de Risco .
14h10 – 14h25 P-1. Problemas e desafios atuais
que envolvem a comunicação de risco - Prof.
Dr. Jacques Lolive (Diretor de Pesquisa do CNRS
no Laboratório PACTE (Politiques Publiques,
Actions Politiques, Territoires, França).
14h25 – 14h40 P-2 Desafios no uso das mídias
nas ações de comunicação de riscos de
desastres – Dra. Cilene Victor da Silva –
(Faculdade Casper Líbero, professora dos cursos
de jornalismo e relações públicas, e
coordenadora do Centro Interdisciplinar de
Pesquisa, São Paulo).
14h40 – 14h55 P-3 Um estudo de caso em
Cubatão Transparência e Diálogo com a
Comunidade – Engª Química Sylvia Tabarin
Vieira (Comunicadora da UNIPAR/
CARBOCLORO, e coordenadora da Comissão de
Diálogo com a Comunidade da ABIQUIM, São
Paulo).
14h55 – 15h10 P-4 Cubatão, Vale da Morte –
Uma experiência de Participação e Educação
Ambiental na década de 80 - Socióloga Maria
de Lourdes Pinheiro Simões (Companhia
Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB)).

15h10 – 15h25 P-5 Comunicação de Risco:
obstáculos epistêmicos – Profª Dra. Eda
Terezinha de Oliveira Tassara (Instituto de
Psicologia da USP, professora titular em
Psicologia Socioambiental e Presidente do
IBECC-Instituto Brasileiro de Educação Ciência e
Cultura / UNESCO Comissão Estadual de São
Paulo).
SESSÃO POSTER E CAFÉ
ST-1 Sessão Técnica de apresentação de
16h00 – 16h15 P-6 A contribuição dos estudos
sobre Percepção de Riscos com populações
trabalhos sobre Riscos à Saúde
expostas – Dra. Esperanza López Vázquez
(Centro de Investigación Transdisciplinar en
Psicología de La Universidad Autónoma del
Estado de Morelos, México).
Coordenadores – Prof. Dr. Julio Fuchs
16h15 – 17h15 – Debate com o público –
(Universidad de Buenos Aires – UBA, SRA- Moderador Dra. Cintia Okamura (CETESB)
LA Argentina) e Profª. Dra. Maria Tereza
Pepe Razzolini (Faculdade de Saúde
Pública da USP, São Paulo)
16:30-16:45 – Artigo 1
17h15 – 17h30 – Conclusões do debate – Dra.
Cintia Okamura (CETESB)
16:45-17:00 – Artigo 2
17:00-17:15 – Artigo 3
17:15-17:30 – Artigo 4

17:30-17:45 – Artigo 5
17:45-18:00 – Artigo 6
18:00

HORÁRIO
8:00-9:00
9:00-10:00

ENCERRAMENTO DO DIA

12:45-14:00

12/05/2016 (quinta-feira) MANHÃ
Inscrição e Entrega de material
Conferência 3: Gestão das Cidades, Desastres e a Implementação do Marco de Sendai – Dr.
David Stevens (Senior Programme Adviser UNISDR - United Nations Office for Disaster Risk
Reduction)
SESSÃO POSTER E CAFÉ
MR2 – Vulnerabilidade das cidades e populações
Moderador – Dr. Eduardo Soares de Macedo (Instituto de Pesquisas Tecnológicas - IPT, São
Paulo)
11:00 – 11:30 P-1 – Mapeamentos de risco e os planos de defesa civil - Cel. PM José Roberto
Rodrigues de Oliveira (Secretário-chefe da Casa Militar e Coordenador Estadual de Defesa
Civil de São Paulo)
11:30 – 12:00 P-2 – Redução de vulnerabilidade a desastres: do conhecimento à ação - Dr.
Victor Marchezini (Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres – CEMADEN,
Brasil)
12:00 – 12:30 P-3 – A atuação multi-institucional na gestão de riscos nas cidades – Geól.
Agostinho Tadashi Ogura (Instituto de Pesquisas Tecnológicas - IPT, São Paulo)
12:30 – 12:45 DEBATES
ALMOÇO

HORÁRIO
14:00-15:30

12/05/2016 (quinta-feira) TARDE
MR6 – Riscos Naturais e a Gestão das Cidades

10:00-11:00
11:00-12:45

Moderadora – Profª Dra. Kátia Canil (Universidade Federal do
ABC - UFABC, São Paulo)

14:00-14:25 P-1 – Uso das cartas de geotécnicas e de risco no
planejamento urbano – Profª Dra. Patricia Marra Sepe
(Prefeitura do Município de São Paulo)
14:25-14:50 P-2 – Mapeamentos de risco e cartas geotécnicas e
seu uso na gestão da cidade - Prof. Dr. Fernando Rocha Nogueira
(Universidade Federal do ABC - UFABC, São Paulo)
14:50-15:15 P-3 –Vulnerabilidad de las poblaciones cercanas a
volcanes - Prof.Dr. Hugo Murcia (Departamento de Ciencias
Geológicas, Universidad de Caldas, Colombia)
15:15-15:30 DEBATES

ST-3 – Sessão Técnica
de apresentação de
trabalhos selecionados
Comunicação e Cultura
de Riscos
Coordenadores - Dra.
Cintia Okamura
(CETESB) e Prof. Dr.
Jacques Lolive (Diretor
de Pesquisa do CNRS no
Laboratório PACTE
(Politiques Publiques,
Actions Politiques,
Territoires, França)
14:00-14:15 – Artigo 1
14:15-14:30 – Artigo 2
14:30-14:45 – Artigo 3
14:45-15:00 – Artigo 4
15:00-15:15 – Artigo 5
15:15-15:30 – Artigo 6

15:30-16:30

16:30-18:00

18:00

HORÁRIO
8:00-9:00
9:00-10:00

10:00-11:00
11:00-12:45

12:45-14:00
HORÁRIO
14:00-15:30

15:30-16:30
16:30-18:00

SESSÃO POSTER E CAFÉ
Lançamento do livro: Sensoriamento remoto para desastres
Org. por Tania Maria Sausen e Silvia P. Lacruz
ST-2 Sessão Técnica de apresentação de trabalhos sobre Riscos
Continuação ST-3
Naturais
Sessão Técnica
Coordenadora - Dra. Lidia Keiko Tominaga (Instituto Geológico – Comunicação e Cultura
IG, São Paulo)
de Riscos
16:30-16:45 – Artigo 1
16:30-16:45 – Artigo 7
16:45-17:00 – Artigo 2
16:45-17:00 – Artigo 8
17:00-17:15 – Artigo 3
17:00-17:15 – Artigo 9
17:15-17:30 – Artigo 4
17:15-17:30 – Artigo 10
17:30-17:45 – Artigo 5
17:30-17:45 – Artigo 11
17:45-18:00 – Artigo 6
17:45-18:00 – Artigo 12
ENCERRAMENTO DO DIA

13/05/2016 (sexta-feira) MANHÃ
Inscrição e Entrega de material
Conferência 4: Major Disaster: Prospects and Challenges of Technological Risks
"..Notwithstanding… They Keep On Happening Néstor Sposito (Group Risk Assessment,
Process Safety and Emergency Preparedness UNEP/ APELL, Argentina)
SESSÃO POSTER E CAFÉ
MR3 – O desastre de Mariana (MG): atendimentos e lições aprendidas
Moderador – Dr. Adalberto Aurélio Azevedo (Associação Brasileira de Geologia de
Engenharia e Ambiental – ABGE)
11:00 – 11:30 P-1 - Segurança e gestão de riscos em barragens de rejeito de mineração – Eng.
Dinésio Franco (Dinésio Franco Consultoria, Belo Horizonte, Brasil)
11:30 – 12:00 P-2 – Atuação do órgão ambiental federal no desastre de Mariana – Arq.
Fernanda Cunha Pirillo Inojosa (Coordenadora Geral de Emergências Ambientais, Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), Brasilia)
12:00 – 12:30 P-3 – Lições do Desastre de Mariana: Vulnerabilidades, Complexidade e
Incertezas – Prof. Dr. Carlos Machado de Freitas (Centro de Estudos e Pesquisas em
Emergências e Desastres em Saúde, Fundação Oswaldo Cruz, CEPEDES/FIOCRUZ, Rio de
Janeiro)
12:30 – 12:45 DEBATES
ALMOÇO
13/05/2016 (sexta-feira) TARDE
MR7 –Riscos Tecnológicos: práticas e desafios
Moderador – Prof. Dr. Marcelo Ramos Martins (LabRisco, Escola Politécnica, Universidade de
São Paulo)
14:00-14:25 P-1 – La planificación de la respuesta operativa ante emergencias en el
transporte de cianuro de sodio hacia los yacimientos mineros de la Patagonia Argentina Daniel Mendez (HAZMAT, Argentina)
14:25-14:50 P-2 – O papel da CETESB na avaliação de risco tecnológico – Quim. Sandro
Roberto Tomaz (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB)
14:50-15:15 P-3 – Os desafios e práticas das empresas de consultoria na análise de risco
tecnológico – Quim. Ricardo Rodrigues Serpa (ITSEMAP/ INERCO, São Paulo)
15:15-15:30 DEBATES
SESSÃO POSTER E CAFÉ
ST-4 Sessão Técnica de apresentação de trabalhos sobre Riscos Tecnológicos
Coordenadoras – Dra. Rosa Maria Flores Serrano (Instituto de Ingeniería, Universidad
Nacional Autónoma de México) e Dra. Adriana Miralles Schleder (LabRisco, Escola

18:00

Politécnica, Universidade de São Paulo)
16:30-16:45 – Artigo 1
16:45-17:00 – Artigo 2
17:00-17:15 – Artigo 3
17:15-17:30 – Artigo 4
17:30-17:45 – Artigo 5
17:45-18:00 – Artigo 6
Cerimônia de Encerramento do Congresso
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APLICAÇÃO DE TÉCNICAS DE ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS
ASSOCIDA A RETROÁNALISE LOCAL
¿SON COMPENSABLES LOS RIESGOS A LOS QUE ESTÁ SOMETIDA
LA SOCIEDAD, EL INDIVIDUO Y EL MEDIO AMBIENTE PRODUCTO
DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA? ¿DE QUÉ DEPENDE
DICHA COMPENSACIÓN?
A COMPREENSÃO DO RISCO, LIGADO À VULNERABILIDADE
URBANA, EM DIFERENTES OLHARES.
A COMUNICAÇÃO SOCIOAMBIENTAL E DE RISCO EM
EMPREENDIMENTOS LINEARES
A GESTÃO DE RISCO NA PLANÍCIE PANTANEIRA: PLANÍCIE DE
INUNDAÇÃO DO RIO AQUIDAUANA NA CIDADE DE AQUIDAUANAMS
A GESTÃO DO RISCO DE DESASTRES: UM OLHAR PARA OS
REGISTROS DE OCORRÊNCIAS DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DO
RIO DE JANEIRO

Virna Vaneza Gutiérrez e Luis Abdón
Cifuentes
Ricardo Matos de Souza, Marcelo de
Almeida Sathler , Johnathan Tesch Origge
Dr. José Luis Ridente Junior E Cristiane
Holanda Moraes Paschoin
Karolaine Santos Deleprani,Vicentina
Socorro da Anunciação e Jaime Ferreira da
Silva
Msc, Amanda Santos Felix, Dra. Mônica DE
A. G. D. Da Hora, Dr. Francisco José Batista
de Sousa
Mário Alves Wagner de Souza, Antônio
Celso Ribeiro Brasiliano e Carlo Eduardo
Grimaldi

A INFLUÊNCIA DA INTERCONECTIVIDADE DE RISCOS DE MENOR
CRITICIDADE NA CONCRETIZAÇÃO DE CATÁSTROFES
AÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DO ÓRGÃO AMBIENTAL EM
ACIDENTES ENVOLVENDO VAZAMENTOS DE AMÔNIA NO ESTADO
Sandro Roberto Tomaz e Anderson Pioli
DE SÃO PAULO.
Emerson Pinheiro dos Santos, Vicentina
A VULNERABILIDADE SOCIOESPACIAL NA VÁRZEA DE INUNDAÇÃO Socorro da Anunciação e Jaime Ferreira da
NA CIDADE PANTANEIRA AQUIDAUANA-MS
Silva
Gabriel Gera de Gouveia , Amanda Mendes
de Sousa , Ronaldo Malheiros Figueira ,
Evandro Freitas , Natália Leite de Morais ,
ADOÇÃO DA TERRITORIALIZAÇÃO POR BACIAS HIDROGRÁFICAS
Rodrigo Nery e Costa , Vitor Cesar
NA GESTÃO DOS RISCOS HIDROLÓGICOS: AS EXPERIÊNCIAS NAS
BACIAS DO ARICANDUVA, JACU E ITAQUERA, NA ZONA LESTE DO Nishimoto , João Paulo de Assunção e Luiz
Carlos Pires
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
AJUSTE DE UM MODELO HIDROLÓGICO DISTRIBUÍDO PARA
PREVISÃO DE VAZÕES EM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO SUL DE
MINAS GERAIS
ANÁLISE DA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DE MOVIMENTOS DE
MASSA UTILIZADA NO BRASIL E PROPOSTA DE MELHORIA NOS
CRITÉRIOS DE DECISÃO
ANÁLISE DA ESTABILIDADE DE TALUDE UTILIZANDO DADOS
GEOFÍSICOS EM UMA ÁREA NO MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA DO
SUL,RS
ANÁLISE DA FRAGILIDADE GEOTÉCNICA DAS ÁREAS DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE, RELACIONADAS À HIDROGRAFIA,
NA ÁREA DE EXPANSÃO URBANA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
– SP.

Cinthia Mara Santos, Alessandro Marques
Martins, Benedito Cláudio da Silva, Nívea
Adriana Dias Pons
Eduardo Soares de Macedo e Fabrício
Araujo Mirandola
Luisa Barbosa Pereira, Pedro Cruz de
Moura Lima, David Silva de Queiroz, José
Waldomiro Jimenez Rojas, Marcus Vinicius
Aparecido Gomes de Lima

Fernando Cerri Costa

15

ANÁLISE DA PERCEPÇÃO DE RISCO NOS DESASTRES DA AMÉRICA
LATINA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

16

ANÁLISE DA PRECIPITAÇÃO NA REGIÃO DA SERRA DO MAR –
CORRELAÇÃO COM A OCORRÊNCIA DE MOVIMENTOS DE MASSA
EM CUBATÃO (SP)

17
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20
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22

23

24
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26
27
28

29

ANÁLISE DAS ESTRATÉGIAS EDUCATIVAS COM ATORES SOCIAIS
ANÁLISE DE CLUSTER E FATORES DE RISCOS RELACIONADOS À
MORTALIDADE POR CÂNCER GÁSTRICO NO ESTADO DE SÃO
PAULO
ANÁLISE DE RISCO EM OBRAS DE GEOTECNIA COM USO DE
EXPLOSIVOS
ANÁLISE DE RISCOS NO TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PRODUTOS
PERIGOSOS
ANÁLISE DE SUSCEPTIBILIDADE CONSIDERANDO MAPEAMENTOS
DE INUNDAÇÃO E DESLIZAMENTO NO CORREGO DANTAS – NOVA
FRIBURGO.
ANALISE DO TEMPO DE RETORNO DE INUNDAÇÕES PARA O
MUNICÍPIO DE URUGUAIANA
ANÁLISE DOS PARÂMETROS E CRITÉRIOS ADOTADOS PARA A
AVALIAÇÃO DA VULNERABILIDADE DE TRAVESSIAS DUTOVIÁRIAS
PELA OCORRÊNCIA DE ONDA DE CHEIA GERADA PELA RUPTURA
DE BARRAGENS DE TERRA
ANÁLISE PÓS-TRANSBORDAMENTO DE EVENTOS DE CHEIA
OCORRIDO NA CIDADE DE PETRÓPOLIS - RJ

ANÁLISE PRELIMINAR DAS UNIDADES DE COMPARTIMENTAÇÃO
FISIOGRÁFICA DAS BACIAS DOS RIOS JUQUERIQUERÊ, SANTO
ANTÔNIO E SÃO FRANCISCO, MUNICÍPIOS DE CARAGUATATUBA E
SÃO SEBASTIÃO (SP)
ANÁLISE PROBABILÍSTICA DE UMA BARRAGEM DE ENROCAMENTO
COM NÚCLEO DE ARGILA
ANÁLISE SOBRE CRESCIMENTO HORIZONTAL E RISCOS
AMBIENTAIS EM CIDADES DISPERSAS
ANÁLISES DE LOS PLANES NACIONALES DE TURISMO DE 2013
HASTA 2016 EN LOS PARÁMENTROS DE LA PRESERVACIÓN
AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD
ANÁLISIS DE FILOSOFÍAS CONTRA INCENDIO EN CUARTOS DE
CONTROL DE MOTORES.

Fernanda Laís Ribeiro, Gerardo Maria
Araújo Filho, Maria Cristina de Oliveira
Santos Myazaki
Ana Maria Carrascosa do Amaral ; Fábio
Augusto Gomes Vieira Reis; Claudia
Vanessa DOS Santos Corrêa; Camila
Jardinetti Chaves; Beatriz Gabelini
Marques; Lucilia DO Carmo Giordano.
Elvira Fátima de Lima Fernandes, Vicentina
Socorro da Anunciação e Flávio Cabreira
dos Santos
Adeylson Guimarães Ribeiro e Adelaide
Cassia Nardocci
Paulo Henrique Fernandes Cavalcante e
André Pacheco de Assis
Adriana Aranha de Souza e Kátia Canil
Luiz Bacelar, Maria Rita Souza, Sarah
Lindbergh, Anderson Sato, Guilherme
Mello, Carlos Frederico de Angelis
Jonatas Giovani Silva Aimon, Daniel Junges
Menezes, Romario Trentin
Camila Jardinetti Chaves, Fábio Augusto
Gomes Vieira Reis, Anna Maria Carrascosa
do Amaral, Claudia Vanessa dos Santos
Corrêa, Beatriz Marques Gabelini, Andréa
Simone Venancio Machado
Fabricio Polifke da Silva, Clarissa Fontelles
Moschiar, Cinthia Avellar Martins, Ricardo
Marcelo Silva
Beatriz Marques Gabelini, Fábio Augusto
Gomes Vieira Reis, Claudia Vanessa dos
Santos Côrrea, Ana Maria Carascosa do
Amaral, Camila Jardinetti Chaves, Flávia
Beatriz Demarchi, Gabriela Hernades
Villani, Marina Mendes Coura, Rodrigo
Irineu Cerri, Lucilia do Carmo Giordano
Ana Carolina Loyola Caetano Rios
José Diego Gobbo Alves e Roberto Braga
Paulo Santos Almeida, Anderson Soares
Lopes e Luís Gregorio Pierola
Julián Enrique Méndez, Felipe Munõz e
Oscar Barajas
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ANÁLISIS DE RIESGO EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA (SIG) PARA LA ESTIMACIÓN DEL RIESGO POR
EXPOSICIÓN A COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COVS)
ÁREAS COM ALTA PRIORIDADE PARA CONSERVAÇÃO E SUA
IMPORTÂNCIA PARA CARTAS GEOTÉCNICAS DE APTIDÃO À
URBANIZAÇÃO DO GRANDE ABC – SP
ÁREAS SUSCETÍVEIS AO RISCO GEOTÉCNICO- QUANDO CONVÉM A
PROPRIEDADE PÚBLICA?
ARTEFATO DE IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS PARA CONTRATAÇÕES
DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO SETOR PÚBLICO, APLICADO
COM RECURSOS DE GAMIFICAÇÃO
ASPECTOS DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PERCEPÇÃO DE RISCOS
EM UM ESTUDO DE CASO EM PARANAPIACABA
ASPECTOS PSICANALÍTICOS DA ANÁLISE DE RISCOS GEOLÓGICOS
ATIVIDADES DE RECREAÇÃO DE CONTATO PRIMÁRIO: MODELO
CONCEITUAL DE EXPOSIÇÃO PARA ESTIMATIVA DE RISCO DE
INFECÇÃO
AVALIAÇÃO DA ADEQUABILIDADE DO AMBIENTE
GEOLÓGICO DO LOCAL DE DISPOSIÇÃO FINAL DE
RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE CASTANHAL/PARÁ
AVALIAÇÃO DA INSTABILIDADE POTENCIAL DE
MOVIMENTOS DE MASSA EM TALUDE, SANTA TERESA (ES)
AVALIAÇÃO DA SUSCEPTIBILIDADE A MOVIMENTOS DE MASSA
COM BASE NA COMPARTIMENTAÇÃO TOPOGRÁFICA DO RELEVO
EM SANTA TERESA – ES
AVALIAÇÃO DE RISCO ECOTOXICOLÓGICO COM BASE EM
RESULTADOS DO MODELO USETOX PARA A SUBSTÂNCIA
TRICLOSAN PARA AS REGIÕES HIDROGRÁFICAS BRASILEIRAS
AVALIAÇÃO DE RISCOS À SAÚDE HUMANA EM ÁREA
CONTAMINADA POR SUBSTÂNCIAS MUTAGÊNICAS:
COMPARAÇÃO DAS ABORDAGENS DETERMINÍSTICA E
PROBABILÍSTICA
AVALIAÇÃO DO PADRÃO DE POTABILIDADE PARA ETILBENZENO
CONSIDERANDO SUAS PROPRIEDADES ORGANOLÉPTICAS E O
RISCO À SAÚDE HUMANA
CARTA DE SUSCETIBILIDADE A MOVIMENTOS GRAVITACIONAIS DE
MASSA E INUNDAÇÕES DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO
NORTE - ES
CARTA GEOTÉCNICA DE SUSCETIBILIDADE A PROCESSOS
GEOAMBIENTAIS E RISCO POTENCIAL A MOVIMENTOS
GRAVITACIONAIS DE MASSA E INUNDAÇÕES NA ÁREA URBANA DE
NATAL-RN
CATÁSTROFE Y AGENCIA AMBIENTAL EN CENTRO Y SUR AMÉRICA

Jessica López Moncada, Francisca I. Soler
A.
Represa, Soledad; Mellado, Daniela; Bali,
Lucas; Colman Lerner, Esteban;
Sánchez,Yanina; Porta, Andrés
Raquel Alfieri Galera e Fernando Cerri
Costa
Ricardo de Sousa Moretti, Julia Azevedo
Moretti e Cristina Boggi S. Raffaelli
Antonio Fernandes Soares Netto, Edgard
Costa e Silva e Rafael Timóteo de Sousa
Júnior, Cristiano da Rocha Heckert
Samia Nascimento Sulaiman, Rodrigo
Rudge Ramos-Ribeiro
Alex Ubiratan Goossens Peloggia, Any
Marise Ortega
Karla Cristiane Pinto, Maria Tereza Pepe
Razzolinib e Maria Inés J. Navarro Gonzaléz
Adson Pinheiro, Tony Costa e Tatyane
Matos
Dheyne Margon Ghisolfi, Msc. Mirian
Cristina Oliveira da Costa e Dra. Maria
Araguacy Rodrigues Simplicio
Nara Rodrigues Barreto, Antônio Celso de
Oliveira Goulart
Lucas Alegretti, Marcus da Matta, Maurea
Flynn

Michele Cavalcanti Toledo e Adelaide
Cassia Nardocci
Gabriela Maria Arantes Rodrigues,
Wanderley da Silva Paganini, Miriam
Moreira Bocchiglieri
Gilberto Lima, Douglas da Silva Cabral

Melquisedec Medeiros Moreira, Newton
Moreira de Souza, Miguel Dragomir Zanic
Cuellar
Francisco Rubén Sandoval Vázquez

CAUSAS DA REDUÇÃO DO RISCO DE ESCORREGAMENTOS E DE
Cláudio José Ferreira, Fernando Machado
INUNDAÇÕES EM NÚCLEOS RESIDENCIAIS DO MUNICÍPIO DE POÁ, Alves, Cristina Boggi da Silva Raffaelli,
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SP, NO PERÍODO 2006-2015

Carlos Alberto de Sousa

COLAPSO DE UMA SAIA DE ATERRO EM VIADUTO DO MUNICÍPIO
DE ITAPETININGA - ESTADO DE SÃO PAULO - ESTUDO DE CASO.

Jair Santoro, Vital Yuiti Assano, Fernando
Machado Alves, Oswaldo Yujiro Iwasa,
Mariana Guarnier Fagundes, Pedro
Machado Simões

COLETA DE DADOS ALTIMÉTRICOS PARA APLICAÇÃO NO
MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO À INUNDAÇÃO: UNIÃO DO
GNSS E DA FOTOGRAMETRIA
COMO DESENVOLVER UMA COMUNICAÇÃO PARTICIPATIVA DE
RISCO NO ESTADO DE SÃO PAULO?
COMPARACIÓN DE DATOS SRTM 30 Y 90 METROS PARA ÁREAS
POTENCIALMENTE INUNDABLES - ESTUDIO DE CASO EN LA
MICROCUENCA HIDROGRÁFICA EM LA CIUDAD DE ILHA SOLTEIRA,
SP/BRASIL
COMPARATIVOS DE MÉTODOS DE OBTENÇÃO DE FOTOGRAFIAS
AÉREAS INCLINADAS PARA O MONITORAMENTO DE ÁREAS DE
RISCO NA CIDADE DE SÃO PAULO: HELICÓPTERO X VANT
COMPREENSÃO DOS ELEMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE PERIGOS
DE PRODUTOS QUÍMICOS
COMUNICAÇÃO DE RISCO: PLANO VERÃO E A CRIAÇÃO DO
GABINETE DE GESTÃO DE CRISE PARA O MUNICÍPIO DE DUQUE DE
CAXIAS
CONFIGURAÇÕES SOCIAIS EM TORNO DO RISCO DE DESASTRE
NATURAL POR DESLIZAMENTO NO MORRO DA BABILÔNIA - RIO
DE JANEIRO, BRASIL.
CONSEQUÊNCIAS AO HOMEM DECORRENTES DE ACIDENTES NO
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
CONTAMINAÇÃO AMBIENTAL E DO COMPARTIMENTO HUMANO
PELO ARSÊNIO LIBERADO PELA MINERAÇÃO DE OURO EM
PARACATU, MG, BRASIL
CONTRIBUIÇÕES DA LEI 12.608/12 PARA A GESTÃO DE RISCOS E
DESASTRES NATURAIS NO BRASIL
CONTROL DE RIESGOS A LA SALUD HUMANA A TRAVÉS DE
PROCESOS DE POTABILIZACIÓN CON MÚLTIPLES BARRERAS:
ESTUDIO DE CASO DE REÚSO POTABLE INDIRECTO DE AGUA
RESIDUAL
CORRELAÇÃO ENTRE AS CARTAS DE SUSCETIBILIDADE A
MOVIMENTOS GRAVITACIONAIS DE MASSA E INUNDAÇÕES COM
A GEODIVERSIDADE E SETORIZAÇÕES DE RISCO EM MUNICIPIOS
DA REGIÃO DE COLATINA NO NOROESTE ESPÍRITO-SANTENSE
CRIAÇÃO DE UM BANCO DE DADOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO
RIO IJUÍ COMO SUPORTE A ESTUDOS DE DESASTRES NATURAIS
CUBA, ENFOQUE DE SEGURIDAD DE PROCESOS EN
INSTALACIONES INDUSTRIALES CON PELIGRO MAYOR. ENFOQUE
DE INGENIERÍA Y PROYECTO.
DA PERCEPÇÃO AO SENTIDOS DOS RISCOS NA VIDA COTIDIANA DE
PESSOAS QUE CONVIVEM COM INUNDAÇÕES RECORRENTES

Bruno Zucuni Prina e Romario Trentin
Cintia Okamura e Jacques Lolive
Alice Nardoni Marteli, Percy Peralta
Mamani, Marcelo Marcos Serrano Checon,
Jorge Pereira Santos, Alexandre Copertino
Jardim, José Augusto de Lollo
Amanda Mendes de Sousa, George Alfredo
Longhitano
Paula P. M. Nassar, Marcela G. Ribeiro
Fernanda S. B. Vissirini, Marcello Silva da
Costa, Vilson Santos e Luiz Henrique Alves
da Silva

Vania Rocha e Carlos Machado de Freitas
Edson Haddad, Mauro de Souza Teixeira
Marcio José dos Santos e Sergio Ulhoa
Dani
Camila Bertaglia Carou, Eduardo Soares de
Macedo e Ronaldo Malheiros Figueira
Inés Navarro, Roxana Martínez, Soledad
Lucario, Catalina Maya, Elías Becerril, José
Antonio Barrios, Blanca Jiménez
Deyna Pinho, Andrea Fregolente Lazaretti,
Luiz Fernando dos Santos, Tiago Antonelli
Ewerthon Cezar Schiavo Bernardi, Roberta
Araujo Madruga, Tania Maria Sausen
Roxana Prieto Recarey, Alejandro Cueto
Alonso e Evelyn Yanet Molina Garcia
Sandra Luzia Assis da Silva, Mary Jane Paris
Spink
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DESASTRES NATURAIS NO BRASIL: AÇÕES ADOTADAS PELO
GOVERNO FEDERAL APÓS 2011

Isis Sacramento da Silva , Leonardo José
Cordeiro Santos

DESASTRES POR INUNDACIONES FLUVIALES EN UN ÁREA DE
EXPANSIÓN URBANA: CURSO INFERIOR DE LA CUENCA DEL RÍO
ANDALIÉN - CHILE CENTRAL (1943-2011)
DESASTRES TECNOLÓGICOS E A POLÍTICA NACIONAL DE
SEGURANÇA DAS BARRAGENS – LEI 12.334 DE 20 DE SETEMBRO
DE 2010 – UMA PROPOSTA PARA A PARTICIPAÇÃO DA DEFESA
CIVIL NO SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOBRE
SEGURANÇA DE BARRAGENS (SNISB).
DESASTRES TECNOLÓGICOS E O PLANEJAMENTO E GESTÃO DO
TERRITÓRIO: UM RECORTE NA PRODUÇÃO ACADÊMICA

Octavio Rojas Vilches, María Mardones
Flores, Carolina Rojas Quezada, Carolina
Martínez Reyes, Luis Flores Flores
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DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES EN XOCHIMILCO:
ESTRATEGIAS PARA REDUCIR EL RIESGO PARA LA SALUD
DESCRIÇÃO DE RISCO MUITO ALTO E PERCEPÇÃO DE
MORADORES: UM ESTUDO NO PARQUE EUROPA NO MUNICÍPIO
DE SÃO PAULO
DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E GESTÃO DE RISCOS DE
DESASTRES NATURAIS
DETERMINAÇÃO DE LIMIARES DE PRECIPITAÇÕES EXTREMAS
RELACIONADAS À OCORRÊNCIA DE INUNDAÇÕES: ESTUDO DE
CASO DA BACIA DO RIO SAPUCAÍ EM ITAJUBÁ - MG
DIAGNÓSTICO DE DEMANDAS APONTADAS NAS CONFERÊNCIAS
DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL COMO APOIO À ELABORAÇÃO DE
ESTRATÉGIA INTEGRADA PARA PREVENÇÃO DE RISCOS
DIAGNÓSTICO DE INUNDAÇÃO NA ÁREA URBANA DOS
MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SÃO PAULO
DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL DE SUSCETIBILIDADE A
INUNDAÇÕES APLICADO A GESTÃO DE ÁREAS DE RISCO NA BACIA
DO ARICANDUVA
EL CRECIMIENTO URBANO Y LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE
ESPACIOS EN RIESGO EN EL CONTEXTO LATINOAMERICANO
EL DESASTRE ANUNCIADO Y SU PREVENCIÓN: LA MINERÍA EN EL
TERRITORIO DE LA MONTAÑA, GUERRERO, MÉXICO
EL ESTUDIO DE RIESGO AMBIENTAL COMO ESTRATEGIA EN LA
FORMULACIÓN DE PLANES DE MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS
DOMÉSTICOS
EL PROCESO APELL Y LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DE
RIESGO ADOPTADAS EN LATINA AMERICA

Maria Galleno S. Oliveira, Maria Teresa
Miceli Kerbauy

Elizabeth Nunes Alves
Rosa María Flores-Serrano, Guillermina
Pérez-Casimiro, Rosario Iturbe-Arguelles,
Carlos Rosendo Flores-Torres e Adriana
Ramírez-González
Flávia Pereira Barbosa, Renata Jimenez de
Almeida Scabbia e Luci Mendes de Melo
Bonini
Luiz Antonio Bongiovanni, Julia Oliveira de
Freitas e Fernando Machado Alves
Benedito Cláudio da Silva, Rebeca Meloni
Virgílio
Rosana Fernandes Woyciekoski,Eloisa
Giazzon, Alexandra Passuello, Luiz Carlos
Pinto da Silva Filho
Gerson Salviano de Almeida Filho, Aline
Fernandes Heleno e Alessandra Cristina
Corsi

Camila Galindo Dantas
Roberto Aguilar Celis
Marisol Barrios Yllan
Zulma Inés Otálora Barreto, Constantino
Gutierrez Palacios

Poffo, Iris Regina F.; Sposito, Néstor; Silva,
Sebastião e Cunha, Icaro A.
Claudia Vanessa dos Santos Corrêa, Fábio
Augusto Gomes Vieira Reis, Beatriz
Marques Gabelini, Lucília do Carmo
EMPREGO DA COMPARTIMENTAÇÃO FISIOGRÁFICA NA SELEÇÃO
Giordano, Camila Jardinetti Chaves, Anna
DE ÁREAS-ALVO A PROCESSOS DE CORRIDAS DE MASSA:
Maria Carrascosa do Amaral, Marina
APLICAÇÃO NA ÁREA SERRANA DO LITORAL NORTE DE SÃO PAULO
Mendes Coura, Rodrigo Irineu Cerri, Flávia
Beatriz Demarchi, Gabriela Hernades
Villani, Rafaela Bressan
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EROSÃO DO TIPO RAVINA E BOÇOROCA
ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO DE RISCOS
OPERACIONAIS NO PROCESSO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DA
REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO - RMSP
ESTUDO DE ACIDENTES RODOVIÁRIOS ENVOLVENDO PRODUTOS
QUÍMICAS PERIGOSAS NA REGIÃO DA BAIXADA SANTISTA – SP
ESTUDO DE ANÁLISE DE RISCOS TECNOLÓGICOS E AMBIENTAIS
ESTUDO DO EQUIPAMENTO GPR (GROUND PENETRATING RADAR)
PARA ANALISE E MONITORAMENTO DE TERRENOS INSTÁVEIS E
SUSCETIVEIS A DESLIZAMENTO DE MASSA OU LANDSLIDES ESPÍRITO SANTO, BRASIL
ESTUDO GEOFÍSICO E GEOTÉCNICO EM UMA ÁREA DE RISCO NO
MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA DO SUL/RS, BRASIL
EVALUACIÓN DE LA PRUEBA ESTÁNDAR DE CARACTERIZACIÓN DE
POLVOS EXPLOSIVOS
EVALUACIÓN DEL RIESGO POR SUSTANCIAS QUÍMICAS
PELIGROSAS
EVALUACION DE VULNERABILIDAD SISMICA DE CIUDADES
MEDIANTE EL USO DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA.
CASO DE ESTUDIO CHILPANCINGO, GUERRERO, MEXICO
EVALUACIÓN DEL PELIGRO DE REMOCIÓN EN MASA EN LADERAS
URBANAS DE LA COSTA DE CHILE CENTRAL (36ºS)
EXPERIENCIAS DE ATLAS DE RIESGOS BAJO EL CONTEXTO DEL
CAMBIO CLIMÁTICO: ADAPTACIÓN Y RESILIENCIA.
EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA COMO SUPORTE À CONSTRUÇÃO DE
POLÍTICAS REGIONAIS PARA GESTÃO DE RISCOS
GERENCIAMENTO DE RISCO DE INUNDAÇÃO E ENCHENTE NA
ZONA URBANA DE CASTELO (ES) A PARTIR DO
DESASSOREAMENTO DE CURSOS HÍDRICOS DA ZONA RURAL
PERTENCENTES À SUB BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CASTELO
GERENCIAMENTO DE RISCOS TOXICOLÓGICOS A SAÚDE HUMANA
E DE RISCOS TECNOLÓGICOS EM UMA ÁREA AFETADA POR
DISPOSIÇÃO DE LODO DO LEITO DO RIO PINHEIROS NO
MUNICIPIO SÃO PAULO - BRASIL
GESTÃO DE EMERGÊNCIA ENVOLVENDO AÇÃO DE DESCARTE DE
MERCÚRIO METÁLICO ODONTOLÓGICO
GESTÃO DE RISCOS DE BENS COM FUNÇÃO PATRIMONIAL ÀS
MUDANÇAS CLIMÁTICAS: MEDIDAS PARA A FORMULAÇÃO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS
GESTÃO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES CAUSADOS PELAS
ENCHENTES NAS RODOVIAS ESTADUAIS DO PARANÁ
GESTIÓN SOCIAL DEL RIESGO: PRAXIS Y ACCIONAR OPERATIVO DE
TRABAJADORES SOCIALES DEL SUR DE CHILE EN DESASTRES
SOCIONATURALES
IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS DETERMINANTES DA CONTAMINAÇÃO
DA ÁGUA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO
IDENTIFICAÇÃO E MAPEAMENTO DOS PROCESSOS DE
ESCORREGAMENTOS NO MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ-MG.

Gerson Salviano de Almeida Filhoa, Maria
Cristina Jacinto de Almeida
André Carillo, Reynaldo Eduardo Young
Ribeiro
Maria Rita Barros Leite de Moraes, Adrielle
Ferreira Alves
Ricardo Rodrigues Serpa
Maria Lúcia Leite Silvano e Antônio Celso
de Oliveira Goulart
Anna Maria de Carvalho Lucas e José
Waldomiro Jiménez Rojas, Daniel Santos
Mariangel Amín, Andrés Pinilla, Daniel
Vizcaya, Carlos Murillo, Felipe Muñoz
Alejandra Rivera Trasgallo, José Jesús
Esparza Claudio, Enrique Kato Miranda.
Noé Hernández Solano, René Vázquez
Jimenez,Rocio Nallely Ramos Bernal e
Esteban Rogelio Guinto Herrera
Pablo López Filun
José Jesús Esparza Claudio, Alejandra
Rivera Trasgallo, Enrique Kato Miranda
Fernando Rocha Nogueira, Kátia Canil,
Samia Sulaiman
Cristiane Tinoco dos Santos, Mônica de
Aquino Galeano Massera da Hora
Anderson Milan, Carlos Frederico Castro
Alves, Fernando Machado Alves, Augusto
de Oliveira Barbosa e Rafael Possari Juliano
Edson Haddad e Cláudia Kniess
Sílvia Zanirato
Larissa Vieira, Maria Luiza da Silveira
Talamini, Rafael Rodrigues Teixeira
José Manuel Triviños, Claudio Vargas e
Rodrigo Márquez
Denise Piccirillo B. da Veiga e Adelaide C.
Nardocci
Sinthia Luzia de Oliveira, Altair Carrasco de
Souza e Daniel Pizzol Ambrosim
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IMPACTO AMBIENTAL OCASIONADO PELA MÁ DISPOSIÇÃO DE
RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE BUJARU - PARÁ,
AMAZÔNIA.
IMPACTO DA MALHA RODOVIÁRIA NA VAZÃO DE PICO NAS
CABECEIRAS DO CÓRREGO EMBIRI, REGENTE FEIJÓ – SP
IMPACTOS AMBIENTAIS DECORRENTES DE ATIVIDADES
MINERÁRIAS: O CASO DO ARSÊNIO EM VILA DE ELESBÃO AMAPÁAP
IMPACTOS AMBIENTAIS RESULTANTES DA IMPLANTAÇÃO
DE INFRAESTRUTURAS NO VALE DO RIO MWENEDZI NA
CIDADE DE CHIMOIO
IMPACTO DOS DESASTRES NATURAIS SOBRE A SAÚDE DE
CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO,
BRASIL.
IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTUDO DE ANÁLISE,
GERENCIAMENTO E COMUNICAÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS NO
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO SÃO MIGUEL, SÃO
PAULO-SP
ÍNDICE DE RISCO DE DESASTRE NO BRASIL: UM ESTUDO DE CASO
NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
INFLUENCIA DE LOS PARÁMETROS QUE DEFINEN EVENTOS DE
ALTA ENERGÍA EN LA COSTA Y SU INFLUENCIA EN LA EROSIÓN DE
PLAYAS. EL CASO DEL COMPLEJO PLAYA-CORDÓN DUNAR DE
OYAMBRE (CANTABRIA)
INFLUÊNCIA DOS FATORES GEOLÓGICOS E GEOMORFOLÓGICOS
NA DEFINIÇÃO DOS SETORES DE RISCO ALTO E MUITO ALTO DE
DESLIZAMENTO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
INVENTÁRIO DE REGISTROS DE INUNDAÇÕES NOS MUNICÍPIOS DA
SEXTA COORDENADORIA REGIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
DO RIO GRANDE DO SUL - CREPDEC IV
LEVANTAMENTO SOCIOECONÔMICO E AMBIENTAL NA
COMUNIDADE VALE DA REVOLTA: CONSTRUÇÃO DE UM
BANCO DE DADOS COMO PLANO PILOTO PARA SUBSIDIAR
AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
MAPEAMENTO DE PERIGO DE ESCORREGAMENTO NA BACIA
HIDROGRÁFICA DO RIO GRANDE DE UBATUBA - UBATUBA (SP):
COMPARAÇÃO DOS MÉTODOS ANALÍTICO E SINTÉTICO
MAPEAMENTO DE SUSCETIBILIDADE A MOVIMENTOS DE MASSAS
E INUNDAÇÕES VOLTADO AO PLANEJAMENTO URBANO
MAPEAMENTO DE VULNERABILIADE AMBIENTAL COMO
FERRAMENTA PARA O GERENCIAMENTO DE RISCOS EM
RODOVIAS – TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS.
MAPEAMENTO E ANÁLISE DE RISCO EM VILA VELHA: O CASO DO
MORRO DO MORENO (ES, BRASIL)

Lúcio Menezes, Tony Costa e Adson
Pinheiro
Filipe Antonio Marques Falcetta, Gerson
Salviano de Almeida Filho
Edson José Louzada Batista, Estanislau
Luczynski, Adson Pinheiro
Nazário Thenesse José, Hélio Vasco
Nganhane, Alexandre Tomo Tique
Mariano Andrade da Silva , Carmen Ildes
Rodrigues Fróes Asmus e Carlos Machado
de Freitas

Reynaldo Eduardo Young Ribeiro e André
Carillo
Vinnícius Vale Dionízio França, Lutiane
Queiroz de Almeida, Josiane Rodrigues
Eugênio

Hélio Vasco Nganhane e Julio Garrote
Revilla

Pedro Dipe, Eduardo Soares de Macedo
Daniel Junges Menezes, Jonatas Giovani
Silva Aimon, Luís Eduardo de Souza
Robaina, Romario Trentin
Cátia Araujo Farias, Edenise da Silva Antas,
Flavia Bartoly Rosa, Maria Isabel Lopes da
Costa, Vívian Paim Telles, Gilvane Cruz de
Azevedo, Jessica Santos Silva; Vitória da
Silva Gonçalves, Grasiela Cardinot Da Silva,
Emanuel Antas Carvalho
Pedro Carignato Basilio Leal, Alfredo
Pereira de Queiroz Filho, Cláudio José
Ferreira e Bianca Carvalho Vieira
Antonio Celso de Oliveira Goulart, Arthur
David De Angeli, Leonardo Viana Valim,
Sarita Prati Marin
Ronaldo O. Silva, Tânia I. Rodrigues,
Alberto C. F. Netto, Marcello G. Gonçalves,
Marcel G. Damico, Luiz V. S. Filho e José E.
V. Betone
Johnathan Tesch Origge,Juliana Oliveira
dos Santos, Maria Araguacy Simplício,
Mirian Cristina Costa, Teresa da Silva Rosa
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MAPEAMENTO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO PRELIMINAR DA
PORÇÃO CENTRO-SUL DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO – SP
116
117
118

119

120
121

122

123
124

125

126

127

128
129

MAPEO DE ÁREAS VULNERABLES DE RIESGO DE INUNDACIÓN EN
LA VILLA ENCANTADAS ILHA DO MEL
MEDIDAS ESTRUTURAIS ADOTADAS EM ÁREAS DE RISCO DE
MOVIMENTOS GRAVITACIONAIS DE MASSA E SUA CONTRIBUIÇÃO
PARA CONSTRUÇÃO DE CIDADES RESILIENTES
METODOLOGIA PARA CONSTRUÇÃO DE PLANOS DE AÇÃO
COMUNITÁRIOS DE ENFRENTAMENTO AOS DESASTRES

Felipe Pereira de Sisto, Fábio Augusto
Gomes Vieira Reis, Rodrigo Irineu
CerrI,Claudia Vanessa dos Santos Corrêa,
Beatriz Marques Gabelini,Ana Maria
Carrascosa do Amaral, Gabriela Hernandes
Villani, Lucilia do Carmo Giordano, Marina
Mendes Coura, Willian Derek Ruiz, Flávia
Beatriz Demarchi e Rafaela Santo Olaia
Bressan
Ricardo Fabricio Astudillo Silva e Patrícia
Raquel da Silva Sottoriva

Rodolfo Baesso Moura e Kátia Canil
Marcelo Júlio Bodart Corrêa, Leandro
Torres Di Gregorio
Leonardo Santos Salles Varallo, Kamila
Falcão, Victor Del Prete, Luciana Rodrigues
METODOLOGIA PARA ELABORAÇÃO DA CARTA DE APTIDÃO À
Fagnoni Costa Travassos, Katia Canil,
URBANIZAÇÃO: MAPEAMENTO E PROPOSTAS PARA ÁREAS
Sandra Irene Momm
ÚMIDAS EM SÃO BERNARDO DO CAMPO (SP).
MODELO PARA EL PRONÓSTICO DE RIESGO DE EROSIÓN NATURAL Sámano Tirado Alma Patricia, Sámano
EN LA PARTE CENTRAL DEL ESTADO DE SONORA, MÉXICO
Tirado Estrella e Acosta Graciano David
Alice Castilho, Marcio Candido, Elizabeth
MONITORAMENTO HIDROLÓGICO E GEOQUÍMICO DA BACIA DO
Davis, Artur Matos, Magda Pinto, Eduardo
RIO DOCE APÓS A RUPTURA DA BARRAGEM DE REJEITOS
Marques
Juan A. A. Flores, Joël R.G.M. Pellerin,
MOVIMENTOS DE MASSA EM SETORES COM CARACTERÍSTICAS
Marivaldo S. Nascimento, Daniel G. V.
GEOLÓGICAS COMPLEXAS NO PERÍMETRO URBANO DE
Parizoto , Vanessa Noveletto, Gabriela
ITUPORANGA, SANTA CATARINA
Bessa
MOVIMIENTOS EN MASA EN SECTORES DE TANDILIA (PROVINCIA
Rodolfo O. Gentile
DE BUENOS AIRES, REPÚBLICA ARGENTINA)
O EMPREGO DA MATRIZ DE IMPACTOS CRUZADOS
(INTERCONECTIVIDADE ENTRE RISCOS) NO PROCESSO DE
AVALIAÇÃO DE RISCOS PARA SUA PRIORIZAÇÃO E REDUÇÃO
Antonio Celso Ribeiro Brasiliano
Kátia Canil, Fernando Rocha Nogueira,
Ricardo de Souza Moretti, Marina Midori
O PROCESSO INTERATIVO DE ELABORAÇÃO DA CARTA
GEOTÉCNICA DE APTIDÃO À URBANIZAÇÃO E SUA APLICAÇÃO AO Fukumoto, Paula Ciminelli Ramalho, Paula
PLANEJAMENTO E GESTÃO TERRITORIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO
Bittencourt Poggi Pollini, Tássia de
BERNARDO DO CAMPO, SP
Menezes Regino, Aramis H. Gomes
O USO DE CARTILHAS NA DIVULGAÇÃO DA PREVENÇÃO DE RISCOS
AOS DESASTRES NATURAIS PARA O PÚBLICO INFANTO-JUVENIL : A Rosangela do Amaral, Jair Santoro e
Sandra Moni de Souza
PERCEPÇÃO SOBRE DESLIZAMENTOS DE ENCOSTAS E EROSÃO
CONTINENTAL
PANORAMA CONCEITUAL DE RISCOS NO SETOR DE TRANSPORTES Leonardo B. L. Santos, Luciana R. Londe,
BRASILEIRO FRENTE A DESASTRES NATURAIS - ANÁLISE DE
Selma R. S. Santos, Maria C. B.Jurema,
DOCUMENTOS OFICIAIS
Silvana V Croope
PERCEPÇÃO DE RISCOS SOCIOAMBIENTAIS EM UMA ÁREA DE Ana Patrícia Nunes Bandeira, Paula Hemilia
ENCOSTA DO BAIRRO PINTO MADEIRA, MUNICÍPIO DO CRATO-CE, de Souza Nunes, Lais Chaves Guilherme,
BRASIL
Antonio Jaime André da Silva.
PERCEPÇÃO E CONHECIMENTO SOBRE RISCOS BIOLÓGICOS ENTRE
Paula P.M. Nassar, Elizabeti Y. Muto
PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

130

131

132

133

134

135

136
137

138

139
140
141
142
143
144
145

PERCEPÇÃO E EDUCAÇÃO SOBRE SUSCETIBILIDADE E RISCOS DE
OCORRÊNCIA DE DESLIZAMENTOS DE SOLO E QUEDA DE BLOCO
NO MORRO DA MARIQUINHA, FLORIANÓPOLIS/SC

Gabriela Bessa, Daniel Galvão Veronez
Parizoto, Juan A. A. Flores, Joël R. G. M.
Pellerin, Marivaldo S. Nascimento, Murilo
da Silva Espíndola

PERCEPÇÃO PÚBLICA SOBRE RISCOS DE ORGANISMOS
GENETICAMENTE MODIFICADOS NO BRASIL: EPISTEMOLOGIAS Paulo F.C. Fonseca, Julia S. Guivant
CÍVICAS E A CTNBIO
Ana Beatriz Fraga Rodrigues, Igor Rabello
PERFIL DE EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS TECNOLOGICAS NO
Ferreira Henriques Pereira, Carlos Eduardo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Strauch, Ricardo Marcelo da Silva
PRÁTICAS DE INTERPRETAÇÃO DE IMAGENS DE SATÉLITE NO
Mário Henrique da Mata Martins, Mary
MONITORAMENTO E ALERTA DE RISCOS DE DESASTRES
Jane Paris Spink
AMBIENTAIS
Marcia Ferreira Cristaldo, Leandro de
PREVISÃO PROBABILÍSTICA DE ALAMENTOS PARA AS CIDADES DE Jesus, Celso Correia de Souza, Carlos
AQUIDAUANA E ANASTÁCIO, MATO GROSSO DO SUL
Roberto Padovani, Luciano Gonda,
Hevelyne Henn da Gama Viganó
Ana Carolina de Faria Duarte, Julia Salles
Serrano, Giovanni de Oliveira Eneas,
Fabiano Vasconcelos de Almeida, Mateus
Andrade Rodrigues, Missilene Yhasnara
Rodrigues Silva, Natalia Silva, Raphael
PROPOSTA DE UM BANCO DE DADOS DE DESASTRES NATURAIS
Neves Camargo e Francisco de Assis
EM ESCALA ESTADUAL
Dourado da Silva
PROPOSTA MEDOLÓGICA DE MAPEAMENTO DA
VULNERABILIDADE A INUNDAÇÃO NO MUNICÍPIO DE
Jonatas Giovani Silva Aimon e Romario
URUGUAIANA
Trentin
PROPOSTA METODOLÓGICA PARA O ZONEAMENTO DE RISCO DE
INUNDAÇÕES DA ÁREA URBANA DE SANTA CRUZ DO SUL - RS

Daniel Junges Menezes, Luís Eduardo de
Souza Robaina, Romario Trentin

RELAÇÃO ENTRE OS CONDICIONANTES ESTRUTURAIS E
SUSCEPTIBILIDADE A OCORRÊNCIA DE
ESCORREGAMENTOS NOS MUNICÍPIOS DE
CARAGUATATUBA E SÃO SEBASTIÃO (SP)

Rodrigo Irineu Cerri; Fábio Augusto Vieira
Reis; Beatriz Marques Gabelini; Ana Maria
Carrascosa do Amaral; Claudia Vanessa dos
Santos Corrêa; Rafaela Bressan; Leonardo
Alberto Sala, Lucilia do Carmo Giordano

RESILIÊNCIA URBANA NO CONTEXTO DA PROTEÇÃO FINANCEIRA E
GESTÃO E DE RISCOS DE DESASTRES NATURAIS
RISCO DE SECA NO SEMIÁRIDO: UMA COMBINAÇÃO DE EVENTOS
NATURAIS E VULNERABILIDADES.
RISCO É CIÊNCIA NATURAL, CIÊNCIA HUMANA, AMBAS OU
NENHUMA?
RISCO GEOLÓGICOS A ENCHENTES E MOVIMENTOS DE MASSA NO
MUNICIPIO DE SÃO VICENTE FÉRRER, PERNAMBUCO
RISCOS GEOLÓGICO À INUNDAÇÃO NA CIDADE DE MACAPARANA,
PERNAMBUCO

Renata Moreira
Taís Ariza Alpino e Carlos Machado de
Freitas
Osório Thomaz e Alex de Oliveira e Oliveira
Maria Angélica Sampaio, Bruno Elldorf
Maria Angélica Sampaio, Bruno Elldorf

Elizabeth Braga, Antonio Manoel dos
RISCOS GEOTECNOGÊNICOS EM ENCOSTAS URBANAS: O CASO DO
Santos Oliveira, Alex Ubiratan Goossens
JARDIM FORTALEZA (GUARULHOS, SP, BRASIL).
Peloggia
ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MINERAÇÃO DE FERRO EM
Cassio Roberto da Silva,Fernanda
MARIANA-MINAS GERAIS, BRASIL: IMPACTOS FISICO-QUIMICOS
Gonçalves Cunha e Eduardo Paim Viglio

146

ROMPIMENTO DE BARRAGENS EM MARIANA (MG): O PROCESSO
DE COMUNICAÇÃO DE RISCO DE ACORDO COM DADOS DA MÍDIA
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SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA (SIG) NA
CONSOLIDAÇÃO DE UMA POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCO
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SISTEMATIZAÇÃO E ESPACIALIAZAÇÃO DAS OCORRÊNCIAS DE
DESLIZAMENTO NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SITUAÇÃO DA EROSÃO HÍDRICA LINEAR NO ESTADO DE SÃO
PAULO, BR
SOBRE A RECORRÊNCIA GEOHISTÓRICA DE DESASTRES
AMBIENTAIS NO SUDESTE DO BRASIL: UMA PERSPECTIVA DE
LONGA DURAÇÃO
SOSTENIBILIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS AL MEDIO AMBIENTE
EN CIUDADES TURÍSTICAS
USO DE GEOTECNOLOGIAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE OCUPAÇÃO
ANTRÓPICA EM APPs DA BACIA DO COXIPÓ-MT: FASE
PREPARATÓRIA PARA INTERPRETAÇÕES DE RISCOS GEOLÓGICOS
USO DE VÍDEO ANALÍTICO COMO SUGESTÃO DE FERRAMENTA DE
MARCOS SUPERFICIAIS PARA MONITORAMENTO E MITIGAÇÃO DO
RISCO DE ESCORREGAMENTOS DE MACIÇOS.

154
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USO DO LODO DE ESGOTO NA AGRICULTURA E AVALIAÇÃO DE
RISCO DE INFECÇÃO POR ASCARIS.
USO DO SENSORIAMENTO REMOTO E ESTUDOS HIDROLÓGICOS
PARA MAPEAMENTO DE ÁREAS DE ENXURRADA URBANA EM
MICROBACIA HIDROGRÁFICA DE CAÇAPAVA DO SUL, RS

156
UTILIZAÇÃO DE BIO MARCADORES PARA ANÁLISE DE FATORES
HUMANOS APLICADO EM OPERAÇÃO DE SISTEMAS
157
158
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162

VALORAÇÃO DE DANOS DE DESASTRES NATURAIS
VAMOS DEIXAR DE COMER BACON, SALSICHAS E CARNE
VERMELHA? UMA ANÁLISE DA PERCEPÇÃO DE RISCO
RELACIONADA COM O ALERTA EMITIDO PELA OMS
VARIÁVEIS ENVOLVIDAS NO COMPORTAMENTO DE PERCEPÇÃO
DE RISCO EM DESASTRES.
VEÍCULOS AÉREOS NÃO TRIPULADOS: PERSPECTIVAS DE
USO NAS ATIVIDADES DA LOGÍSTICA DE ATENDIMENTO A
DESASTRES
VULNERABILIDADE A PROCESSOS DO MEIO FÍSICO NO ENTORNO
DO CAMPUS BELA VISTA DO INSTITUTO FEDERAL DE MATO
GROSSO (IFMT)
VULNERABILIDADE SOCIAL AOS DESASTRES NATURAIS E
OCORRÊNCIA DE DOENÇAS GASTROINTESTINAIS ASSOCIADAS
COM ESTAÇÕES DE CHUVA EM SÃO PAULO, BRASIL.

Érico Soriano, Wanda Aparecida Machado
Hoffmann, Luciana de Resende Londe,
Leonardo Bacellar Santos, Regla de La
Caridad Duthit Somoza
Raquel Alfieri Galera
Rafael Costa e Silva, Fabio de Santis e
Rodolfo Baesso Moura, Camila de Oliveira
Brito
Gerson Salviano de Almeida Filho , Samuel
Barsanelli Costa, Zeno Hellmeister Jr e
Alessandra Cristina Corsi
Alex Ubiratan Goossens Peloggia, Any
Marise Ortega
Paulo Santos Almeida, Anderson Soares
Lopes e Luís Gregorio Pierola
Júlio Caldas Rabelo, Guilherme Mene Ale
Primo, Gabriel Lucas Mendes, Natalia de
Souza Arruda, Thiago de Oliveira Faria
Carlo Eduardo Grimaldi ,Mário Alves
Wagner de Souza e Antônio Celso Ribeiro
Brasiliano, Marcelo Fernandes
Veridiana Karmann Bastos, Maria Tereza
Pepe Razzolini, Adelaide Cássia Nardocci,
Maria Inês Sato, Marcelo de Souza
Lauretto
Juliana Gueiros Fuzati Rodrigues e Marco
Antonio Fontoura Hansen
Eugênio Anselmo Pessoa do Prado, André
Ricardo Mendonça Pinheiro, Marcelo
Ramos Martins, July Silveira Gomes e
Enrique López Droguett
Alessandra Cristina Corsi e Paulo Brito
Moreira de Azevedo
Mário Freitas
Dafne Rosane Oliveira
Vera Lúcia Monteiro, Aristides Florindo
Junior e Irineu de Brito Junior
Gabriel Lucas Mendes, Natália Souza
Arruda, Maurício Brito Souza, Júlio Caldas
Rabelo e Thiago de Oliveira Faria

D Jimena Roncancio B, Adelaide C Nardocci
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CONTRIBUIÇÃO DOS MÉTODOS GEOFÍSICOS NA CONSTRUÇÃO
E MONITORAMENTO DE BARRAGENS

Luiz A. P. Souza; Otávio C. B. Gandolfo;
Regis G. Blanco & Carlos A. Birelli

APLICAÇÃO DE TÉCNICAS DE ESTABILIZAÇÃO DE
ENCOSTAS ASSOCIDA A RETROÁNALISE LOCAL
Rodrigo Rogerio Cerqueira da Silva, Geise Aparecida Pereira
Universidade Nove de Julho, rodrigorogeiro@uninove.br
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RESUMO
O escopo do presente trabalho é apresentar as soluções adotadas para estabilização de encostas
em um galpão industrial localizado na região de Mogi das Cruzes, município de São Paulo,
através da utilização da técnica de solo grampeado e concreto projetado, associado a uma nova
tecnologia chamada StrataSlope, sistema de contenção que utiliza elementos de face compostos
por telas soldadas protegidas contra corrosão, dobradas em “L” estabilizadas com barras
metálicas. Inicialmente na área industrial, os muros de divisa executados consistiam em muros de
arrimo faceados aos taludes, desconsiderando incorporação de todos os fatores geológicos no
projeto inicial, levando o rompimento da estrutura após escorregamento de uma parte do talude.
Demonstrando que a retroanálise geológica-geotécnia de uma obra é fundamental para
contribuição na escolha adequada da técnica e na metodologia durante a execução dos serviços.
Palavras chave: Estabilização de encosta, solo grampeado, concreto projetado, strataslope.
ABSTRACT
The scope of this work is to present the solutions adopted for slope stabilization in an industrial
shed located in Mogi das Cruzes region, São Paulo, through the use of soil nailing technique and
shotcrete, associated with a new technology called StrataSlope, containment system that uses
face composed of elements welded corrosion protected, folded in "L" stabilized with metal bars.
Initially in the industrial area, the boundary walls run consisted of retaining walls faceados the
slopes, disregarding incorporating all geological factors in the initial design, taking the disruption of
the structure after slipping a part of the slope. Demonstrating that the geological-geotechnical a
work back analysis is critical to the proper contribution of technical choice and methodology for the
performance of services.
Keywords: Slope stabilization, soil nailing, shotcrete, strataslope.
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1. INTRODUÇÃO
No Brasil um dos maiores problemas relacionados aos aspectos geológicos geotécnicos,
está no distanciamento ocorrido entre a engenharia civil e a geologia de engenharia. Há uma
dificuldade de comunicação entre profissionais que atuam nessas áreas, gerando um
desencontro de informações que podem afetar a escolha da técnica adequada.
Um caso típico deste distanciamento pode ser encontrado no Município de Mogi das
Cruzes, em uma área industrial cujo projeto inicial desconsiderou todos os fatores geológicos ao
qual poderiam contribuir para a estabilidade do solo local, ocorrendo um escorregamento do
maciço, levando a uma ruptura da estrutura realizada na divisa industrial executada através de
muro de arrimo. A área de estudo corresponde a uma encosta em processo de instabilidade
localizada no município de Mogi das Cruzes, região de São Paulo, as coordenadas da área são
UTM: 7409487.7071N e 3767782.4193E (Figura 1a).
De acordo com (Morais, 1995) o corpo granítico Itapeti ou Mogi das Cruzes está situado na
porção centro-leste do Estado de São Paulo, nos arredores da cidade de Mogi das Cruzes,
correspondendo a um conjunto de rochas graníticas que forma uma estreita faixa ao longo das
cidades de Guararema e Santa Branca, chegando a alcançar uma extensão de 60 km. As
primeiras referências da região segundo (Knecht, 1964) caracterizaram a rocha como intrusiva e
em grande parte como um granito porfiróide, tarditectônico, de granulação média a grossa,
protomilonítico, de composição monzogranítica e cor cinza, e um biotita granito de cor
avermelhada. Esta região esta inserida em rochas de médio a alto grau metamórfico pertencentes
ao Complexo, em grande parte embutido na Zona de Cisalhamento de Taxaquara (Figura 1b),
considerado parte de sequências metassedimentares e metavulcanos sedimentares associadas a
complexos gnáissico-granitóides do Pré- Cambriano do Estado de São Paulo.
O talude a ser reforçado, é constituído basicamente de duas unidades do ponto de vista
estratigráfico, seguindo um perfil com camada pouco espessa de aterro, sobreposta a solo
residual oriundo de granito. De acordo com os resultados de dois pontos de sondagens NSPT
realizadas na crista do talude a camada de solo residual de Mogi das Cruzes, possui uma
sucessão alternada de camada de argila arenosa e silte pouco arenoso, apresentando espessura
média de 1 a 2 metros.

Figura 1: (a) imagem de satélite indicando o local do escorregamento e vista geral da obra, (b) Mapa
geológico simplificado das unidades estratigráficas da região de Mogi das Cruzes/SP (Modificado Morais
1995).
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2. SOLUÇÕES GEOTECNICAS
2.1.

Estabilidade do Talude

A área de estudo corresponde a um escorregamento localizado dentro de uma área
industrial, ocorrido na região do muro de divisa. O sistema de contenção realizado inicialmente
era feito em alvenaria, associado a colunas, cintas de amarração e baldrame, com uma extensão
total de 65 metros (Figura 2a). Através da retroanálise local, foram identificados rupturas
superficiais com cerca de 2 metros de profundidade (ruptura plana), com base em parâmetros
coletados em campo e investigações geológicas-geotécnicas através de ensaios NSPT,
estabeleceram-se as prováveis causas da avaliação do problema e o mecanismo em que ela se
processou, promovendo também a sua mitigação através de técnicas de estabilização de
encostas. Tendo em vista estas características do rompimento do talude, presume-se que a
ruptura do talude tenha ocorrido devido a mudança de sua geometria e da extensão do terreno
vizinho localizado a 15 metros de altura, mudando o layout do talude natural através de aterro
realizado fora dos padrões geotécnicos, impossibilitando a compactação da saia do aterro, devido
a sua geometria final (Figura 2b).

Figura 2: (a) vista geral da área do escorregamento, (b) detalhe típico do escorregamento do talude
indicando a área do aterro sem compactação.

Outro fator favorável ao escorregamento estava relacionado às falhas do sistema de
drenagem da parte superior, contribuindo para a saturação do solo residual alterando seus
parâmetros geotécnicos. Segundo (CAMPOS, 1985) considera que os principais efeitos da
infiltração em um solo não saturado são: contribuição para baixa resistência ao cisalhamento,
aumento da condutividade hidráulica do solo, aumento do peso específico do solo e pressões
existentes maiores que as pressões admissíveis. Em face do insucesso da estabilização de
encosta com muro de arrimo, resolveu-se, finalmente tratar os escorregamentos com solo
grampeado associado a concreto projetado (Figura 3).
A análise do comportamento mecânico do solo grampeado tem como base as propriedades
mecânicas do solo e propriedades dos reforços, realizada a partir da ideia de que o solo atrás da
face do talude esta subdividido em duas áreas: a primeira (zona ativa) entre a superfície do talude
e a superfície potencial de ruptura, e a segunda (zona passiva) parte estável do maciço onde os
grampos deverão ser ancorados. Os esforços de cisalhamento presentes na superfície de ruptura
são equilibrados com a introdução dos grampos com inclinações definidas em relação à
horizontal, que ultrapassam a superfície de ruptura, e resistem aos esforços de cisalhamento que
são solicitados na superfície de ruptura.
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Figura 3: (a) Perfuração do solo grampeado, (b) aplicação de concreto projeto para estabilização de face.

2.2.

Estabilidade do aterro

Segundo (IPT, 1991) as principais instabilizações observadas em aterros estão associadas
a problemas no corpo de aterro, ocorrendo devido a sua má compactação ou devido a
inexistência desta, ao uso de materiais inadequados. A geometria do talude (incompatibilidade da
inclinação com a resistência do material), assim como deficiência ou inexistência dos sistemas de
drenagem. Os escorregamentos de bordas de aterro ocorrem atingindo geralmente a parte
externa não compactada ao aterro, e envolvendo pequeno volume de material, porem resultando
em cicatriz com talude subvertical. Após este escorregamento, que normalmente é ignorado por
sua pequena expressão, o aterro torna-se instável e inicia-se o processo remontante de trincas,
que irá gerar futuras ocorrências de maiores proporções.
Para que tal evento de instabilização fosse solucionado na crista do muro de divisa, a
solução da reconstrução do aterro com material de boa qualidade, bem compactado e a
implantação de sistema de drenagem eficiente se fez necessária. Assim adotou-se um novo
sistema de construção de aterro chamado StrataSlope, sistema de contenção que utiliza
elementos de face compostos por telas soldadas especialmente protegidas contra corrosão,
dobradas em “L” estabilizadas com barras metálicas equiespaçadas (struts). São telas metálicas
especiais dobradas na inclinação final de projeto (Figura 4). Normalmente possuem 0,40 m de
altura por 0,40 m de largura, podendo ter 1,00 ou 2,00 m de comprimento.

Figura 4: Vista geral do sistema StrataSlope utilizados para construção de face de aterro.

Tal elemento de face deve ser preenchido mecanicamente com brita, solo local ou com
materiais alternativos como resíduos da construção civil (RCD). Todo material solto da saia do
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aterro, foi escavado chegando ao solo natural do talude (Figura 5a), criando uma berma de 4
metros para a realização de um novo aterro através do sistema StratSlope (Figura 5b). Além de
ser eficiente, esta solução foi econômica, sustentável, com alta produtividade, utilizando a técnica
de solo reforçado com geotêxtil (Figura 5c). O sistema StrataSlope emprega o próprio solo local
como material de reconstrução, durante o envelopamento (Figura 5d).

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 5: (a) escavação da saia do aterro sem compactação, (b) compactação da base para StratSlope, (c)
utilização do próprio solo local, (d) envelopamento de solo com geotêxtil tecido faceado com StratSlope.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Antes de iniciar o estudo das análises de estabilidade, devemos considerar as causas que
podem levar a instabilidade dos taludes. Estas análises são complexas, pois envolvem uma
infinidade de fatores que se associam, permitindo através dos levantamentos de campo escolher
com mais critério as soluções que se apresentam satisfatórias e mesmo prever o desempenho
das alternativas.
De acordo com (SILVA, 2011) a avaliação da estabilidade de um talude não pode ser
concretizada se não conhecerem os fenômenos que podem induzir situações críticas e que, além
disso, é necessário quantificar as condicionantes quanto a estabilidade, o que nem sempre é fácil
ou possível.
Assim a escolha do método de estabilização necessita de estudos e análises de diferentes
variáveis, como físicas (dados geotécnicos, geomorfológicos, pedológicos e hidrogeológicos),
propiciando a diferentes soluções econômicas de corte e aterro para o estudo de caso
apresentando. Assim a técnica do solo grampeado, para taludes ou escavações íngremes com
solo de baixa permeabilidade, contribui de forma mais econômica, através de equipamentos de
pequeno porte, versatilidade e tempo de execução. Em relação ao sistema StrataSlope utilizado
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tanto para taludes íngremes, como para faceamento de estruturas reforçadas com geossintéticos,
que possuem inclinações de face superior a 70°, exibe um elevado desempenho na velocidade de
execução, e no baixo custo final da obra devido ao uso do solo local para compactação,
permitindo nesta aplicação de caso, a projeção calda de cimento em sua face para
impermeabilização. A arte final da estabilização através de solo grampeado e concreto projetado,
com crista de aterro realizada através do sistema StrataSlope, pode ser verificada abaixo (Figura
6).

Figura 6: (a) vista geral após estabilização de encosta com solo grampeado e concreto projetado, (b) crista
de aterro compactada com sistema StrataSlope e impermeabilização com calda de cimento.
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RESUMEN

La contaminación atmosférica ha sido un problema para la ciudad de Santiago desde principios de
los 80’s. Así las autoridades chilenas han realizado esfuerzos no menores para resolver o mitigar
este problema, pero según la percepción de la población, estos esfuerzos no han sido los
esperados. La pregunta es si estos costos percibidos por la población podrían ser compensados y
de qué manera. Gutiérrez, Cifuentes y Bronfman (2015), desarrollaron un estudio en Santiago
para determinar si la variable compensación se relacionaba con las variables aceptabilidad, riesgo
percibido y confianza en las autoridades reguladoras (variables clásicas utilizadas en el campo del
análisis de riesgo), para un grupo de peligros ambientales. Sus resultados revelaron que estas
cuatro variables están directamente relacionadas.
El objetivo de este estudio es avanzar en el entendimiento de las variables que influyen en la
compensación demandada por los riesgos impuestos al individuo, la sociedad y el medio ambiente
producto de la contaminación atmosférica. Se utiliza un modelo de ecuaciones estructurales y se
discuten los resultados en términos de políticas públicas.
Palabras Clave: compensación demandada, riesgo percibido, aceptabilidad, confianza en
autoridades y contaminación atmosférica.
2

ABSTRACT

Air pollution has been a problem for the city of Santiago since the early 80 's. Chilean authorities
have made huge efforts to solve or mitigate this problem, but the public perceived these efforts as
insufficient. The issue is whether the perceived costs could be compensated and how. Gutierrez
Cifuentes and Bronfman (2015) developed a study in Santiago to determine whether the
compensation demanded is related to variables acceptability, perceived risk and trust in regulatory
authorities (classical variables used in the field of risk analysis), for a group of environmental
hazards. Their results revealed that these four variables are related.
The aim of this study is to advance in the understanding of the variables related to compensation
demanded for the risk imposed to individual, the society and the environment by air pollution.
Structural equation model is used and the results are discussed in terms of public policy.
Keywords: compensation demanded, perceived risk, acceptability, trust, atmospheric
pollution
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1. INTRODUCCIÓN
La contaminación atmosférica ha sido un problema para la ciudad de Santiago desde
principios de los 80’s. Su ubicación geográfica y su clima son favorables para la acumulación y
poca dispersión de contaminantes atmosféricos emitidos principalmente por la industria y el sector
transporte. Numerosos estudios han encontrado relación entre la exposición a contaminantes
atmosféricos y efectos adversos a la salud (Bronfman, Jiménez, Arévalo, & Cifuentes, 2012;
Cifuentes, Krupnick, O’Ryan, & Toman, 2005; Cifuentes, Vega, Köpfer, & Lave, 2000; Franck,
Leitte, & Suppan, 2014). Si bien las autoridades reguladoras de este contaminante han avanzado
en la implementación de medidas de control, los resultados no han sido del todo satisfactorios. En
el año 2015, han sido frecuentes los episodios de emergencia y pre-emergencia debido a los altos
niveles de contaminación atmosférica.
La pregunta es si estos costos percibidos por la población podrían ser compensados y de
qué manera. (Gutiérrez, Cifuentes, & Bronfman, 2015) desarrollaron un estudio en Santiago para
determinar si la variable compensación demandada se relacionaba con las variables
aceptabilidad, riesgo percibido y confianza en las autoridades reguladoras, para un grupo de
peligros ambientales procedentes de actividades económicas como la minería, la agricultura, la
pesca y las actividades urbanas. Sus resultados revelaron que estas cuatro variables están
directamente relacionadas, independientemente del medio ambiente afectado (atmósfera, suelos,
océanos y lagos y ríos) o de la actividad económica generadora de estos impactos.

2. OBJETIVO
El objetivo de este estudio es avanzar en el entendimiento de las variables que influyen en
la compensación demandada por los riesgos impuestos al individuo, la sociedad y el medio
ambiente producto de la contaminación atmosférica.

3. HIPÓTESIS
H1) La confianza en las autoridades reguladoras se relaciona directamente con la compensación
demandada (H1a) e indirectamente por medio del riesgo percibido (H1b) y de la aceptabilidad
(H1c).
H2) El riesgo percibido se relaciona directamente con la compensación demandada (H2a) e
indirectamente por medio de la aceptabilidad (H2b).
H3) La aceptabilidad se relaciona directamente con la compensación demandada.
El modelo hipotetizado se ilustra en la figura 1.

4. MÉTODO
2.1

Encuesta

La encuesta incluía preguntas que apuntaban a la descripción de las cuatro variables
latentes: compensación demandada, aceptabilidad, riesgo percibido y confianza en las
instituciones reguladoras. La aplicación de la encuesta web estuvo a cargo de la empresa de
estudios BBO. La encuesta se aplicó en Santiago el año 2008 mediante un muestreo aleatorio
estratificado por género y nivel socioeconómico. Fue completada con éxito por 525 personas
mayores de 18 años (50,7% mujeres, edad 34,89 (11,30)).
Los participantes debían responder a los ítems incluidos en la encuesta utilizando una
escala Likert de 5 puntos. Los autores desarrollaron el cuestionario en base a estudios previos
propios (Bronfman, López-Vázquez, Gutiérrez, & Cifuentes, 2008; Gutiérrez et al., 20151) y a la
literatura (Cvetkovich & Nakayachi, 2007; McDaniels, Axelrod, & Slovic, 1995, 1996; Poortinga &
Pidgeon, 2003). El cuestionario se validó en sesiones de grupos focales con 8 a 12 participantes
por grupo focal balanceando los géneros y cubriendo los cinco estratos socioeconómicos.
Además, el cuestionario se aplicó a una muestra piloto. Las preguntas de la encuesta final se
muestran en la Tabla 1.
1
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Figura 1. Modelo teórico con todas las hipótesis propuestas.
Tabla 1. Componentes de las variables latentes: Riesgo percibido, aceptabilidad, compensación
demandada y confianza en reguladores.
Item
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9
V10
V11
V12

Descripción

Puntos de la escala
Bajo (1)
Alto (5)

Riesgo percibido
¿A cuánto riesgo está sometido usted producto de la contaminación
atmosférica?
¿A cuánto riesgo está sometida la población nacional producto de la
contaminación atmosférica?
¿A cuánto riesgo está sometido el medio ambiente producto de la
contaminación atmosférica?
Aceptabilidad
¿Cuán aceptable es el riesgo al que está sometido usted producto de la
contaminación atmosférica?
¿Cuán aceptable es el riesgo al que está sometida actualmente la población
nacional producto de la contaminación atmosférica?
¿Cuán aceptable es el riesgo al que está sometido el medio ambiente
producto de la contaminación atmosférica?
Confianza reguladores
¿Cuánta confianza tiene usted en las autoridades nacionales encargadas de
regular los potenciales riesgos asociados a la contaminación atmosférica?
Confío en la información que me entregan las autoridades nacionales
respecto de la contaminación atmosférica.
Confío en que el gobierno regula adecuadamente la contaminación
atmosférica.
Siento que las actuales leyes y regulaciones son suficientes para controlar la
contaminación atmosférica.
Compensación demandada
¿Cuánta compensación debería recibir usted a causa de la contaminación
atmosférica?
¿Cuánto se debería compensar a la sociedad a causa de la contaminación
3

Ningún riesgo

Mucho riesgo

Ningún riesgo

Mucho riesgo

Ningún riesgo

Mucho riesgo

Inaceptable

Aceptable

Inaceptable

Aceptable

Inaceptable

Aceptable

Ninguna
confianza
Muy
desacuerdo
Muy
desacuerdo
Muy
desacuerdo

Mucha confianza
en

Muy de acuerdo

en

Muy de acuerdo

en

Muy de acuerdo

Ninguna
compensación
Ninguna
compensación

Mucha
compensación
Mucha
compensación

V13

atmosférica?
¿Cuánta compensación debería recibir el medio ambiente a causa de la
contaminación atmosférica?

Ninguna
compensación

Mucha
compensación

.
2.2

Participantes

Se encuestaron a 500 ciudadanos de Santiago, donde se les preguntaba por su evaluación
sobre los riesgos a los que estaban sometidos la sociedad, ellos como individuos y el medio
ambiente, producto del riesgo de la contaminación atmosférica; qué tan aceptables eran estos
riesgos; cuánta compensación deberían recibir y si finalmente confiaban en las instituciones
encargadas de regular la contaminación atmosférica.
2.3

Modelos de ecuaciones estructurales

Se utilizó la técnica de Ecuaciones Estructurales (SEM) para probar el modelo teórico. Para
este estudio se utiliza un enfoque en dos etapas (Anderson & Gerbing, 1988). Primero, un modelo
de medición para las relaciones entre las variables observadas y las variables latentes (CFA).
Segundo, el modelo estructural para las relaciones entre las variables latentes. Para protegerse
de la no normalidad se ocupa para la estimación las correlaciones policóricas, la matriz asintótica
y el Método Diagonal Robusto de Míninimos Cuadrados Ponderados (RDWLS). Como medidas de
bondad de ajuste se utiliza el estadístico Chi-cuadrado (Satorra & Bentler, 1994), el Root Mean
Square Error of Approximation (RMSA), Comparative Fit Index (CFI) y el Bentler-Bonett Index or
Normed Fit Index (NFI). Los siguientes umbrales consideran un ajuste acceptable (RMSEA < 0,08,
CFI>0,9, NFI>0,9) (Kline, 2005). Se utiliza el programa LISREL 8.8.

5. RESULTADOS
2.4

Análisis Factorial Confirmatorio

La dimensionalidad de las escalas se verificó mediante un análisis factorial confirmatorio
AFC, para todos los ítems del modelo. El modelo de medida mostró un ajuste aceptable (SatorraBentler χ2 = 229,951, df = 41, p-value < 0,001, RMSEA = 0,069, CFI = 0,953) con todos los
índices por encima de los valores recomendados. Todas las cargas factoriales resultaron
estadísticamente significativas a un alpha = 5%. Se utilizaron tanto la fiabilidad compuesta como
el alpha de Cronbach para evaluar la confiabilidad de las escalas, las cuales estuvieron por sobre
el umbral de 0,7 (Fornell & Larcker, 1981).
2.5

Modelo estructural

La Tabla 2, muestra los coeficientes estandarizados estimados de las relaciones entre las
variables junto con los índices de bondad de ajuste. El modelo base incorpora la relación (o
caminos) entre todas las variables. Si bien este modelo presenta un ajuste aceptable, el RMSEA
está por debajo de lo sugerido y además se encuentran dos relaciones que no resultaron
significativas. Por tanto, el modelo 1 elimina la relación compensación-aceptabilidad por tener el
coeficiente estandarizado más pequeño. Este es un modelo que no afecta la bondad de ajuste por
lo que podemos prescindir de la relación en pro de un modelo más parsimonioso. Además, en el
modelo 1 la relación entre la confianza y la compensación demandada resulta ahora significativa.
Por último, el modelo final permite una correlación entre dos errores de medida asociados a
las variables observables riesgo personal y riesgo social. Esta correlación mejoró
significativamente el ajuste del modelo respecto del modelo 1. Ya que el riesgo personal y social
para la contaminación atmosférica están relacionados al afectar a toda la ciudad, parece
razonable permitir dicha correlación. La confianza en las autoridades mantiene un efecto tanto
directo como indirecto (por medio del riesgo percibido) sobre la compensación demandada. El
modelo final con todas las variables y sus relaciones se ilustra en la Figura 2.
Tabla 2. Coeficientes e índices de bondad de ajuste para contaminación atmosférica
Path
Riesgo - Confianza

Modelo Base

Modelo 1

Modelo Final

-0,189*

-0,186*

-0,194*
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Aceptabilidad – Confianza

0,303*

0,303*

0,298*

Aceptabilidad-Riesgo

-0,339*

-0,352*

-0,359*

Compensación-Riesgo

0,386*

0,417*

0,426*

Compensación-Confianza

-0,099

-0,120*

-0,114*

Compensación-Aceptabilidad

-0,052

-

-

Err(RMA) – Err(RS)
Fit índices

-

-

0,136

NFI

0,953

0,953

0,954

CFI

0,965

0,964

0,965

RMSEA

0,069

0,069

0,067

160,798 (59)

162,359(60)

159,157(59)

-

1,561

3,182

2

X (df)
2

∆X (∆df)
*p igual o menor que 0,05

6. DISCUSIÓN
Los resultados del modelo confirman que las variables clásicas utilizadas en el campo de la
percepción del riesgo (confianza en las autoridades reguladoras, riesgo percibido y aceptabilidad)
se relacionan con la compensación demanda (Gutiérrez et al., 2015).
El riesgo percibido es una consecuencia de la confianza en las autoridades reguladoras
(Siegrist, Cvetkovich, & Roth, 2000; Siegrist, Gutscher, & Earle, 2005; Viklund, 2003), es decir si el
individuo no confía en las autoridades encargadas de regular la contaminación atmosférica
percibe también un mayor riesgo. Por otro lado, la influencia que tiene la confianza de las
personas en las instituciones reguladoras tiene un efecto directo sobre la compensación
demandada y a su vez un efecto adicional indirecto por medio del riesgo percibido.
Nuestros resultados muestran que las personas no confían en las entidades reguladoras.
Este es un punto importante porque denota lo complejo y desafiante que puede ser para los
reguladores ganar la confianza de la sociedad. Aumentar la confianza en las autoridades chilenas
no es ni trivial ni inmediato.
Mientras mayor es el riesgo percibido mayor es la compensación demandada, al igual que lo
encontrado en Gutiérrez et al. (2015). Nuestros resultados muestran que la variable que tiene el
mayor efecto total sobre la compensación demandada es el riesgo percibido, seguido por la
confianza en las autoridades y la aceptabilidad.
La contaminación atmosférica es un problema diario en la ciudad de Santiago, que fue
donde se llevó a cabo la encuesta, cuyos efectos adversos para la salud son experimentados por
una buena parte de la ciudadanía. Esto puede entonces significar que las personas reconocen
que debe compensarse por los daños recibidos a ellos mismos, a la sociedad o al medio ambiente
sin que esto signifique que se acepte la contaminación atmosférica y sus efectos. Por tanto, la
compensación demandada no depende de la aceptabilidad del riesgo, sino que son otros factores
lo que estarían explicando esta variable.
La contaminación atmosférica ha sido un problema para la ciudad de Santiago desde
principios de los 80’s y nuestros resultados indican que los esfuerzos de la autoridad no han sido
efectivos, al menos en el imaginario de la población, ni la información que entregan las
autoridades, ni las regulaciones, ni el desempeño de los reguladores es confiable.
En Chile, estudiar las precepciones respecto a los riesgos de la contaminación atmosférica
es muy importante para la gestión de riesgos tanto del sector público como del privado. Avanzar
en la compresión de los factores que influyen estas percepciones ayudará a desarrollar
estrategias efectivas de comunicación y participación ciudadana.
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Figura 2. Modelo final de contaminación atmosférica. Los valores representan los coeficientes
estandarizados. Todos los coeficientes son significativos (p < 0,05)
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RESUMO
Nesta pesquisa busca-se compreender o risco através da percepção e análise de pesquisadores
de diferentes áreas, trazendo principalmente o enfoque da biologia, geologia e do direito. Desta
forma, com diferentes abordagens, os pesquisadores sintetizam uma pesquisa bibliográfica e
posteriormente, descrevem o campo de atuação em que realizaram suas pesquisas no estado do
Espírito Santo, quais sejam, Alto Tabuazeiro/Vitória/ES; Itapuã/Vila Velha/ES; Morro do Moreno/
Vila Velha/ES. Além de fazer uma descrição do conceito do risco, mencionado pela literatura,
analisa-se a parte prática do risco ligado a deslizamento de terras, ocupação de áreas
vulneráveis, estabelecendo um diálogo a respeito do que cada uma destas ciências revela sobre a
análise e percepção do risco. Com base nos trabalhos de campo realizados pelos autores traz
como as comunidades interpretam e respondem à questão do risco, o que acaba por desvelar o
que o conhecimento das pessoas tem a contribuir sobre essa categoria. Por fim, o trabalho tem o
fito de demonstrar a necessidade iminente pela transdiciplinariedade na academia, destacando de
sobremaneira que, apesar da existência de diversas pesquisas neste campo, existe ainda uma
lacuna a ser preenchida, qual seja, o risco transversal e multifacetado.
Palavras Chave: percepção de risco, transdiciplinariedade, direito, biologia e geologia.
ABSTRACT
In this research, we seek to understand the risk, through the perception and analysis of
researchers from different areas, mainly bringing the focus of biology, geology and law. Thus, with
different approaches, researchers synthesize a literature search and subsequently describe the
playing field in which conducted their research in the state of the Holy Spirit, namely, High
Tabuazeiro / Vitória / ES; Itapuã / Vila Velha / ES; Morro Moreno / Vila Velha / ES. In addition to
making a description of the risk concept mentioned in the literature, analyzes the practical part of
the slip-bound risk land, occupation of vulnerable areas, establishing a dialogue about what each
of these sciences reveal about the analysis and perception of risk . Based on the fields of research
conducted by the authors brings a characterization of how communities respond to the question of
risk, which ultimately reveal what knowledge people have to contribute on this category. Finally,
the work has the aim to show the imminent need for transdiciplinariedade in academia, highlighting
the exceedingly, that despite the existence of several researches in this field, there is still a gap to
be filled, namely the transversal and multifaceted risk.
Keywords: risk perception, transdisciplinary, law, biology and geology.
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1. INTRODUÇÃO
A análise do risco ligado ao deslizamento de terra ou ao deslocamento de rochas pode ter
vários olhares, por diferentes ciências, sendo que, a depender de um profissional de uma
determina área ele pode descrever um dado relevante que serve de parâmetro ou até mesmo de
ponto de estudo importante para outro campo.
Desta forma, através de três diferentes profissionais, a saber: advogado, biólogo e geólogo,
procurou-se estabelecer os pontos principais de cada um dos trabalhos realizados, em diferentes
campos de pesquisa do estado do Espírito Santo. Cabe, ainda, mencionar que, o referido estudo,
surge através de um grupo de pesquisa denominado Núcleo de Estudo Urbanos e
Socioambientais-NEUS, extensão das atividades acadêmicas do Mestrado em Sociologia Política
da Universidade de Vila Velha-UVV/ES, que se propõe a discutir semanalmente a categoria do
risco, com diferentes profissionais. Desta forma, inobstante, a dificuldade em encontrar conexões
entre estas diferentes áreas, tornou-se possível descrever como enriquecedor pode ser um
trabalho que procura abrir mão da individualidade do pesquisador e busca demonstrar as
interrelações das pesquisas.
Assim, no intuito de demonstrar esta questão, os pesquisadores, estabeleceram os
seguintes objetivos: a) analisar um contexto biológico e geológico de uma determinada área
vulnerabilizada que, sendo aquela possivelmente ligada ao risco demonstra a atividade na prática;
b) com base nesta investigação de campo, analisar quais as características destas áreas, assim
como o contexto de sua população, nas diferentes formas, ambiental, humana demonstrando as
contribuições que o diálogo entre essas diversas áreas podem trazer para o enfrentamento do
risco.
E, como forma de atingir os objetivos acima, optou-se por utilizar os seguintes
procedimentos metodológicos: primeiramente, fazer um levantamento bibliográfico das principais
categorias de estudo, quais sejam, risco e transdisciplinariedade. A partir de então, estabelecer
uma conexão entre biologia, a geologia e o direito e, posteriormente descrever como foi à
experiência de cada profissional, especialmente, sua visão a respeito da questão da
transdiciplinariedade.
Ainda a respeito dos aspectos metodológicos, procedeu-se à construção interpretativa sobre
as questões que norteavam a investigação sobre a temática central de estudo. Dessa forma,
combinou-se a construção do saber com a interpretação sobre o próprio saber. Daí a necessidade
de se mapear cada uma destas áreas, cujo intuito foi o de contribuir na construção da
interdisciplinaridade.
Deste modo, o trabalho a seguir descreve de forma objetiva o olhar de um advogado, com o
olhar sociológico e jurídico, de um biólogo e de um geólogo a respeito do risco, demonstrando,
inclusive, experiências de um trabalho etnográfico realizado no Morro do Moreno e Boa Vista,
ambos localizados em Vila Velha/ES.
1.1

A TRANSDICIPLINARIEDADE DO RISCO

O caminho traçado para se chegar a este tópico tem como ponto de partida a construção da
moradia em áreas inadequadas a habitação, entretanto, que ocorreram com a anuência do
Estado. Este contexto por si só demonstra a pertinência em buscar a assunção dos riscos pelas
populações vulneráveis, daí surgir o campo propício para esta análise. Inobstante não seja este o
intuito principal do trabalho, mas tendo em vista tratar-se de uma pesquisa que possui um olhar
pelo campo da sociologia, deve-se ainda atentar para o fato de que, como visto anteriormente, o
risco faz parte tanto do campo da sociologia como, também, de outras áreas de estudo, tais como
a biologia, a geologia e o direito, além de outras que não serão abordadas neste trabalho, como é
o caso da engenharia, da geomorfologia e da geotécnica.
É preciso reconhecer que o estudo do risco assim como de outras categorias deve estar
delineado por um diálogo transdiciplinar, sendo que o objetivo é que através de diálogo sejam
aprimorados os conceitos e que sejam alcançados enfoques diferentes. Assim, buscando
justamente cumprir este objetivo de abordar a interdisciplinaridade no contexto deste tema, que
serão apresentadas visões diferentes a respeito do mesmo, pois a nosso entender a ideia de risco
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deve ser analisada por diversos vieses com o intuito de tornar-se mais compreensível. Embora
não seja intrinsecamente essa discussão que (DOUGLAS E WILDAVSKY, 2012, p.1) elaboram
em seu estudo, é possível observar o fato de que as preocupações com risco permeiam a
sociedade em suas diversas áreas. Tanto é assim que com a finalidade de apresentar essa
inquietação com o risco destacam algumas ponderações a respeito da questão. Deste modo,
a forma como hoje ponderamos os riscos apresenta três peculiaridades. A
primeira é que a controvérsia em torno do problema é profunda e amplamente
disseminada no Ocidente. A segunda é que diferentes pessoas preocupam-se
com riscos distintos- guerras, poluição, emprego, inflação. A terceira é que
conhecimento e ação encontram em descompasso: todos os programas adotados
com vistas à redução de riscos ignoram o princípio de fazer o máximo para evitar
os piores danos. Em suma, há ainda muita divergência acerca do que é arriscado,
qual o tamanho do risco e o que fazer a respeito.

Neste sentido, o que se observa é que os riscos fazem parte de uma gama extensa de
áreas, como apresentado no parágrafo introdutório deste artigo, e que o mesmo é pesquisado ou
investigado por diversos pesquisadores. Apesar disto, existe uma percepção variada do risco tal
como a citação acima deixa antever. Se a preocupação com o risco permeia a sociedade de
forma geral tal preocupação deve-se justamente ao fato de que é a partir da dinâmica
estabelecida na sociedade, principalmente com a ruptura do século XX para o XXI que trouxe
considerações relevantes para essa compreensão, tanto é assim que (DOUGLAS E WILDAVSKY,
2012, p.2) esclarecem que os ameaças podem ser identificadas em quatro categorias:
1.
Relações internacionais: o risco de uma invasão ou um ataque estrangeiro;
perda de influencia, prestígio e poder.
2.
Crime: colapso interno; fracasso da lei e da ordem; violência versus crimes
de colarinho-branco.
3.
Poluição: abuso da tecnologia; temores pelo meio ambiente.
4.
Fracasso econômico: perda de prosperidade.

O importante do que (DOUGLAS E WILDAVSKY, 2012, p.3) citam acima é a amplitude de
possibilidade de enfretamento e preocupação com os riscos, uma vez que, em sua identificação,
na maioria dos casos, enquanto um grupo está atento para uma determinada ameaça, não
consegue manter a mesma atenção para os demais casos que são motivo de preocupação. Nesta
compreensão que os autores identificam a ideia de que os atores existentes em nossa sociedade
não possuem uma voz uníssona quanto à noção ou percepção de relacionados risco:
em termos da elite do debate público, os atores- partidos políticos, grupos de
interesse, autoridades em geral- não atribuem de maneira homogênea os mesmos
perigos a diferentes objetos. Aqueles que mais temem ataques estrangeiros, por
exemplo, tendem a se preocupar menos com a poluição no âmbito doméstico. Os
que tomariam as medidas mais vigorosas para conter a criminalidade e a violência
nas ruas não se mostram tão assertivos com relação aos efeitos da desigualdade
de renda. Por que não? É possível que haja uma ligação entre as duas
tendências.

Ainda dentro deste mesmo contexto de revelar quais os riscos que mais incomodam a
sociedade dentro de uma determinada linha de prioridade, ainda deve-se considerar que, ao
homem, é limitado o saber de uma forma completa a respeito de todas as situações que o mundo
lhe proporciona. É evidente que:
Uma vez que ninguém sabe tudo, não pode haver garantia de que os perigos que
as pessoas procuram evitar são aqueles que mais prejuízo causarão. Ademais, a
vitória sobre determinada ameaça nem sempre é de bom augúrio. O êxito pode
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induzir as pessoas a baixar a guarda na superação das adversidades- abrindo
uma brecha que talvez seja aproveitada pelo perigo inesperado seguinte.

(DOUGLAS E WILDAVSKY, 2012, p.3)

Essa preocupação com acesso ao conhecimento e à informação identificada por Douglas e
Wildavisky acaba por fazer conexão com as pesquisas de campo a serem apresentadas no
segundo tópico.

2. O RISCO EM DIFERENTES PERCEPÇÕES
2.1 RISCO PELO OLHAR DA BIOLOGIA - MORRO BOA VISTA
Ao se deparar com questões atinentes ao risco ligado a deslizamento de terra, um dos
desafios do profissional da biologia é descrever o ambiente, delineando, principalmente, as
características da população natural. Apenas como forma de apresentar o campo de estudo,
informa-se que, as elevações rochosas de Vitória/ES são conhecidas por possuírem solo de
pouca profundidade e o plantio de árvores de grande porte pode ocasionar em tombamento por
ausência de sustentação radicular, inclusive a prefeitura da capital é conhecedora dessa
característica e a incluiu em suas políticas de arborização. No caso do Morro Boa Vista, Vila
Velha/ES, pode-se constatar a presença de cabritos, muitos matacões soltos. Ademais,
averiguou, ainda, a presença de fossas sépticas, esgoto a céu aberto e a falta de solo.
Desta forma, o ambiente apresenta uma diversidade de características, demonstrando o
comprometimento da população natural em caso de deslizamento de terra ou descolamento de
rocha. A situação revela-se, ainda, mais extrema, pois, praticamente não há solo, salvo em
pequena área à direita da ocupação, onde a prefeitura identificou como área sob o risco de
deslizamento e construiu um muro de forma a evitá-lo.
A maior parte da elevação é coberta por matacões de diversos tamanhos e, mesmo antes
da chegada dos moradores, havia poucos pontos onde a vegetação conseguia se desenvolver, já
extraída anteriormente por moradores das proximidades, os quais provavelmente a retiraram para
fabricação de utensílios e produção de energia.O ambiente pedregoso favoreceu a criação de
cabritos.

2.2

RISCO PELO OLHAR DA BIOLOGIA - MORRO DO MORENO

Por sua vez, o Morro do Moreno, uma elevação de 190 metros, encontra-se à beira-mar, em
Vila Velha. Ele é parte da uma cadeia de morros às margens da Baía de Vitória, as quais são
conhecidas por possuírem solo de pouca profundidade. Hoje há um fragmento de mata atlântica
com ocorrência de seis espécies ameaçadas de extinção. Em tempos passados, toda cobertura
vegetal do morro, esta que não se sabe ao certa como seria originalmente, foi extraída para
utilização da madeira como combustível e matéria-prima de utensílios e mobília. Embora se saiba
o auxílio promovido por vegetação na sustentação de encostas, árvores de grande porte em solos
com essa característica pode resultar em tombamento por não permitirem sustentação radicular,
desencadeando movimentação de terra, seja por processo erosivo ou pequenos deslizamentos
pontuais, e até mesmo a prefeitura da capital é conhecedora dessa característica e incluiu
cuidados em suas políticas de arborização.
No Morro do Moreno a situação não é diferente, possui diversas áreas de preservação
permanentes com solo de pouca profundidade e, historicamente, a elevação recebeu diferentes
vegetações, desde plantios de frutíferas à vegetação crescida espontaneamente e destruída pelo
fogo. Esta ocorreu, ao menos uma vez, recentemente e não se sabe a quantidade de matéria
orgânica incorporada ao solo e como sua decomposição afetará a estabilidade do chão.Não
obstante, e as características edáficas sejam desconhecidas, a especulação imobiliária ocorre.
Um grande loteamento do solo está em litígio na face norte do Morro, onde existentes áreas
cuja declividade é extrema, ao ponto de ser imprópria para a construção de vias para trânsito de
veículos (SATHLER & DA-SILVA-ROSA, 2015), especificamente onde o último incêndio afetou um
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reflorestamento cujo objetivo era estancar um pequeno deslizamento de terra detectado. Na face
sul, devido à declividade mais íngreme, não há ocupações em certas áreas, onde cresce uma
mata secundária com a maioria das espécies não identificadas, não se sabendo se haverá
harmonia entre a mata e o solo à medida que a primeira amadurece e ganha volume. Sabe-se
que a presença da vegetação aumenta a penetração de água no solo, aumentando o seu peso,
outro possível agravante. As políticas públicas do município, em geral, não têm levado em
consideração os riscos da ocupação nessa área delicada. Há grupos de pressão influenciando a
ocupação, tentando confundir o direito de propriedade com o direito à construção.
Constata-se através dos trabalhos realizados, tanto no Morro Boa Vista, descrito no item
1.1, e o Morro do Moreno, que, para o campo da biologia, importa atentar-se para a população
natural, descrevendo as suas características, bem como as possíveis conseqüências diante de
um desastre, ocasionado pela ação humana que, acaba por comprometer o ambiente natural. De
grande valia é saber que, a biologia, ou o seu profissional, de forma individualizada não consegue
apresentar todas alternativas para o enfrentamento do risco, razão pela qual, a depender da
situação, a ação de outro profissional se torna imprescindível, pois é através desta conexão que,
possíveis reflexões certamente irão advir, o que contribui para a maturidade no enfrentamento do
risco.

2.3 O RISCO PELO OLHAR DA GEOLOGIA
Se por um lado, a pesquisa no campo da biologia, tem a possibilidade de descrever o
ambiente natural, por outro, a geologia tem, como atributo, descrever a formação geológica do
ambiente. Assim, é possível descrever que, o Morro do Moreno é um maciço rochoso de 190
metros de altura e 730.854,17m² de área, localizado no município de Vila Velha/ES. Mantém
fragmento de mata atlântica, encontrando-se em conflituoso processo de implantação de Unidade
de Conservação (UC). Abriga 274 domicílios e 508 habitantes, cuja renda média mensal é entre 5
a 10 salários mínimos (SATHLER, 2015). Com a análise dos topos e encostas do morro,
mapeados tecnicamente, verificou-se os efeitos dos fenômenos intempéricos e de interferência
humana, possibilitando a setorização da área afim de identificar e qualificar a suscetibilidade
destas para a população residente, no intuito de resguarda-las em relação aos movimentos de
massa.
Foi realizado o mapeamento sistemático in loco, percorrendo todas as trilhas possíveis
na região do morro para avaliação das áreas suscetíveis a movimentos de massa. Para a
realização do mapeamento, foram utilizados os seguintes materiais: mapas geológico e
geomorfológico da região, imagens de satélite, caderneta de campo, bussola, câmera fotográfica,
e GPS. Para a realização do mapeamento, desenvolveu-se atividades de campo por meio de
avaliação das feições geomorfológicas (presença de blocos, lajeados e vertentes), onde, a partir
disto foi elaborada uma tabela em que foi estabelecido pesos para parâmetros pré-estabelecidos,
podendo assim identificar as áreas de risco do local e coletar dados para a elaboração do
mapeamento. A partir do mapeamento realizado foram gerados dois mapas como resultado. O
primeiro mapa retratou( os eventos antigos ocorridos na região, e o segundo foi baseado no
código de risco da Defesa Civil (ES), onde foi subdividido as áreas em níveis de risco, variando de
grau muito alto de risco a baixo. Foram identificados escorregamentos de encostas, corridas de
detrito, queda e tombamento de blocos rochosos, além de cicatrizes de escorregamentos antigos,
depósitos de Tálus e corridas. Os agentes erosivos atuantes na área são de natureza eólica,
gravitacional e pluvial, intensificados pela remoção da vegetação, corte de taludes e queimadas,
acarretando no aumento da ação do escoamento superficial no solo (ORIGGE,2016). O resultado
do mapeamento setorizou as áreas mais suscetíveis ao risco e as áreas mais seguras para
ocupação da população.
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2.4 O RISCO PELO OLHAR JURÍDICO
A compreensão do risco pelo viés jurídico tem, entre outras, a dificuldade de estabelecer
relações que sejam mais práticas, em vista de todo um contexto teórico que envolve a questão.
Entretanto, é notório que, quando o profissional do direito se depara com questões atinentes ao
risco o primeiro olhar é de conectar o que estabelece a legislação, na busca por resguardar as
populações que estão mais vulnerabilizadas. Neste caso, em que pese a Constituição Federal de
1988 estabelecer os direitos fundamentais, enquanto àqueles que são intrínsecos aos cidadãos,
torna-se a cada dia evidente que, em sua maioria, estes direitos não são garantidos.
Observa-se que, na ausência de políticas públicas que tenham por finalidade garantir
moradias dignas, estas pessoas são “empurradas” para áreas impróprias para moradia. Advém
desta questão o surgimento do risco e, neste caso, diante dos riscos eminentes como garantir um
direito à moradia digna. Na maioria dos casos, quando se constata a presença dos riscos na vida
destas pessoas, surge a necessidade de cadastrá-las, entretanto, na maioria dos casos, quando
há demora para reassentar estas famílias, o risco torna-se latente e, então, como se garantir
direitos posteriormente aos desastres? Esta questão remete a necessidade de reconhecer cada
cidadão como detentor de direitos. Assim, é imprescindível que a população seja informada dos
seus direitos, sobretudo, aqueles que são mais prementes, tais como: o aluguel social, o
atendimento psicossocial e toda e qualquer forma de auxilio que possa possibilitar uma vida digna
ao ser humano.
3.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Inobstante a dificuldade em relacionar as diferentes áreas, a experiência realizada neste
trabalho demonstrou que cada profissional, em seu respectivo campo de atuação, tem a
possibilidade de contribuir em diferentes formas, pois em sua maioria, conseguem enxergar por
diferentes lentes a mesma temática, qual seja, o risco.
Nesta compreensão, o entendimento sobre o risco, vai muito além de um trabalho individual,
demandando a necessidade de estabelecer uma inter-relação entre as mais diversas áreas, o que
tende a contribuir para o desenvolvimento de pesquisas nesse sentido, visto que, na ausência de
um diálogo, quem tende a sair prejudicado é a própria população, pois não consegue maneiras
diferentes de compreender os seus problemas e, como conseqüência, as possíveis soluções.
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RESUMO
A comunicação socioambiental em empreendimentos lineares (rodovias, ferrovias, dutos
etc.) geralmente está prevista de acordo com o processo de licenciamento ambiental para a
implantação desses empreendimentos. Adotada para proporcionar uma melhor qualidade
socioambiental do empreendimento, o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e social com
a conservação do meio ambiente. Neste sentido, a implantação de empreendimentos lineares
gera impactos no meio ambiente e na sociedade como um todo, pois além de alterar as
características físicas e biológicas da região, pode vir a interferir significativamente no cotidiano
das pessoas. Este artigo pretende analisar a importância da comunicação socioambiental, no
gerenciamento de riscos de grandes empreendimentos, baseando-se na experiência e prática de
grandes empresas, que de alguma maneira afetam a vida das pessoas. Esta comunicação
desempenha um papel fundamental, que vai além das informações sobre o empreendimento.
Palavras Chave: Comunicação, Socioambiental, Gerenciamento, Risco, Lineares.
ABSTRACT
The environmental communication in linear projects (highways, railways, pipelines etc.) generally
is expected according to the environmental licensing process for the implementation of these
projects. Adopted to provide better environmental quality of the project, the balance between
economic and social development with environmental conservation. In this sense, the
implementation of linear developments generate impacts on the environment and society as a
whole, as well as change the physical and biological characteristics of the region, could
significantly interfere with people's daily lives. This article aims to analyze the importance of
environmental communication, risk management of large enterprises, based on the experience
and practice of large companies, which somehow affect people's lives. This communication plays a
key role that goes beyond the information on the project.
Keywords: Communication, Environmental, Management, Risk, Linear.
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1. INTRODUÇÃO
O Brasil é um dos poucos países que possui um processo de licenciamento ambiental
estruturado e exigente em comparação ao nível mundial.

Primeira etapa do licenciamento

ambiental prevê a entrega dos estudos de impactos ambientais, e realização das audiências
públicas, para posterior parecer favorável ou não dos órgãos ambientais competentes, segunda
etapa do processo prevê a elaboração do Sistema de Gestão Ambiental - SGA, Plano Básico
Ambiental - PBA. Para Sanchez, 2008, p. 334:
Outra diferença importante entre um SGA e um EIA é que o plano de gestão ambiental
decorrentes da preparação do EIA é dirigido às três principais etapas do ciclo de vida de
um empreendimento (implantação, operação e desativação), ao passo que as medidas e os
programas e os programas de gestão oriundos de um SGA costumam limitar-se à etapa de
operação (SANCHES, 2008, p. 334).

No caso da construção de grandes empreendimentos, trata-se de um exemplo concreto,
onde os impactos que foram levantados no Estudo de Impacto Ambiental - EIA, e serão tratados
no plano de gestão ambiental, apresentado no PBA.
É nesta perspectiva que são construídos os componentes de um Plano de Gestão
Ambiental, no sentido de prever ações mitigadoras, que visam reduzir os impactos negativos de
um empreendimento. O objetivo é prever as principais medidas para evitar que os impactos
ocorram, ou no mínimo reduzir sua magnitude.
Os Planos Básicos podem preconizar, dentre outros programas, a realização do Programa
de Comunicação Social (PCS), como medida de mitigação de impacto durante a fase de
execução de suas obras. O PCS desempenha o papel de divulgar o projeto, informando o
cronograma da obra e suas fases de construção, às populações diretamente afetadas pelo
empreendimento ou demais públicos de interesse, estabelecendo vínculo com estes públicos
impactados e zelando pela imagem da empresa.
Normalmente, são previstos nos estudos ambientais os Programas de Comunicação Social
Prévia e Programa de Comunicação Social durante a obra, ambos possuem funções quase
similares, no sentido de divulgação do projeto a todos os públicos direta e indiretamente afetados.
O Programa de Comunicação Social Prévia, com a função de informar sobre as
características do empreendimento, bem como levantar as dúvidas e inquietações das populações
do entorno, só pode ser finalizado após a emissão da licença ambiental prévia do
empreendimento, quando o órgão licenciador, autoriza a execução do projeto, criando diversas
condicionantes para sua realização.
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Já o Programa de Comunicação Social durante a construção, tem funções específicas,
como por exemplo, comunicar os impactos e riscos do projeto durante toda a execução da obra.
Neste sentido, são elaborados levantamentos e identificação de stakeholders (partes
interessadas), além de planos específicos de comunicação, demonstrando quem são os públicos
e quais os melhores canais de comunicação para atingi-los.
Com o objetivo de desenvolver processos de mobilização, articulação e participação para
consultar e informar as comunidades sobre os aspectos relacionados ao projeto, suas implicações
socioambientais e sua importância econômica, o PCS também deve ter como objetivo a
construção de uma conexão permanente entre o empreendedor e as comunidades impactadas,
com vistas a reduzir possíveis conflitos e problemas relacionados à implantação e operação do
referido empreendimento. Como observou Smith, a comunicação ambiental diretamente as crises
ambientais, ou seja:
A maneira pela qual as pessoas comunicam sobre o ambiente natural modelam a relação
homem-natureza e por consequências os respectivos impactos humanos. Os postulados
centrais desse campo teórico apontam para os diferentes papéis da comunicação, que
incluem a capacidade de construir, produzir e naturalizar as relações com a natureza.
(SMITH, 2012, p. 8).

Os PCSs, constantes nos PBAs em geral são apontados como programas de “apoio” às
demais áreas da obra e possuem relação direta com todos os outros programas ambientais.
Nos empreendimentos lineares, esta prática de uma comunicação socioambiental voltada a
gerenciar riscos tem sido constante, dependendo das características particulares de cada
empreendimento, porém necessária, seja na implementação ou operação.
Apresentaremos ao longo deste artigo, formas e mecanismos de envolvimento e
participação da comunicação socioambiental no gerenciamento de riscos de grandes
empreendimentos, tais como oleodutos, gasodutos, implantação de rodovias entre outros.

2.

COMUNICAÇÃO SOCIOAMBIENTAL E O GERENCIAMENTO DE RISCOS
Posteriormente, quando o órgão ambiental autoriza a implantação do empreendimento (fase

da licença de instalação), o profissional de comunicação, é chamado a elaborar um plano de
comunicação social para atingir as metas estabelecidas inicialmente no Programa de
Comunicação Social. Os planos têm como objetivo implantar uma melhor comunicação com os
públicos de interesse, apontar as formas como serão construídos os processos comunicacionais,
bem como os mecanismos de ação e recepção destas informações.
Esta comunicação socioambiental exige dos profissionais uma postura proativa, no sentido
de antecipar problemas, tornar as práticas mais transparentes e se voltar às questões
ambientais e de sustentabilidade, para que os desafios propostos sejam atendidos de forma
efetiva, contribuindo para uma sociedade mais justa e igualitária. Para SOARES (2009, p.
31).
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Porém diante de crise, a comunicação deve ser uma das áreas a se envolver, mas não
somente ela. Segundo Sapriel (2003):
[...] a gestão da crise primeiramente não é mais função do Departamento de Comunicação
Corporativa. A gestão da crise precisa de uma custódia corporativa que assegure que
planos e habilidades sejam atualizados durante a sua organização. (SAPRIEL, 2003, p.
348)

Por isso, os profissionais que fazem a comunicação social em grandes empreendimentos
devem ter a clara compreensão da função social da comunicação nestes projetos junto à
sociedade como aponta MIÈGE (2000, P. 112):
A comunicação é um bem público, um caminho para efetivação da cidadania e da
democracia, na qual as pessoas interagem, se posicionam e esse não é um privilégio dos
comunicólogos e/ou comunicadores, pois, vivemos numa sociedade da comunicação.
MIÈGE (2000, p. 112)

Diante desta sociedade da comunicação, deve- se priorizar uma comunicação assertiva e
que gera resultados junto aos públicos de interesse. A comunicação socioambiental deve
preconizar aspectos ambientais, sociais e de risco, para que seja efetiva, traga segurança e
confiança entre o afetado pelo empreendimento e o empreendedor, principalmente durante a fase
de construção.
Segundo apud Marchiori et al (2012, p. 1), autores como, Aakkon; Rinaldi; Barreiros (2004,
2007), afirmam que a Comunicação de Risco pode ser entendida como um processo de
comunicação que auxilia os gestores em suas decisões em relação aos seus stakeholders –
públicos de interesse. Além disso, tal estratégia é responsável por gerar um maior entendimento
sobre o grau e a natureza dos perigos que ameaçam a organização.
A comunicação de risco é parte integrante do gerenciamento de riscos, que tem um papel
que vai além de informar e mobilizar agentes para evitar grandes tragédias, mas promover a
convivência com o risco que não pode ser totalmente anulado.
O Gerenciamento de Riscos é responsável por todo processo que envolve a prevenção dos
riscos e dos perigos, e pode ser considerado como um conjunto de “procedimentos e
práticas organizacionais com o objetivo de estabelecer os contextos dos riscos, identificar,
analisar, avaliar, tratar, monitorar e comunicar os riscos associados” (RENN, 2006 in
RINALDI E BARREIROS, 2007, p. 140).

Ou seja, pensar na comunicação de riscos é apenas um dos passos que um empreendedor
deve ter para gerenciar os riscos, pois, além disto, é preciso mobilizar outros agentes, que tenham
especialidade no assunto e que possam apoiar diante de algum acidente.
Para Coombs e Holladay (2002), “se a crise afetar a reputação da empresa aconselha-se a
formação de uma equipe profissional específica para planejar e desenvolver uma estratégia de
comunicação que forneça informações confiáveis a todos os públicos”.
Neste sentido, algumas empresas executam ações visando planejar ações mais
estruturadas e eficazes diante de crises. Descrevemos a seguir, alguns passos que podem ser
utilizados para estabelecer a comunicação de riscos em empreendimentos lineares:
4



Identificação e o estabelecimento de parcerias com as lideranças locais;



Mapeamento de equipamentos sociais (escolas, hospitais, creches etc.), que sirvam
de abrigo ou possam ser utilizados em caso de emergência;



Firmar parceria com a Defesa Civil e órgãos municipais para que haja agilidade no
atendimento de emergências;



Identificar os planos municipais de defesa civil, que podem ser acionados em caso
de emergência, em seguida, analisar a necessidade de incrementos nesses planos
frente ao porte do empreendimento;



Criar comitês comunitários de emergência, treinando e capacitando agentes da
comunidade;



Periodicamente promover encontros, com os representantes do comitê, defesa civil e
outros órgãos parceiros;



Promover simulados junto com a comunidade;



Estabelecer canais de comunicação e fluxos de comunicação de emergência.

Outras ações podem e devem ser implementadas, visando a criar mecanismos e
procedimentos para que os riscos sejam gerenciados, antes que se tornem crises.

3.

CONCLUSÕES
É fundamental que o empreendedor ou a empresa que está diante do compromisso de

gerenciar riscos, o encare com transparência e assuma o seu papel nas tomadas de decisão.
Para Palencar (2008),
A Comunicação de Risco é um processo de interação e intercâmbio de informações entre
os indivíduos, grupos ou instituições sobre ameaças à saúde, à segurança ou ao ambiente,
com o propósito de que a comunidade conheça os riscos aos quais está exposta e participe
na sua solução. Teoricamente este processo é intencional e permanente. (NRC, 1989 apud
PALENCAR, 2008).

Sendo assim, ao comunicar os riscos, automaticamente será proporcionada maior interação
entre a organização e seus públicos de interesse, quanto mais informados e engajados em
relação ao gerenciamento de riscos, mais aptos estes agentes estarão para enfrentar possíveis
adversidades, e consequentemente aumentará a confiança no empreendimento e na organização.
O trabalho preventivo pode melhorar a reputação do empreendedor, e no caso de uma
emergência, saberá lidar de forma eficaz, minimizando danos à sua imagem. Segundo Giddens
(1991, p. 42), “risco e confiança se entrelaçam, a confiança normalmente servindo para reduzir ou
minimizar os perigos aos quais estão sujeitos tipos específicos de atividade”.
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RESUMO
O processo de urbanização brasileiro permeado de ineficácia no planejamento e gestão, com
apoderamento e usurpação desigual do capital material e social, desencadeia precariedade no
uso e na ocupação do espaço resultando em vulnerabilidade ambiental e social dos núcleos
urbanos, aspectos refletidos na cidade de Aquidauana-MS. A expansão territorial urbana provocou
significativas modificações na paisagem natural evidenciando muitos problemas socioambientais
na atualidade, representado principalmente pelas enchentes e inundações inerentes ao período
sazonal de maior precipitação. Este trabalho busca mapear a área relacionando a ameaça que
interfere a vida dos atores sociais que ocupam a área de risco à inundação, a partir da
identificação, caracterização e delimitação do espaço estudado. Os resultados apontam medidas
preventivas e corretivas para ser efetuadas em áreas prioritárias, e elaboração de diretrizes para a
gestão e gerenciamento do risco.
PALAVRAS CHAVE: 1) risco 2) gestão 3) cidade
ABSTRACT
The Brazilian urbanization process permeated by ineffectiveness on planning and management,
with empowerment and uneven misuse of capital and social material unleash substandard use and
occupation of the space resulting in environmental and social vulnerability of urban areas, aspects
that have been reflected in the city of Aquidauana/ Mato Grosso do Sul State. The urban territorial
expansion has caused meaningful changes in the natural landscape highlighting many
environmental problems at the present time, especially represented by floods events inherent in
the seasonal period of heaviest rainfall. This work aims to trace the area relating it with the threat
that influence the social actors’ life who occupy the wetland, from the identification,
characterization and delimitation of the studied space. The results show preventive and corrective
measures to be undertaken in priority areas, as well as development of guidelines for risk
management.
KEYWORDS: 1) Risk 2) management 3) City
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1. INTRODUÇÃO

Oriunda às margens do rio de mesmo nome, a cidade de Aquidauana revela ineficácia nos
aspectos de planejamento com relação à expansão urbana. Silva e Joia (2001) afirmam que em
Aquidauana o crescimento de forma rápida e desordenada acarretou em mudanças profundas em
ambientes naturais. Nesse processo histórico de ocupação irregular evidenciam-se no tecido
urbano muitos problemas socioambientais, representado principalmente pelas enchentes e
inundações. (Nunes, 2015, p.22) salienta que nas últimas duas décadas, de cada cinco desastres
naturais no mundo dois foram inundações. Essas características são observadas na cidade de
Aquidauana-MS, onde enchentes e inundações inerentes ao período sazonal de maior
precipitação, associado à ocupação irregular da planície de inundação ocasionam desastres
naturais, num período de retorno de dois em dois anos. Os períodos de enchentes mostram um
cenário de calamidade pública marcado por ocorrências de desabrigados, acumulo de lixo e
entulho, aumento de casos de doenças de veiculação hídrica, perdas econômicas,
potencializadas com a característica de vulnerabilidade da população.
Segundo (ISDR, 2003), as inundações representam um dos fenômenos naturais mais
ocorrentes no mundo, afetando numerosas populações em todos os continentes. Atualmente a
Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil trabalha com o mesmo conceito da EIRD, o qual
define o risco da seguinte maneira: O risco é a probabilidade de que ocorram consequências
prejudiciais e/ou danos, resultado da interação entre as ameaças e a vulnerabilidade.
Convencionalmente o risco é expresso pela equação: RISCO = Ameaça x Vulnerabilidade.
O evento não cria o risco, é necessário que o indivíduo ou grupo social se encontre
vulnerável ao evento para a existência do perigo e, perceba o espaço como perigoso. O risco se
inscreve dentro de um contexto social, econômico, cultural, não é possível, portanto, examinar as
representações dos riscos sem considerar as práticas de gestão. (Veyret, 2007, p.60).
Planejamento e gestão urbana são atividades diferentes, mas segundo (Souza, 2004, p,15),
elas devem ser trabalhadas juntas, como complementares. Suas diferenças estão na sua
temporalidade, enquanto o planejamento remete ao futuro, a gestão trata do presente.
A prática do zoneamento encontra-se inserida no planejamento. O zoneamento é
classificado por (Souza, 2004, p.73) como ‘’instrumento que pode ajudar a organizar e planejar o
desenvolvimento da cidade, assegurando conforto e bem-estar e a boa aplicação dos recursos
públicos’. (Veyret, 2007, p.60) salienta que o mapa de zoneamento confere ao risco um caráter
objetivo, uma vez que define os espaços em que há risco elevado, em que a ocupação deve ser
regulamentada, ou até mesmo proibida, e outros espaços em que o risco é menor ou mesmo está
ausente.
Como os problemas ambientais não podem ser vistos como fatores inevitáveis e isolados,
mas como questões sociais instigadores de pesquisas, de novos conhecimentos e possíveis
soluções, visto que um dos principais instrumentos de medidas não estruturais utilizados para os
trabalhos de prevenção é a construção de zoneamentos de risco, é que esse estudo busca
mapear a área de risco de inundação na cidade de Aquidauana, a partir da identificação,
caracterização e delimitação do espaço vulnerável ao risco aos desastres naturais.

2. METODOLOGIA
Para a realização do estudo ancorou-se no referencial teórico que orienta os procedimentos
abordados. Autores como Crepani et all (2001), Nunes (2015), Souza (2003), Silva e Joia (2001),
Estratégia Internacional para Redução de Desastres (EIRD, 2004) e Capacitação DEFESA CIVIL
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(2013) e Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT-CPRM (2014. Foi realizado o levantamento de
dados por meio de mapeamento das características físicas da área, mapas de hipsometria,
declividade, uso e ocupação, geomorfologia, pedologia, para subsidiar a síntese final da
setorização da área de estudo, seguindo a ordem de classes R1, R2, R3 e R4 na delimitação dos
compartimentos dos diferentes graus de riscos de inundação, no espaço estudado. As técnicas
utilizadas nesse procedimento foram a fotointerpretação e geoprocessamento.
3. RESULTADO E DISCUSSÃO
A área em estudo conforme Figura 1, situa-se na região Centro-Oeste do Brasil, na porção
Centro-Oeste do Estado de Mato Grasso do Sul, no setor Sul do Município de Aquidauana.

Figura
1.
Área
Fonte: Deleprani, 2016.
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No espaço estudado materializam-se episódios de desastres naturais, influenciados pelos
altos índices de precipitação pluviométrica, que inerentes aos aspectos geomorfológicos e fatores
pedológicos, com predominância de solo Glei Pouco Húmico nas margens do rio e córregos,
associados à complexidade dos solos hidromórficos em absorver a precipitação, consubstancia os
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desastres naturais, potencializado pela ocupação irregular da planície de inundação. (Nunes,
2015) ratifica que as consequências negativas desses desastres podem estar mais relacionadas
às formas como acontece a ocupação do espaço pela sociedade do que à magnitude do
fenômeno desencadeador. O Ministério das Cidades/Instituto de Pesquisa Tecnológica - IPT
(2007) (BRASIL, 2007 p.26) conceitua risco como “Relação entre a possibilidade de ocorrência de
um dado processo ou fenômeno, e a magnitude de danos ou consequências sociais e/ou
econômicas sobre um dado elemento, grupo ou comunidade”.
Sabe-se que a gestão de risco implica, em primeiro lugar, no conhecimento do risco sob a
qual uma sociedade está exposta, por meio de seu mapeamento e avaliação. Etapa, prevista no
Art. 6º da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (Brasil, 2012), para subsidiar o
estabelecimento de medidas preventivas e corretivas nas áreas prioritárias. Salienta-se que esse
mapeamento contribui para o planejamento do uso e ocupação do solo, controle da expansão
urbana e avaliação de cenários potenciais de risco. Além disso, ele pode auxiliar na elaboração de
medidas de restrição à ocupação, de modo a evitar a formação de novas áreas de risco (CPRM,
2014).
Assim, o mapeamento da área relacionando a ameaça que interfere a vida dos atores
sociais que ocupam a área vulnerável ao risco de inundação nesse estudo, teve como critério
para determinação do grau de risco as recomendações do Ministério das Cidades que classifica o
risco em quatro graus: Muito alto, Alto, Médio e Baixo.

Figura 2. Mapa de Risco a Inundação da área estudada.
Fonte: Deleprani, 2016.
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A partir da análise do Mapa de Risco de Inundação, Figura 2, torna possível verificar a faixa
de R3 (alto), onde se encontram construções que variam entre o padrão proletário e popular,
localizadas na planície de inundação sendo área de preservação permanente, atingindo
declividade máxima de 141,00m, abrangendo a Zona para passagem de enchentes.
A porção de área estabelecida em R2 (médio) se relaciona a Zona com restrições, com
topografia variando entre 141,00m e 142,50m. Com construções de padrões econômicos simples
e médio, mais afastadas da barranca do rio.
O setor que envolve R1 (baixo) apresenta topografia aproximada de 143,40m, caracterizada
como área mista residencial e comercial, classificado como Zona de baixo risco, com
probabilidade efêmera de ocorrência de inundação, salvo aos episódios excepcionais.

4. CONCLUSÃO

O mapeamento da área vulnerável ao risco de inundação revelou que a materialização dos
episódios de desastres naturais, associa-se aos aspectos físicos geográficos do espaço, aos
índices pluviométricos regionais e ao uso e ocupação no local. Configurando-se como um
instrumento de contribuição na elaboração de diretrizes para o plano de gestão de desastres
naturais com base na realidade local, possibilitando o estabelecimento de comunicação sobre
eventos climáticos extremos e risco potencial na área da planície de inundação do rio
Aquidauana, na cidade de Aquidauana.
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RESUMO
O presente estudo analisa os registros de ocorrência da Defesa Civil do município do Rio de Janeiro categoria, tipologia, localidade, quantitativo- no período de 2010 a 2014. A metodologia foi dividida em
três segmentos relacionados à pesquisa bibliográfica (em livros a artigos científicos sobre banco de
dados para registro de ocorrências de desastres); à pesquisa documental, com análise dos documentos
da Defesa Civil, e a pesquisa de campo, com a coleta de dados dos registros e análise estatística. Os
resultados evidenciam construção de uma nova realidade para Defesa Civil Municipal, principalmente
no que se refere à política de redução de riscos de desastres, requer conhecer os fenômenos e as
ocorrências a que a cidade está sujeita. Para tanto, faz-se necessária transformar dados em
conhecimentos.
Palavras chave: gestão do risco de desastres, defesa civil do rio de janeiro e registros de ocorrências.

ABSTRACT

This study analyzes the Civil Defense of the occurrence records of the Rio de Janeiro municipal
-category, type, location, quantitativo- the period 2010 to 2014. The methodology was divided
into three segments related to literature (books to scientific articles on database for disaster
occurrences record); the documentary research, with analysis of the Civil Defence documents
and field research with data collection of records and statistical analysis. The results show the
construction of a new reality for Municipal Civil Defense, especially with regard to disaster risk
reduction policy, requires knowing the phenomena and events that the city is subject.
Therefore, it is necessary to transform data into knowledge.
Keywords: disaster risk management, civil defense of Rio de Janeiro and occurrences
records

1.

OBJETIVO

O trabalho tem por objetivo estudar a gestão da Defesa Civil do município do Rio de Janeiro
no âmbito dos registros de ocorrências no período de 2010 a 2014.
2.

METODOLOGIA

Foi desenvolvido um estudo de caráter científico cujo objetivo é analisar a estrutura
organizacional da Defesa Civil do município do Rio de Janeiro para atendimento das
ocorrências no período de 2010 a 2014.
Para o desenvolvimento desse estudo, efetuou-se uma análise dos registros de ocorrências
da cidade do Rio de Janeiro nos anos de 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, para isso, foi
necessário reunir todos os dados, conforme detalhado nas 4 etapas descritas a seguir.
Etapa I- analisou-se a estatística dos registros de ocorrências do banco de dados da
Subsecretaria de Defesa Civil do Rio de Janeiro-SUBDEC;
Etapa II- efetuou-se o enquadramento da classificação dos registros de ocorrências de acordo
com a Classificação e Codificação Brasileira de Desastres (COBRADE)
Etapa III- mapeou-se os bairros e comunidades com maior incidência de registros de
ocorrências;
Etapa IV- efetuou-se uma análise comparativa dos registros de ocorrências do período de
2010 a 2014.
Na primeira etapa, realizou-se uma análise estatística dos registros de ocorrências do
banco de dados da SUBDEC em planilhas excel, nesta etapa foi utilizada a fórmula
“CONT.SE” e “SOMA”, afim de descobrir as seguintes perguntas: Quantos registros existem
por cada tipologia de ocorrência? Quantos registros de ocorrências são de categoria natural
e tecnológica? Quantas ocorrências são de caraterísticas preventivas e emergências?
Quantos registros foram efetuados por bairro? Quantos registros foram efetuados por
comunidades?
Na segunda etapa, os registros de ocorrências cadastrados pela SUBDEC,
foram enquadrados de acordo com classificação dos registros de ocorrências de acordo
com a Classificação e Codificação Brasileira de Desastres (COBRADE). Os
enquadramentos efetuados se referem a: categoria, grupo e subgrupo. Cabe ressaltar, que
nesta análise foram enquadrados todos os tipos de ocorrências, incluindo as “ameaças”,
para as quais não há um acidente consolidado, apenas a possibilidade deste. Os registros
de ocorrências que não se enquadram no COBRADE, foram denominados como “outros”.
Na terceira etapa foram analisados os bairros e comunidades com maior incidência de
registros de ocorrências. Para agrupá-los, fez-se necessário estabelecer critérios objetivos de
modo a evitar a discricionariedade no momento da análise. Para isso, fez-se a análise
estatística do somatório dos bairros/comunidades que representam mais de 60% do total de
registros de ocorrências, como resultado dessa análise, foram gerados gráficos.
A quarta e última etapa consistiu da análise comparativa dos registros de ocorrências dos 5
anos.
Algumas delimitações foram encontradas na pesquisa, foram: as condições de acesso,
por falta de preenchimento algumas lacunas (em branco), quando há inexistência do dado,
deu-se a denominação “sem registro”. Outra delimitação, refere-se a forma na qual a SUBDEC
denomina os registros de ocorrências, que varia ano após ano. Cabe ressaltar, que, ao fazer
o enquadramento dos registros do banco de dados da SUBDEC com o que preconiza o
COBRADE, a norma foi obedecida na íntegra. Algumas ocorrências dão margem a reflexão
quanto ao enquadramento, tal como: o deslizamento de barreira que atingiu um imóvel.
Categorizado como natural ou tecnológico? Para casos como este, o enquadramento foi
efetuado de acordo com o registrado pela SUBDEC. Se registrado desabamento de imóvel,

enquadra-se como de “categoria tecnológica”, se registrado deslizamento de barreira
atingindo imóvel, enquadra-se como sendo de categoria natural.
No município do Rio de Janeiro, os registros de ocorrências podem ser efetuados por
dois números de telefones distintos: através no número 199, como é tradicionalmente
conhecido, e, através do número 1746 da Central de Atendimento da Prefeitura. O
atendimento é feito por uma empresa terceirizada de call center, onde, o atendente efetua o
registro e classificação (preventiva ou emergencial). Quando se trata de uma ocorrência
“preventiva”, são direcionadas aos agentes da Defesa Civil localizados no centro de
operações da prefeitura- CORIO, quando “emergencial” são direcionadas aos agentes de
Defesa Civil que trabalham na sede localizada no bairro de Vila Isabel. A seguir, os agentes
da Defesa Civil Municipal efetuam contato telefônico com o solicitante, afim de obter maiores
informações sobre a ocorrências, bem como definir o prazo para o atendimento in loco.

3.

DISCUSSÃO

3.1.

Banco de Dados de registros de desastres

As organizações e sistemas que lidam com a gestão do desastre, exercem um papel
de fundamental importância para melhorias no arranjo institucional e na execução da política
municipal de Defesa Civil do Brasil. Como por exemplo, o Banco de dados do EM-DAT que
auxilia o Brasil no sistema de registro dos dados desastres.
Os bancos de dados globais têm como objetivo principal responder às necessidades
dos tomadores de decisão na identificação das áreas mais afetadas e vulneráveis aos
desastres naturais (PEDUZZI et al., 2005). Desta forma, é possível, por exemplo, realizar uma
categorização de países em relação a um tipo de desastre, para que as agências humanitárias
e as organizações internacionais possam priorizar esforços e investimentos na redução do
risco (MACELINO et al 2006). Dentre estes, destaca-se o Emergency Events Database (EMDAT) desenvolvido e administrado pelo Centre for Research on the Epidemiology of Disasters
(CRED) da Universidade de Louvain, Bélgica, com suporte da Office of Foreign Disaster
Assistance (OFDA). O EM-DAT contém dados de desastres ocorridos em todo o mundo,
contabilizados a partir de 1900. Além disso, a ONU utiliza esse banco como fonte de dados
para nortear suas ações e políticas em prol da mitigação e prevenção dos desastres naturais
(UN, 2002; UNDP, 2004).
O EM-DAT serviu como base para a criação da COBRADE (Classificação Brasileira
de Desastres), além dos desastres constantes da classificação do EM-DAT, foram incluídos
alguns desastres peculiares à realidade brasileira. (MIN, 2012). O que motivou a adoção da
classificação EM-DAT foi a necessidade de adequar a classificação brasileira aos padrões
estabelecidos pela ONU, além da possibilidade de o Brasil contribuir efetivamente para a
alimentação desse importante banco de dados internacional. Apesar da sua criação da
COBRADE em 2012, a Defesa Civil em nível municipal não tem adotado a classificação em
seus registros de ocorrências.
Além da padronização das tipologias de acordo com as normas internacionais, o
Ministério da Integração Nacional- responsável pela Defesa Civil- criou o sistema integrado
de informação sobre desastres- S2ID. O objetivo do S2ID é informatizar os procedimentos
para a solicitação de reconhecimento de situação de emergência ou estado de calamidade
pública. Cabe ressaltar que, o Ministério de Integração, por meio da Secretaria Nacional de
Defesa Civil, ao exigir somente as informações dos municípios em caso de situações críticas,
deixa de atuar na principal vertente da Defesa Civil, que é a gestão do risco de desastres, já
que ignora as ocorrências de menores proporções.

3.2 Registros de ocorrências na cidade do Rio de Janeiro

Ao analisar os registros de ocorrências no município do Rio de Janeiro ao longo dos
últimos 5 anos, destaca-se a ocorrência de registro de categoria tecnológica, tais como:
colapso em edificações, incêndios urbanos, produtos perigosos e transporte rodoviário, sendo
alguns desses eventos tecnológicos são bastante recorrentes, como a ocorrências
relacionadas ao colapso em edificações que somam 66191 registros que correspondem a
63,03% das ocorrências dos 5 anos.
A figura 1 mostra o comparativo dos registros de ocorrências quanto à categoria no
período de 2010 a 2014. Nota-se que em todos os anos analisados, o maior número de
ocorrências se evidencia na categoria tecnológica. É importante ressaltar que o período
analisado em questão (2010 a 2014), apresentou baixa precipitação, com exceção de 2010.
Observar-se o crescimento, ano após ano, da categoria outros, que envolve a ações de
prevenção, tais como palestras, simulados, projetos educativos entre outros.
Quando avaliada a localidade das ocorrências, observa-se, que em todos os anos
analisados, as comunidades representam em média 12,43% do total das solicitações feitas a
SUBDEC, nos últimos 5 anos. Conforme demonstrado na figura 2, o ano com maior registro,
em 2011, correspondeu a 18,90%.

Figura 1- Comparativo dos registros de ocorrências quanto à categoria
Fonte: Elaborada pela autora (2015)

Figura 2- Comparativo dos registros de ocorrências por localidade
Fonte: Elaborada pela autora (2015)

O maior número de ocorrências se evidencia nos registros de característica preventiva,
onde inclui-se as “ameaças”, para as quais não há um acidente consolidado, mas apenas a
possibilidade deste. Quando comparado os cinco anos, nota-se uma quantidade expressiva
de registros de característica emergencial no ano de 2010, que correspondem 38,67% das
ocorrências. Essas ocorrências foram geradas, devido ao elevado índice de precipitação, que
gerou inúmeros desastres a cidade. Os menores registros emergenciais, foram nos anos de
2013 e 2014, com 2,46% e 1,68 do total de registros.

Figura 3- Comparativo dos registros de ocorrências quanto à tipificação
Fonte: Elaborada pela autora (2015)

Na análise realizada nos 159 bairros que compõe a cidade do Rio de Janeiro, observase que 40 bairros correspondem a 60% do total das ocorrências. Os bairros do Centro, Tijuca,
e Campo Grande, apresentam o maior número de ocorrências. A maior quantidade se
evidencia no Centro da cidade, que somam 5237 registros oficiais. De acordo com IBGE
(2010), o Centro da cidade possui uma população de 41.855 habitantes e 22.646 domicílios.
O Centro do Rio de Janeiro é um bairro de classe média da Zona Central, seu índice de
qualidade de vida de acordo com IBGE (2000), é de 0,894: o 32º melhor entre os bairros da
cidade, sendo considerado alto.
A Tijuca, segundo bairro com maior número de registros, é um bairro nobre da Zona
Norte da cidade do Rio de Janeiro. Segundo dados do IBGE (2010), possui 184.959 habitantes
e 74.469 domicílios. Seu índice de qualidade de vida no ano 2000, era de 0,926 o 18º melhor
do Rio de Janeiro. Na análise de registros feita a SUBDEC somam 4888 nos últimos anos.
Campo Grande, terceiro bairro com maior número de registros, é um bairro de classe média
da Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. De acordo com o Censo 2010, possui cerca de
551.473 habitantes e 197.171 domicílios, sendo considerado o bairro mais populoso do
município do Rio de Janeiro. Seu índice de qualidade de vida no ano 2000, era de 0,810 o 82º
entre os bairros. Nos últimos cinco anos, 3429 foram registros junto a SUBDEC.
Apesar de bairros considerados de baixo IDH, tais como: Complexo do Alemão 0,711,
Rocinha 0,73 e Santa Cruz 0,74, pertenceram à lista dos 40 bairros com maiores ocorrências,
estão distantes da quantidade dos três bairros citados acima. Ao considerar a quantidade de
registros ano após ano nos bairros, observa-se pouca variação entre o quantitativo.
Os dados coletados demonstram que a caraterística das tipologias de ocorrência, assim como
o local onde ocorrem, são similares ano após ano. Dessa-forma acredita-se que possa ser
efetuado com plano de ação, com ações de mitigação nas áreas de maior incidência de
registros.

4.

CONCLUSÃO

As organizações e sistemas internacionais que lidam com a gestão dos desastres,
como o EM-DAT e o Marco de Ação de Hygo e Sendai da ONU têm exercido um papel de
fundamental importância para o fortalecimento das ações de gestão do risco. Embora tenham
sido realizados alguns progressos em aumentar a resiliência e reduzir perdas e danos, a
redução substancial exige perseverança e persistência. Haja vista, o volume impressionante
de 1,5 bilhões de pessoas que foram afetadas por desastres em nível mundial. Cabe
destacar, que um dos eixos estipulados pós-2015 se refere compreensão do risco de
desastres, de forma a realizar uma avaliação de riscos pré-desastre, para prevenção e
mitigação e para o desenvolvimento e a implementação de preparação adequada e
resposta eficaz.
Por outro lado, no estudo bibliográfico efetuado para a construção do
referencial teórico desse trabalho, observou-se a falta de material produzido sobre
registros de ocorrências. Na literatura pertinente, tais como: anuários do governo Federal e
base de dados internacionais (EM-DAT), apenas encontram-se dados referentes a
desastres consolidados, ou seja, o pós- desastre. Observa-se a fragilidade histórica do
Sistema Nacional de Defesa Civil, quando estipula que os registros de ocorrências sejam
cadastrados, obrigatoriamente, apenas os casos que se configuram como situação de
emergência ou estado de calamidade pública. Será que mapear os riscos das ocorrências
antes que o evento tome proporções de catástrofe não ajuda na minimização dos impactos?
Outra lacuna percebida ao analisar os dados disponibilizados pelos entes da
esfera Federal, referem-se a supressão dos desastres/ocorrências de categoria
tecnológica nos relatórios e anuários disponibilizados. Será que outras cidades brasileiras
o
desastre
da cidade
de Mariana, desastres,
maior desastre
indústria Ou
da
não
são atingidas
por ocorrências/
onde, ambiental
o homem decorrente
intervém nodaambiente?
mineração,
todas
as categorias são enquadradas como naturais?! Os dados da cidade
será que, assim
como
analisada em questão, o Rio de Janeiro, mostram cerca de 70% das solicitações efetuadas
junto a Defesa Civil Municipal do Rio de Janeiro se referem a solicitações dessa categoria.
Ao analisar os registros de ocorrências do munícipio do Rio de Janeiro, percebe-se a
existência de três categorias: tecnológico, natural e outros (não enquadrada no COBRADE).
Em todos os anos analisados, a categoria tecnológica representa, em média, 70% do total de
ocorrências e, em quase sua totalidade, ocasionada por colapsos em edificações. No estudo
também foi possível observar, que mais de 90% das ocorrências são de característica
preventiva, ou seja, ocorrências correlacionadas com ameaças. Durante a investigação,
constatou-se que as medidas de mitigação do risco de desastres estão concentradas nas
comunidades, que representam cerca de 12% dos registros de ocorrências. Uma evidência
para tanto é, por exemplo, os simulados, audiências públicas, capacitação dos jovens nas
escolas são realizadas nessas áreas. Uma explicação para esse fato pode ser justificada na
vulnerabilidade dessas localidades, pois estão instaladas em áreas não edificáveis.
Entretanto, cabe ressaltar, que mais de 90% das ocorrências da SUBDEC estão distribuídas
em outras áreas.
Observou-se que o quantitativo de registros na Defesa Civil é imenso, mais de 20 mil ao ano,
ou seja, mais de 60 ocorrências ao dia. Observa-se, que embora, o cidadão consiga acionar
a SUBDEC através dos números 199 e 1746, faz-se necessário a criação de um novo sistema,
onde o cidadão possa oferecer mais dados sobre a ocorrência, de modo a subsidiar melhor
as ações da SUBDEC.
A construção de uma nova realidade para Defesa Civil Municipal, principalmente no
que se refere à política de redução de riscos de desastres, requer conhecer os fenômenos e
as ocorrências em que a cidade está sujeita. Para tanto, faz-se necessária transformar dados
em conhecimentos. Na ausência do conhecimento, decisões de políticas públicas podem ser
completamente desfocadas, em relação ao território‐alvo.
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RESUMO
Apesar de advir da ―Teoria do Caos‖ e, posteriormente, ser estudado por Edward Lorenz na
década de 60 como o conhecido ―Efeito Borboleta‖, o conceito de interconectividade dos riscos é
um tema atual e com alto potencial de impacto as diversas organizações. Entender e se
aprofundar nessa matéria tem se tornado mandatório a qualquer gestor de riscos. Este artigo tem
como propósito expor através de um estudo de caso, utilizando como exemplo o acidente ocorrido
em Janeiro de 2016 no Porto de Santos, como as diversas catástrofes que ocorrem pelo mundo
seguem um caminho de concretização de riscos de menor criticidade, porém, que possuem
grande motricidade e interconectividade.
Palavras chaves: Interconectividade, Riscos e Gestão de Riscos.

ABSTRACT
Although it is originally from the Chaos Theory and after studied by Edward Lorenz in the sixties as
the ―Butterfly effect‖ theory, the conception of the risk interconnectivity is a current issue and with
high impact potential to many organization. Nowadays to understand deeply this subject is a
mandatory requirement to any kind of Risk Manager. This article has the main proposal to expose
through a real case study, an event occurred on January, 2016 at the Port of Santos as well as
several catastrophes incurred around the world the relationship of low criticality events and the
high motricity and interconnectivity of them.
Keywords: Interconnectivity, Risks and Risk Management.
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1. INTRODUÇÃO
O conceito da interconectividade dos riscos vem sendo abordado de forma crescente por
especialistas em gestão de riscos pela lógica preventiva que existe em seu contexto. Este
conceito tem como origem a ―Teoria do Caos‖, uma das leis mais importantes do universo, cuja
ideia central é que uma pequena mudança no início de um evento qualquer pode trazer
consequências inimagináveis e absurdas no futuro.
Edward Lorenz, na década de 60, foi o primeiro estudioso a analisar a interconectividade de
eventos partindo do cerne da ―Teoria do Caos‖, sendo o seu estudo conhecido popularmente
como ―Efeito Borboleta‖. Este conceito é aplicável a qualquer ambiente que seja dinâmico,
complexo e adaptável, defendendo que, um pequeno fato em uma parte qualquer do planeta
poderá, por exemplo, causar um tufão em outro local.
Analisando profundamente as grandes catástrofes que a humanidade tem presenciado,
podemos observar que não tratam-se de eventos isolados, para sua concretização há a junção de
riscos de menor criticidade, isto é, de impacto insignificante que, aliado a outros riscos também de
menor criticidade, proporcionam condições para a concretização de cenários catastróficos.

2. IDENTIFICANDO RISCOS
A ISO 31000:2009 Gestão de Riscos – Princípio e Diretrizes define Risco como ―efeito da
incerteza nos objetivos‖, em outras palavras, podemos concluir que risco é qualquer evento
incerto que, caso concretizado, possa impactar positivamente ou negativamente na organização.
Toda organização esta inserida num ambiente incerto, pois, aspectos internos e externos
influenciam e afetam o seu dia a dia; Essa gama de fatores que agem positivamente ou
negativamente em qualquer organização deixa-a exposta a um número muito grande de riscos, o
que dificulta o gestor de riscos, juntamente com a organização, definir quais riscos irão compor a
lista de riscos que serão analisados, avaliados e monitorados.
Por si só, a fase de definição da lista de riscos é um dos riscos da gestão de risco, caso a
organização não defina muito bem uma metodologia para amparar todo o processo, é bem
provável que a lista de risco definida seja míope, ou seja, a organização irá imprimir uma lista que
não reflita, de fato, os riscos mais relevantes à organização e ―enxugue gelo‖, não concentrando
esforços nos riscos que fazem sentido a organização.
O que mais importa na lista de risco, ao contrário do que muitos pensam, não é levantar
uma infinidade de riscos de alta criticidade, é extremamente importante constar os riscos
relevantes a organização independente de sua criticidade e, todos os riscos após definidos,
devem sem levados a sério.

3. A INTERCONECTIVIDADE DOS RISCOS
Definido os riscos que irão compor o estudo, inicia-se a fase de análise que é muito
importante, pois, nesse momento será definida a criticidade. A criticidade do risco,
conceitualmente, advém do cruzamento entre a Probabilidade de se concretizar e o impacto que
irá causar a organização caso se concretize. A disposição gráfica dessas informações na matriz
proporciona visão estratégica dos riscos.
Os riscos não são ―pontos solitários‖ dentro da organização, eles interagem entre si e tem o
potencial de se inter-relacionarem positivamente ou negativamente e esse movimento necessita
ser analisado, o que poucos especialistas realizam.
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A ISO 31010:2009 Gestão de riscos — Técnicas para o processo de avaliação de riscos, em
sua planilha de ferramentas homologadas cita a ―Estatística Bayesiana e Rede de Bayes‖ que, em
suma, trata das dependências probabilísticas; Ir a fundo nessa ferramenta remete ao Teorema de
Bayes que auxilia no cálculo da probabilidade entre eventos e o quanto um evento influencia no
outro.
A problemática de modelos matemáticos puros aplicados na gestão de riscos é que,
normalmente, não temos base matemática para estabelecer de forma objetiva a probabilidade da
concretização de um risco. Normalmente, há a formulação de probabilidade subjetiva, obtida com
base em informações e controles.
Como exemplo, o fórum econômico mundial, anualmente, emite o ―The Global Risks Report‖
que, mais do que identificar e expor tendências e riscos mundiais, trabalha a interconectividade de
todas as informações, expondo graficamente essas interações seguindo metodologia subjetiva
própria.
O relatório explana sobre como é obtida a interconectividade dos riscos, sumariamente, todo
o estudo é realizado através de consulta a especialistas de todo o mundo, mais
especificadamente, em relação a interconectividade, é solicitado aos entrevistados que indiquem
da lista de riscos identificados, quais são os riscos que possuem maior ligação. Após o final das
consultas, através de uma fórmula matemática chegam ao resultado dos riscos mais citados e, a
partir daí, iniciam a formulação da exposição gráfica. Essa forma de se obter a interconectividade
é, em sua essência, subjetiva por partir da opinião e informações de especialistas.
Uma ferramenta altamente eficiente para identificação e análise das interconectividades dos
riscos foi desenvolvida pelo Profº Dr. Antônio Celso Ribeiro Brasiliano, a Matriz de Impactos
Cruzados (MIC).
Essa ferramenta consiste em atribuir notas para verificar a dependência e motricidade dos riscos
em estudo que, posteriormente, serão dispostos graficamente numa matriz de quatro quadrantes
para análise, conforme demonstrado abaixo:
1. Dispor os riscos em uma tabela a fim de cruza-los.
Figura 1 – Tabela de impactos cruzados

2. Atribuir nota de 0 à 3, sendo 0 caso o risco não influencie na concretização e 3 caso o
risco influencie muito para a concretização.
3. Soma das notas, sendo no final da coluna a motricidade e no final da linha a dependência.
4. Dispor o risco na Matriz de Impactos Cruzados.
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Figura 2 – Matriz de impactos cruzados

Sendo:


Motriz - Riscos que influenciam muito no sistema e, caso concretizados, podem
desencadear a concretização dos riscos que estão no quadrante de Ligação e
Dependente.



Ligação – Riscos que são influenciados pelos motrizes e podem acarretar na
concretização dos dependentes.



Dependente – Riscos que não possuem capacidade de, caso concretizados, acarretar
na concretização de outros riscos.



Independente – Riscos que não são influenciados por outros riscos e também não
influenciam.

5. Realizar a análise das interconectividades.
A Matriz de Impactos Cruzados é extremamente eficiente para análise das inter-relações
dos riscos, pois, não depende da consulta de diversos especialistas e é obtida de forma rápida
através de uma metodologia inegavelmente consistente.
A interconectividade dos riscos deve ser avaliada para que os riscos de maior motricidade,
isto é, os que possuem maior poder de influência no sistema, sejam devidamente monitorados
independentemente de sua criticidade. Este o ponto máximo do presente artigo, os riscos críticos
são importantes, mas os riscos motrizes possuem grande poder de influência independente de
sua criticidade, eles podem desencadear a concretização de catástrofes.

4. ESTUDO DE CASO
No presente artigo irei utilizar o acidente ocorrido num terminal alfandegado na cidade de
Guarujá-SP, onde, no mês de Janeiro de 2016, houve uma explosão seguida de incêndio em um
contêiner contendo Ácido Dicloroisocianúrico, atingindo outros contêineres, afetando a saúde e
segurança dos moradores da Baixada Santista e paralisando a operação de diversos terminais
portuários do complexo santista.
Após investigação, a explosão foi atribuída ao contato do produto químico armazenado com
água, iniciando uma reação química, superaquecendo o contêiner acarretando na explosão.
Podemos apontar como último evento antes da catástrofe o contato do produto com a água,
porém, é um equívoco apontar este fato como a causa raiz.
Para entender melhor esse conceito, devemos entender o ―caminho‖ da catástrofe conforme
caso esquemático abaixo, utilizando como base este evento:
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Figura 3 – ―Caminho‖ da catástrofe

A explosão, de fato, teve como estopim o contato da água com o produto químico, porém, o
―caminho‖ da catástrofe passou, no mínimo, por dois riscos anteriores conforme demonstrado
acima, a saber:


Armazenamento de Produto de Forma Inadequada: Ao contratar uma empresa de
logística, todo cliente se preocupa com a forma que o produto chegará ao destino. Esperase que chegue em plenas condições de uso sem nenhuma avaria e, para isso, o seu
armazenamento deve ser realizado de forma adequada.
Neste caso específico, o produto químico estava envolto por um plástico e tinha como
―embalagem‖ o próprio contêiner, porém, tratando-se de um produto químico que reage em
contato com a água, o contêiner utilizado não era adequado ao risco inerente do produto a
ser transportado.
O contêiner utilizado era do tipo ―Dry‖, utilizado no transporte da maioria dos produtos na
navegação marítima. A chapa de aço que compõe o teto e as laterais é fina e o assoalho é
de madeira, sendo assim, extremamente vulnerável a avarias durante as diversas
movimentações, favorecendo a entrada de água em seu interior. Existem outros tipos de
contêineres mais adequados, a exemplo do refrigerado.



Avaria não Identificada em Contêineres: A movimentação de contêineres exige uma
vistoria pré-recebimento, sendo assim, ao entrar no terminal alfandegado, ao ser
embarcado ou desembarcado do navio e demais movimentações, a fim de resguardo do
tomador da posse, há uma vistoria de suas condições estruturais, justamente com o intuito
de verificar rasgos e furos que potencialmente podem danificar a carga; Cabe ressaltar
que esse tipo de constatação é comum e rotineira.
A preocupação de não detectar uma avaria na estrutura do contêiner no momento do
recebimento esta justamente nos possíveis prejuízos decorrentes de danos à carga que
esta sendo transportada, principalmente ocasionada por molhadura.
No evento houve a concretização desse risco, no momento do recebimento da unidade,
não foi detectada uma avaria o que acarretou na molhadura da carga.

4.1. INTERCONECTIVIDADE DOS RISCOS NA CATÁSTROFE
Segue abaixo aplicação da ferramenta para identificação de interconectividade entre riscos,
Matriz de Impactos Cruzado:
Tabela 01 - Atribuição de influência dos riscos (sendo 3 ―influencia muito‖ e 0 ―não influencia‖).
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Figura 4 - Matriz de Impactos Cruzados

Após a aplicação da ferramenta, fica evidente e claro que os riscos R01 e R02 são motrizes
e, portanto, influenciam fortemente o sistema, favorecendo a concretização dos riscos R03 e R04
que, neste cenário, poderão ocorrer pela influencia dos demais e não favorecerão a ocorrência de
nenhum outro. Já o risco R05 esta descolado do sistema em estudo, ele poderá se concretizar
independente da ocorrência, ou não, dos demais.

5. CONCLUSÂO
A interconectividade dos riscos agrega valor por permitir ao gestor de risco e a toda
organização visualizar riscos de impacto aceitável de uma forma diferente. Nem sempre riscos de
pequena criticidade e que não causem grande impacto a corporação caso se concretizem devem
ser desprezados, pois, conforme demonstrado, esses riscos podem possuir grande motricidade e
influenciar um grande sistema de riscos através das interconectividades existentes.
Está evidente que, além de analisar a criticidade dos riscos, analisar as interconectividades
é essencial para uma boa gestão dos riscos, aprofundando o entendimento do ambiente em
estudo, propiciando ações preventivas com maior base.
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RESUMO
O órgão de meio ambiente do Estado de São Paulo, a Companhia Ambiental do Estado de São
Paulo (CETESB), tem como atribuição, entre outras, a prevenção e resposta a acidentes de
origem tecnológica, causados por manipulação de substâncias perigosas. Dentre estas
substâncias, o gás amônia se destaca em número de ocorrências de vazamento, bem como no
número de estudos preliminares de risco de origem tecnológica, submetidos por ocasião do
processo de licenciamento ambiental. Neste trabalho, será apresentada a análise histórica dos
acidentes e do tipo de análise de risco requerida para atividades, com base nos bancos de dados
da CETESB e a forma de atuação do órgão nos aspectos preventivos e corretivos.
Palavras Chave: (máximo 5 palavras)
Amônia, Acidentes, Risco, Prevenção.
ABSTRACT
The Environmental Agency for the State of São Paulo, CETESB, has as a duty assignment,
among others, the prevention and response actions to technological accidents due to the handling
of hazardous substances. Among these substances stand out ammonia gas due to its great
number of spills occurrences likewise of preliminary risk assessment studies submitted to the
Agency in observance of environmental license procedures. In this work will be provided an
historical analysis of ammonia accidents based on CETESB’s data bank, a survey on the risk
analysis studies required to activities that handle hazardous substances as well as the
Environmental Agency preventive and corrective ways of action.
Keywords: (max. 5 words)
Ammonia, Accidents, Risk, Prevention
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1. INTRODUÇÃO
No Estado de São Paulo, Brasil, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo CETESB é a agência do Governo do Estado responsável pelo controle, fiscalização,
monitoramento e licenciamento de atividades geradoras de poluição, com a preocupação
fundamental de preservar e recuperar a qualidade das águas, do ar e do solo (CETESB, 2016a).
Ainda como parte de suas atribuições está a prevenção e resposta a acidentes com substâncias
perigosas.
Dentre as milhares de substâncias perigosas existentes, se destaca o gás amônia, CAS
Number no 7664-41-7, listado na Norma CETESB P4.261 como substância de interesse para
elaboração de Estudo de Análise de Risco – EAR e Programa de Gerenciamento de Risco – PGR
(CETESB,2013).
A amônia é um gás incolor, corrosivo, alcalino que tem um odor muito pungente, detectável
por seres humanos em concentrações que variam de 5 a 50 partes por milhão - ppm e é muito
solúvel em água, formando hidróxido de amônio. Pode ser armazenada na forma líquida,
comprimida pelo efeito de pressão ou da temperatura. A amônia possui propriedades inflamáveis
e pode ignizar em algumas condições, porém geralmente é considerada como gás não inflamável.
(NRC, 2007)
A amônia é utilizada como agente refrigerante em sistemas de refrigeração comerciais e
industriais, na fabricação de produtos químicos, mas sua principal utilização é como matéria-prima
para a produção de fertilizantes nitrogenados (PETROBRAS,2014). É transportada principalmente
pelo modal rodoviário, em caminhões tipo “Tanques de Pressão”. A exposição da população pode
ocorrer devido a acidentes durante o transporte terrestre ou por liberações acidentais nas
indústrias ou nas instalações de refrigeração.
A exposição ocorre principalmente por meio da inalação direta do gás ou do contato direto
da pele. Exposição em curto prazo de elevados níveis de amônia em humanos pode causar
irritação ou queimaduras graves na pele e na boca, pulmões e olhos. Exposição crônica pode
causar irritação respiratória, tosse, chiado, aperto no peito e redução na função normal do pulmão
nos seres humanos (EPA, 2013; CDC, 2016). A tabela 1 mostra efeitos após exposição a doses
de amônia.
Tabela 1: Efeitos após exposição a inalação de doses de amônia.
Exposição (ppm)
Sinais e sintomas
50
Irritação para os olhos, nariz e garganta (exposição de 2 horas)
100
Irritação dos olhos e das vias respiratórias (exposição rápida)
250
Tolerável pela maioria das pessoas (exposição de 30 a 60 minutos)
700
Irritação imediata para os olhos e garganta
>1.500
Edema pulmonar, tosse, laringoespasmo
2.500–4.500
Fatal (exposição de 30 minutos)
5.000–10.000
Fatal devido à obstrução das vias aéreas (exposição rápida)
Fonte: Adaptado de PHE,2015

2. OBJETIVO DO TRABALHO
O objetivo deste trabalho é apresentar a estatística dos atendimentos emergenciais e das
ferramentas preventivas solicitadas pelo órgão ambiental no Estado de São Paulo, para a
substância amônia, de modo a ressaltar a importância de uma gestão de risco adequada.
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3. MÉTODO UTILIZADO
3.1. Prevenção de acidentes com amônia
A CETESB atua na prevenção de acidentes com substâncias perigosas por meio do
processo de licenciamento ambiental, onde está contemplada a necessidade de realizar a
estimativa e diagnóstico do risco imposto por empreendimentos à população externa e o
gerenciamento de seu risco residual (CETESB, 2013). Para orientar este trabalho existe a norma
CETESB P4.261, de aplicação obrigatória no Estado de São Paulo. Desde sua publicação em
2011 até o final de 2015 foram avaliados cerca de 4.630 processos ligados ao tema prevenção de
acidentes com substâncias perigosas.
Neste trabalho, os processos foram classificados em tipo de ferramenta de risco, sendo que
“CONSULTA” se refere ao tipo de ferramenta que será necessária, o “EAR” se refere ao
diagnóstico do risco do empreendimento, o “PGR” se refere a gestão do risco do empreendimento
e inspeções realizadas e “OUTROS” se refere a demandas não relacionadas diretamente com as
substâncias perigosas. Foram classificados também em tipos de substâncias perigosas,
destacando a “AMÔNIA”, a qual engloba seus diversos usos, o “ARMAZENAMENTO DE
COMBUSTÍVEIS” líquidos, compreendendo derivados de petróleo, “GLP” - gás liquefeito de
petróleo, compreendendo bases de distribuição e usuários, “DUTOS DE TRANSPORTE” de gás
natural e por fim, “OUTRAS SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS” de interesse.
3.2. Atendimento a emergências com amônia
No Estado de São Paulo, o registro dos atendimentos a emergências com amônia é
realizado pelo SIEQ: Sistema de Informações de Emergências Químicas, desenvolvido pelo Setor
de Atendimento a Emergências daquele órgão. Esse sistema permite a rápida recuperação e
compilação de informações sobre os acidentes químicos, de modo a torná-las úteis para o
gerenciamento dos riscos. Cabe ressaltar que o órgão ambiental não possui competência para
analisar os acidentes e suas causas, somente realiza o registro dessas informações. (CETESB,
2016b)
Neste trabalho, as informações do SIEQ foram compiladas de forma a apresentar as
estatísticas dos acidentes com amônia anidra no Estado de São Paulo, com a apresentação de
um “caso concreto”.

4. RESULTADOS
4.1. Prevenção de acidentes com amônia
A figura 1 mostra a divisão dos processos no
substâncias perigosas, onde pode-se ver a posição
do total de demandas ou 689 entradas. A figura 2
ferramenta analisada, no mesmo período, com
quantitativos, 34% do total ou 1.564 entradas.
Figura 1 – Tipos de substâncias perigosas.

período 2011-2015, classificados em tipo de
de destaque da amônia, representando 15%
mostra a divisão dos processos em tipo de
destaque para a quantidade de estudos
Figura 2 – Ferramentas de risco analisadas.
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A figura 3 sintetiza quais ferramentas de risco foram solicitadas para a amônia neste
período, com destaque para a quantidade de estudos quantitativos, 37% do total ou 253 entradas.
Figura 3 – Ferramentas de risco para a amônia 2011-2015.

4.2. Atendimento a emergências com amônia
Emergências químicas envolvendo amônia podem ocorrer em qualquer etapa dos
processos, produção, armazenamento ou transporte.
A figura 4 apresenta o número de emergências químicas com amônia anidra atendidas pela
CETESB no período de 1984 a 2015 e a figura 5, as atividades envolvidas nessas emergências.
Figura 4 – Número de emergências com amônia.

Figura 5 – Atividades envolvidas com amônia.

Como pode-se observar na figura 5, a atividade industrial representa 54% do total, com 119
casos de acidentes atendidos pela CETESB, cujo produto envolvido é amônia anidra, enquanto
que o transporte rodoviário é a segunda atividade mais envolvida nesses acidentes com 31% do
total (69 casos).
A figura 6 apresenta a distribuição dessas emergências pelos municípios do Estado de São
Paulo e a figura 7 destaca a Região Metropolitana de São Paulo - RMSP, a Baixada Santista e o
município de Campinas, onde a grande maioria desses acidentes aconteceu.
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Figura 6 – Distribuição dos acidentes no Estado de SP

Figura 7 – Detalhe dos municípios envolvidos

Na RMSP, foram registrados 91 acidentes no período, sendo que 48 deles ocorreram na
atividade industrial (53% do total) e 23 (25% do total) no transporte rodoviário. Em Campinas,
segundo município com maior número de acidentes, foram registradas 12 ocorrências, sendo que
8 delas (67% do total) foram na atividade industrial. Na Baixada Santista foram registrados 18
acidentes, sendo que 9 deles aconteceram no município de Cubatão.
Com relação às vítimas dos acidentes com amônia, o sistema registra um número de 1207
vítimas, distribuídas entre fatais, feridos e evacuados. As pesquisas do sistema não são claras
quanto a distribuição dessas vítimas, porém, obviamente, a grande maioria é de pessoas que
foram removidas de suas casas por conta dos vazamentos de amônia (evacuados).
Apesar da atividade industrial representar a grande maioria no número de acidentes com
amônia (54%), é no transporte rodoviário que as equipes encontram maiores dificuldades nos
atendimentos emergenciais.
Um exemplo dessa dificuldade ocorreu em 10/06/2006, quando uma carreta tanque da
empresa SOTRANGE transportando 19,9 toneladas de Amônia Anidra, transitava pelo km 411 da
BR 116, no município de Juquiá, São Paulo e por volta das 02h45, perdeu o controle, saiu da
rodovia e tombou em cima de uma rocha em uma pequena estrada vicinal próxima a um vilarejo
de nome Pouso Alto, o que acarretou o rompimento abrupto do tanque e a emissão de cerca de
10 toneladas do produto para atmosfera. Como consequência do vazamento, o motorista veio a
falecer no local e cerca de 63 pessoas foram imediatamente intoxicadas pelos gases emanados
(Figuras 8 e 9).
O acidente causou a contaminação da vegetação local, mortandade de animais,
congestionamentos na rodovia por 4 dias, repercussão na imprensa nacional e gerou muitas
dificuldades na gestão da emergência, dentre elas a dificuldade de mobilização de recursos e os
custos do atendimento.
Figura 8 – Carreta com vazamento de amônia

Figura 9 – Transbordo no local do acidente
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5. DISCUSSÃO
No Estado de São Paulo, a amônia representa um número significativo da demanda para a
análise de risco tecnológica dentro do processo de licenciamento ambiental, principalmente no
número de estudos quantitativos, indicando que nestes casos a população externa está próxima
dos locais de manipulação da substância.
A despeito de não ter observações de fatalidades na maioria dos acidentes reportados,
mesmo a inalação de pequenas concentrações de amônia causa muito incômodo e pânico nas
pessoas, aumentando as repercussões dos acidentes. Além disso, os impactos ambientais na
flora e fauna podem ser catastróficos, conforme demonstrado no estudo de caso.
No transporte rodoviário, a intensa movimentação de amônia por todo o Estado de São
Paulo representa grande preocupação. Tal fato se deve à grande movimentação de produtos e a
vulnerabilidade dos ambientes às margens das rodovias. Na indústria, muitas vezes a amônia não
faz parte dos processos produtivos, não sendo o negócio principal das empresas que a utilizam.
Desta forma, o gerenciamento do risco é por vezes negligenciado e os cuidados que devem ser
tomados na manipulação são insuficientes para evitar episódios de vazamentos.

6. CONCLUSÃO
A manipulação do gás amônia deve ser incorporada na gestão de risco e na cultura de
segurança da empresa e os potenciais acidentes que possam acontecer com a substância não
devem ser negligenciados, evitando desgastes da imagem da empresa e custos desnecessários
com multas e indenizações a terceiros.
Cabe ao poder público fomentar o gerenciamento dessas atividades por meio da elaboração
de normas, regulamentos técnicos e procedimentos simplificados, adequados sobretudo aos
pequenos consumidores, usuários, transportadoras, concessionárias de rodovias e demais
entidades envolvidas nos atendimentos emergenciais.
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RESUMO
As transformações sedimentadas no espaço urbano delineiam o meio físico às necessidades,
sobretudo, da espécie humana uma vez que constitui na maioria que ocupa este ambiente.
Contudo, tais modificações provocam perturbações no equilíbrio do sistema natural que, em
função das características intrínsecas ao ecossistema resulta situações de vulnerabilidade do
espaço e da população principalmente aos desastres naturais. Assim o presente estudo busca
mapear a vulnerabilidade da várzea de inundação da margem direita do rio Aquidauana no
perímetro urbano da cidade de Aquidauana, ancorado nas informações contidas em fotos aéreas,
imagem de satélite, cartas topográficas, visita a campo caracterizando e mapeando os
condicionantes da vulnerabilidade da área de risco. Os resultados deste estudo instrumentalizam
órgãos e atores sociais direta e indiretamente envolvidos na elaboração do plano de contingencia,
visando à redução do risco e o número de pessoas afetadas.
PALAVRAS CHAVE: Vulnerabilidade, população e risco.
ABSTRACT
The transformations sedimented in the urban space changed the physical environment to the
needs especially of the human species since it is the majority that holds this environment.
However, such changes caused disruption in the balance of the natural system that, due to the
intrinsic characteristics to the ecosystem resulting vulnerabilities of space and population mainly to
natural disasters. Thus the present study seeks to map the vulnerability of the right edge of the
flood floodplain of the river Aquidauana in the urban area of the city of Aquidauana, anchored on
the information contained in aerial photographs, satellite images, topographic maps, visits to
featuring field and mapping the conditions of risk area of vulnerability. The results of this study
instrumentalizes agencies and social actors directly and indirectly involved in drawing up the
contingency plan, aimed at reducing the risk and the number of people affected.
KEYWORDS: Vulnerability, population, risk.
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1. INTRODUÇÃO
A humanidade tem vivenciado nas últimas décadas um clima de severa insegurança com
relação aos desastres naturais. As sucessivas crises e mudanças sociais, sejam elas econômicas
ou ambientais, tem suscitado as condições para a onipresença do medo e da incerteza diante do
futuro. Tais condições trazem, concomitantemente, a noção de que somos cada vez mais
vulneráveis e cada vez mais susceptíveis aos riscos cotidianos, sobretudo aqueles relacionados à
natureza.
Segundo (Veyret, 2007, p. 24) vulnerabilidade se refere à “magnitude do impacto previsível
de um evento sobre os alvos.” O termo está associado à condição dos elementos sob ameaça ou
em perigo (indivíduos, comunidades ou cenários expostos) e pode ser avaliado através do grau
esperado de danos e prejuízos no caso do evento acontecer.
Conceito socioespacial desrespeita a evolução diferenciada da sociedade no seu quadro
próprio e em relação às forças externas de onde lhe provem o impulso, as diferentes formas de
organização, sócio, econômico e cultural que ocorre durante o próprio processo de ocupação do
espaço e desenvolvimento. Segundo autor
(...) O espaço por suas características e por seu funcionamento, pelo que
ele oferece a alguns e recusa a outros, pela seleção de localização feita
entre as atividades e entre os homens, é o resultado de uma práxis
coletiva que reproduz as relações sociais, (...) o espaço evolui pelo
movimento da sociedade total. (SANTOS, 1978, p. 171).
A cidade de Aquidauana, pelo fato de não ter sido construída estrategicamente pensando na
questão da vulnerabilidade, principalmente ambiental, a ocupação populacional na área
denominada Zona Ribeirinha foi gradativamente sendo estimulada a partir da década de 1950,
passou por transformações nos aspectos de planejamento e gestão urbana. (Silva e Joia, 2001,
p.24) afirmam que “o então prefeito Sr. Fernando Luiz Alves Ribeiro por meio da Secretaria de
Viação e Obras Publicas, elaborou um plano para o loteamento de toda margem do rio, com a
denominação de Zona Ribeirinha”, autorizando o loteamento da Área de Preservação Permanente
do rio Aquidauana. Com atitude impensada da época, hoje esta sendo intensificado o uso da área
de risco que dispõe de um alto grau de vulnerabilidade sócio espacial e ambiental, exposta a
desastres naturais.
Este trabalho buscou refletir a vulnerabilidade ambiental da várzea de inundação da
margem direita do rio Aquidauana dentro do perímetro urbano, realçando o aspecto pontual da
Área de Preservação Permanente (APP). Tendo em vista que a população vem sofrendo com
estas ocorrências desde o ano de 1976 até os dias atuais, e apresentar ações de contenção para
tal evento.
2. METODOLOGIA
Para alcançar a realização dos objetivos traçados ancorou-se no aporte teórico de
literaturas que orientou os procedimentos adotados na abordagem do estudo. Os aspectos
referentes à temática de planejamento e gestão urbana foram pautados em Carlos (2008) e
Maricato (1995); referencial teórico que orienta os procedimentos abordados. Autores como
Crepani et all (2001), Nunes (2015), a evolução histórica da cidade de Aquidauana e os processos
de ocupação e urbanização foram fundamentados em levantamento bibliográfico de autores que
tratam desta temática. O entendimento de geomorfologia urbana e fluvial da área de estudo
buscou-se em Christofoletti (1980, 1999) e Botelho (2011).
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Na metodologia proposta a principal característica considerada para estabelecer as cinco
classes de vulnerabilidade. A partir de dados bibliográficos, associados à interpretação da
imagem, são atribuídos valores de vulnerabilidade.
O mapa hispométrico foi elaborado utilizando uma imagem do Radar interferométrico SRTM
(Shuttle Radar Topographic Mission), no software Global Maper 13 pela ferramenta generate
watershed; logo após foi exportado em formato shapefile para o software ArcGis 10, onde foi feito
os ajustes adequados e layout final do mapa.
Ancorado nas informações contidas em fotos aéreas, imagens de satélite, cartas
topográficas, visitas a campo caracterizando e mapeando os condicionantes da vulnerabilidade da
área de risco em um ambiente SIG.
3. RESULTADO E DISCUSSÃO
A área em estudo conforme (figura 1) está situada na Região Centro-Oeste do Brasil, na
Região Centro-Oeste do Estado do Mato Grosso do Sul e na Região Sul do Município de
Aquidauana, na margem direita do Rio Aquidauana e entre os Córregos Guanandy e João Dias.
Situa-se numa altitude de 147,663m encontra-se entre as coordenadas 20º27’26,2470”S e 55º 48’
19,4082”W e 20º29’13,6024”S e 55º46’44,6774”W.
A área estuda está localizada em um macro unidade morfoestrutural denominada Bacia do
Paraná. A cidade de Aquidauana esta na borda ocidental, estabelecida em uma área entre o
Planalto de Maracaju – Campo Grande e a Planície Pantaneira. Na unidade Morfoestrutural da
Depressão do Rio Paraguai, essa área compreende uma vasta superfície rebaixada, que se
estende por toda parte centro-ocidental. Limita-se a Leste com as frentes de cuestas e os relevos
dissecados da borda Planalto de Maracaju – Campo Grande. A Oeste e a Sudoeste unem-se às
planícies e Pantanais Mato-Grossense, às quais, por vezes, se interpretam (RADAMBRASIL,
1982).
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Figura 1. Área da planície de inundação do Rio Aquidauana.
Fonte: Pinheiro, 2016.
Na área de estudo a vulnerabilidade ambiental no baixo curso do rio Aquidauana torna-se
mais perceptível, pois ficam nítido os equívocos relacionados à organização socioespacial, fato
que desencadeou os impactos negativos repercutidos, sobretudo na carência de Área de
Preservação Permanente na planície de inundação da cidade de Aquidauana/MS.
Equívoco este foi a permissão das autoridades locais através da Secretaria de Viação e
Obras Publicas criar o loteamento denominado de Zona Ribeirinha dentro da Área de preservação
Permanente (APP).
Os impactos causados pela devastação da área de APP foram constatados in loco o
avançado do processo erosivo, assoreamento do cursos d’ água, que geralmente ocorre em
função dos efeitos do escoamento superficial e de um precário sistema de drenagem pluvial,
inundação e enxurrada brusca.
Haja visto, que na referida área existe 186 residências ocupadas 17 estabelecimento
comercial funcionando.
Os condicionantes geológico-geomorfológicos, na várzea do rio Aquidauana, contribuem
para ocorrência de inundações que se processam no espaço, principalmente nas margens dos
córregos Guanandy e João Dias ao sul da cidade, este espaço foi sendo gradativamente ocupado,
principalmente após a década de 1970, potencializando a ocorrência dos desastres naturais na
cidade. É denominado inundação, o transbordamento das águas de um curso d’água que pode
atingir a planície de inundação ou a área de várzea (MARCELINO, 2007).
Essa organização espacial e o adensamento populacional em área de risco, se da pelo
conjunto de diferentes usos da terra; como se trata de um produto social provocam situações
conflituosas, o que acarreta constantemente um processo de reorganização espacial. Corrêa
(1989, p.11) afirma:
O espaço urbano capitalista – é fragmentado, articulado, reflexo, condicionante
social, cheio de símbolos e campo de lutas – é um produto social, resultado de
ações acumuladas no tempo, e engendras por agentes que produzem e
consomem espaço. São agentes sociais concretos, e não um mercado invisível ou
processos aleatórios atuando sobre um espaço abstrato.

Os resultados deste estudo instrumentalizam órgãos e atores sociais direta e indiretamente
envolvidos na elaboração do plano de contingencia, visando à redução do risco e o número de
pessoas afetadas.
Segundo Mendonça (1999) a identificação e análise da hipsometria da bacia hidrográfica
possibilitam a observação da variação altimétrica do relevo da área, fato importante na análise de
processos relativos à dinâmica de uso e ocupação e da formação de microambientes da mesma,
dentre outros.
Desta forma é possível representar a altitude de uma determinada área, seja ela
representada por mapa hipsométrico ou de curva de nível, no nosso caso optamos por mapa
hipsométrico como mostra a (figura 2). Através do referido mapa observamos que a área de
estudada é uma área bastante baixa e o mapeamento mostrou o compartimento altimétrico
variando entre 138,00m e 148m.
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Figura 2. Área da planície de inundação do Rio Aquidauana.
Fonte: Pinheiro, 2016
Assim o presente estudo buscou mapear a vulnerabilidade da várzea de inundação da
margem direita do rio Aquidauana no perímetro urbano da cidade.
4. CONCLUSÃO
Conclui-se que com os crescimento desordenado da cidade pessoas acabam ocupando
espaços precários como área de moradia. Áreas consideradas improprias ao assentamento
humano por estarem sujeitas a riscos naturais ou decorrentes de ação antrópicas.
Diante dos estudos feito sobre a temática Vulnerabilidade Socioespacial na Várzea de
Inundação na Cidade Pantaneira Aquidauana-MS, conclui-se, portanto, que se pressupõe que a
magnitude das inundações que assolam a comunidade esta relacionado com a intensidade das
chuvas na área da bacia hidrográfica do Rio Aquidauana e a desorganização da expansão urbana
territorial urbana. Esses fatores aliam-se à ineficiência do planejamento e gestão ambiental, e
desde a fundação do povoado do Alto Aquidauana, contribuiu para que as intervenções dos
agentes sociais produtores do espaço, sobretudo a partir da década de 1950, estimulassem a
ocupação de áreas de risco. Isso potencializou o uso da borda e da bacia de inundação do canal
fluvial, na margem direita da cidade de Aquidauana conforme mostra (figura 1).
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RESUMO
A Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (Lei n° 12.608/2012), como outras legislações, tem
como diretriz a “adoção da bacia hidrográfica como unidade de análise das ações de prevenção
de desastres”. A partir dessa normativa, foi possível reestruturar instrumentos legais municipais
para articular os diferentes atores envolvidos na gestão do risco e para atuar de maneira eficiente
na temática de riscos ambientais urbanos. Tendo como objeto de estudo a Zona Leste do
Município de São Paulo, região da cidade que possui expressiva rede hidrográfica, em sua
maioria, ocupada por avenidas e moradias irregulares nos fundos de vale, e caracterizada pelo
alto índice de impermeabilização que compromete a vazão dos corpos d’água e afeta o
escoamento superficial. Esse cenário potencializa a vulnerabilidade para os riscos hidrológicos, e
a partir desse panorama o processo de gestão foi adequado levando-se em consideração os
limites das bacias hidrográficas, e não mais os limites políticos.
Palavras Chave: Riscos hidrológicos; Territorialização; Bacias Hidrográficas; Zona Leste
de São Paulo; Gestão dos riscos ambientais urbanos.
ABSTRACT
The National Policy on Protection and Civil Defense (Law No. 12,608 / 2012), like other laws, has
as a guideline the "adoption of the watersheds as the unit of analysis of disaster prevention
actions." From this legislation, it was possible to restructure municipal legal instruments to
articulate the different actors involved in risk management and to work efficiently on the theme of
urban environmental risks. Using as object of study the Zone East of São Paulo City, area of the
city that has a significant hydrographic network, mostly occupied by avenues and irregular houses
in the valley bottoms, and characterized by high waterproofing index that compromises the flow of
water bodies and affect runoff. This scenario enhances vulnerability to hydrological risks and from
this perspective the management process was adequate taking into consideration the watershed
boundaries, and not political boundaries.
Keywords: Hydrological risks; Territorialization; Watersheds; East Zone of the São Paulo
City; Urban environmental management.
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1. URBANIZAÇÃO EM SÃO PAULO E SEUS PROBLEMAS
A urbanização é o fenômeno social, econômico e ambiental mais significativo das últimas
décadas, causando severas alterações ao planejamento, desenvolvimento e gestão da sociedade
e no modo de vida das populações. Segundo HERZER & GUREVICH (1996) apud NOGUEIRA
(2002), o meio ambiente urbano é um conjunto das diferentes relações estabelecidas entre a
sociedade e o meio físico construído, que acontecem em um determinado espaço territorial, que é
a cidade. Os dados do relatório da Conferência Mundial sobre Assentamentos Humanos (ODA,
1996 apud NOGUEIRA, 2002), indicavam que, avaliando a dificuldade de estabelecer a
infraestrutura minimamente necessária (relativa às questões de ocupação e uso do solo), 30 a
60% da população das maiores cidades de países em desenvolvimento estabelecem suas
moradias em assentamentos irregulares.
Em análise ao último Censo Demográfico (IBGE, 2013), mais de 80% do número total da
população brasileira reside na área urbana, afirmando a tendência de concentração urbana no
país e de expansão dos grandes aglomerados urbanos (NOGUEIRA, 2002). Na cidade de São
Paulo essa realidade não é diferente. A cidade cresceu economicamente e sua mancha urbana
acompanhou esse crescimento concomitantemente. Estima-se que em 1930 a área urbana de
São Paulo era de 355 km², passando para 1370km² em 1980 (PMSP). São Paulo possui alguns
grandes marcos que definiram quando e de que modo a urbanização iria acontecer. Entre esses
marcos podemos citar o Plano de Avenidas e a ascensão do automóvel como principal meio de
transportes e o direcionamento das políticas públicas favorecendo esse modal.
A 1ª Guerra Mundial e a Crise dos anos 1920 favoreceram e incentivaram a industrialização
em São Paulo, gerando um cenário com grande quantidade de proletariado urbano e uma alta
taxa de densidade populacional, ainda concentrada nas proximidades do Centro e nas vilas
operárias. Segundo Rolnik (2003) atrelado a isso, o Centro se estabeleceu como um espaço cada
vez menos ocupado por população de baixa renda, uma vez que houve um aumento com o custo
de vida (alimentação, vestuário e aluguéis), gerando assim, aumento na demanda por terrenos e
grande pressão por moradia, principalmente pela população de baixa renda. Com a aplicação do
Plano de Avenidas, na década de 1940, proposto pelo Eng. Prestes Maia, que consistia em
promover obras para a retificação e confinamento de rios e córregos para a instalação das
avenidas fundo de vale e grandes obras viárias; com o advento dos automóveis e a implantação
dos primeiros ônibus urbanos (meio de transporte com maior autonomia que os bondes em
operação na cidade), foi facilitado o acesso as periferias e assim, favorecendo a expansão da
população para estes locais e o surgimento de loteamentos irregulares.
Devido ao baixo ou inexistente investimento do Poder Público em porções do espaço
urbano destinadas às moradias populares, os loteamentos irregulares surgem nas periferias como
uma (ou a única) alternativa viável para que a população de baixa renda possua sua moradia.
Essas áreas periféricas, como as encostas íngremes e margens de rios e córregos, foram
ocupadas de forma precária por moradias constituída por meio da autoconstrução, tipo de
moradia predominante nas camadas de baixa renda.

2. CARACTERIZAÇÃO DAS BACIAS DO EXTREMO LESTE E ARICANDUVA
Afluentes da margem esquerda à jusante do Rio Tietê, as Bacias Hidrográficas do Rio
Aricanduva e do Extremo Leste (composta pelas Bacias do: Córrego Três Pontes, Córrego Tijuco
Preto, Córrego Itaim, Córrego São Martinho, Ribeirão Água Vermelha, Ribeirão Lageado, Ribeirão
Itaquera e Córrego Jacu), a bacia do Extremo Leste é composta por cerca de 100 corpos d’água,
com cerca de 110 km² de área de drenagem. Já a Bacia do Aricanduva é composta por cerca de
50 corpos d’água e com 100,4 km2 de área de drenagem. Nessas bacias são freqüentes cenários
de inundações nos períodos de chuva.
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Entre os anos de 1940 e 1950 se iniciou o desenvolvimento urbano da Zona Leste, que está
relacionado com o padrão de crescimento periférico da cidade de São Paulo, caracterizado pela
distância do centro e pela pobreza dos bairros. Nos anos de 1970 e 1980, houve uma
predominância deste padrão e, devido à demanda por moradia, neste período foram construídos
os primeiros prédios da Companhia de Habitação de São Paulo, a COHAB, da Zona Leste, o que
favoreceu o aumento na quantidade de moradores da região.
Devido ao crescimento da área urbana na Zona Leste, problemas como inundações se
tornaram mais frequentes a partir dos anos 60. Apenas dez anos depois, na década de 1970, os
casos de enchentes e inundações se intensificaram e passaram a ocorrer anualmente
(KOBAYASHI, 2010). Por conta disso, a Prefeitura do Município de São Paulo (PMSP) e a
Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) iniciaram as primeiras obras no local entre os
anos de 1960 e 1970 (DAEE, 1999), e em 1963 se iniciou a canalização do Rio Aricanduva. Nos
anos 90 foram implantados os reservatórios para contenção do excedente de águas pluviais, e a
partir dos anos 2000 houve uma maior realização de obras, como novos piscinões, alteamentos,
alargamentos de calhas, parques lineares, e também constantes limpezas e desassoreamentos
(KOBAYASHI, 2010). Entretanto, apesar da realização dessas intervenções de engenharia com a
finalidade de amenizar a quantidade de casos de inundações, os problemas da região ainda são
constantes.
Segundo Marcia Yoko Kobayashi (2010), apesar de todas as obras de engenharia feitas na
região para minimizar os episódios de inundações, poucas ações não estruturais foram realizadas
no local. Dentre essas ações destacam-se algumas campanhas educativas abordando a
problemática dos ratos e lixo, a operação Cata-Bagulho e atividades de educação ambiental
promovidas pelo Parque do Carmo e pelo Serviço Social do Comércio, o SESC.

3. A POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS E A POLÍTICA NACIONAL DE
PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL: SUAS DETERMINAÇÕES E SEUS AVANÇOS
As normativas legais são instrumentos importantes que contribuem para que a gestão, em
especial a dos riscos hidrológicos, seja eficiente e colocada em prática, ainda que por força da lei,
e pode se dar por meio de leis de âmbito federal, estadual ou municipal, sendo portarias, decretos
ou regulamentações ou outros dispositivos legais que permitam balizar esse processo.
Considerando a temática dos riscos hidrológicos e das bacias hidrográficas, temos como um
dos marcos regulatórios em 2012 a promulgação da Lei n° 12.608/2012, que institui a Política
Nacional de Proteção e Defesa Civil – PNPDEC e que prevê a adoção da bacia hidrográfica como
unidade de análise das ações de prevenção de desastres relacionados a corpos d’água. Aliada
essa normativa, existe a Política Nacional de Recursos Hídricos, instituída pela Lei nº 9.433/1997,
que consolida a bacia hidrográfica como unidade de gestão territorial e prevê em seus objetivos a
prevenção contra eventos hidrológicos críticos.
Através da Política Nacional de Recursos Hídricos e da promulgação da Lei nº 12.608/2012,
foi possível aos municípios a reestruturação do órgão de Defesa Civil e suas equipes técnicas
para iniciar um trabalho de cunho preventivo e recuperativo em áreas de risco hidrológico. Adotar
as bacias hidrográficas como unidade de análise para os riscos hidrológicos torna os processos
de gestão e gerenciamento mais eficiente e preventivo do que a adoção de limites políticoadministrativos uma vez que processos como erosão, enchentes, inundação, entre outros
processos naturais, intensificados pela intervenção antrópica, ocorrem dentro da bacia e se
manifestam em toda a extensão de um corpo d’água, e não se valem apenas dos limites políticoadministrativo. Portanto, as políticas públicas criadas para mitigar, prevenir ou recuperar
desastres naturais e, que adotando os limites político-administrativo como unidade de análise
oferecem a sociedade uma solução paliativa para o problema, pois esses limites não respeitam de
maneira integral a formação das bacias hidrográficas e limites naturais do território.
No caso específico da Cidade de São Paulo, a divisão político-administrativa do território se
dá por meio da divisão de Subprefeituras, limites esses que não respeitam os das bacias
hidrográficas, o que traz a necessidade de reestruturação do modelo de gestão para atender as
normativas legais e, adotando a bacia hidrográfica como unidade de gestão e ainda, promovendo
a integração das Subprefeituras, órgãos ambientais e demais atores envolvidos para tratar das
problemáticas da bacia hidrográfica em estudo, bem como tornando possível pensar em soluções
definitivas para os problemas da região.
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4. GESTÃO DAS BACIAS DO EXTREMO LESTE E DO ARICANDUVA: GESTÃO
INTEGRADA E A TERRITORIALIZAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA
Com a intuito de reestruturar o modelo de gestão dentro da PMSP, adotando a bacia
hidrográfica como unidade de análise dos riscos hidrológicos, iniciou-se um processo de
articulação na Zona Leste de São Paulo entre os atores locais com Coordenadoria Municipal de
Defesa Civil (COMDEC). Após diversas reuniões para discussão do tema foi criado, através da
publicação de portarias, grupos de gerenciamento integrado com a finalidade de estabelecer
ações estruturais e não estruturais em bacias de maior interesse do ponto de vista do risco
hidrológico.
Esses grupos têm como objetivo integrar ações de mitigação dos riscos hidrológico,
priorizando locais de maior vulnerabilidade da população, através de mapeamento de riscos
hidrológicos. Ainda, esse grupo visa criar uma articulação entre os atores locais, as Subprefeituras
para que ações como limpeza dos canais de drenagem, controle do uso do solo, contenção de
margem de córrego, sejam planejadas de forma integrada para que se possa fazer melhor uso do
recurso público e garantir melhores condições para a população que reside nas áreas de várzea
dessas bacias.
Como piloto, foi produzida a Portaria nº 29 SMSP/GAB/2015 que definiu as bacias dos
Extremo Leste, abrangendo as Subprefeituras de Cidade Tiradentes, Guaianases, Itaim Paulista,
Itaquera e São Miguel Paulista. Com a realização de encontros e planejamento de atividades, foi
criado uma experiência positiva de como gerir os riscos hidrológico nessa porção do território e a
partir dessa experiência foi possível expandir esse modelo para a criação do segundo grupo de
gerenciamento local. Foi então proposto a criação do grupo de gerenciamento para a bacia do Rio
Aricanduva, através da Portaria nº 49 SMSP/GAB/2015, envolvendo as Subprefeituras de
Aricanduva/Formosa, Itaquera, Penha, São Mateus e Sapopemba.
Porém, esse não é o primeiro esforço da COMDEC em realizar esse modelo de gestão. Em
2004, em parceira com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) do Estado de São Paulo, foi
realizado um projeto para o controle de erosão da Bacia do Rio Aricanduva, que tinha como meta
a conservação dos corpos hídricos e o controle de processos erosivos causados pelo
assoreamento e intensificação do escoamento superficial devido impermeabilização do solo da
região. Além da retomada do projeto de controle de erosão, o intuito hoje é também atuar na
conservação e uso futuro da bacia, se utilizando tanto de medidas estruturais bem como de
medidas não estruturais, dando continuidade aos projetos anteriormente.
As atividades previstas em ambas as portarias estão em andamento, criando experiências,
modelo e instrumentos de gestão, bem como demandas a ser alcançadas, como o mapeamento
de risco hidrológico. Essa demanda tem como intuito espacializar os riscos hidrológicos, qualificalos e quantifica-los, para que seja possível estabelecer um planejamento balizado em instrumento
técnico, respeitando sempre a bacia hidrográfica como unidade de análise e seu limite de
formação.

5. CENÁRIOS FUTUROS
Avaliando a experiência obtidas com as Bacias do Extremo Leste e do Aricanduva e suas
possibilidades de atuação dos grupos de gerenciamento, como a atuação nas possibilidades de
conservação e recuperação das funções ecossistêmicas dos corpos hídricos, entendemos que os
grupos de gerenciamento não devem se limitar apenas a ações de curto período ou a períodos de
gestões políticas para que a gestão integrada da bacia se desenvolva. O verdadeiro objetivo da
aplicação desse modelo de gestão é para que seja produza uma gestão integrada permanente,
ligada a processos e procedimentos que deem legitimidade para atuação dos profissionais no
território das bacias, e não ligada a jogadas políticas e gestão política de pessoas.
Com o andamento das atividades que se tornaram demandas a partir da criação dos grupos
de gerenciamento local, vendo sendo possível criar um modelo de gestão para os riscos
hidrológicos, respeitando as normativas legais vigentes. Esses grupos vêm gerando experiências
positivas o suficiente para que possa servir de piloto, possibilitando a expansão desse modelo
para as outras bacias da cidade de São Paulo. A expansão desse modelo para todo o município
de São Paulo é um importante passo para estabelecer uma gestão eficaz, uma vez que torna
possível somar esforços das Subprefeituras e de seus técnicos em favor a problemática de risco
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hidrológico e estabelece ações voltadas para a real necessidade do território e para a resolução
de problemas das bacias hidrográficas mais críticas dentro de cada região da cidade. Ainda, a
aplicação desse modelo em outras bacias fortalece a descentralização do processo de gestão do
município, criando uma política pública viva e atuante no território.
Além da expansão desse grupo para as outras bacias hidrográficas críticas dentro do
município de São Paulo, há a intenção em expandir esse modelo de gestão para as bacias que
ficam nas divisas do município de São Paulo com os municípios vizinhos da Região Metropolitana
de São Paulo (RMSP), como as bacias do Córrego Pirajussara (bacia presente nos municípios de
Embu das Artes, Taboão da Serra e São Paulo), do Rio Cabuçú de Cima (bacia presente nos
municípios de Guarulhos e São Paulo) e do Rio Tamanduateí (bacia presente nos municípios de
Santo André, São Caetano do Sul, Mauá e São Paulo). Tal ação vem sendo discutido dentro da
Câmara Temática Metropolitana para a Gestão de Riscos Ambientais Urbanos, câmara que tem
como intuito discutir e articular os municípios da RMSP para a problemática de riscos ambientais
urbanos e, para tanto, essa câmara é composta por representantes dos 38 municípios da RMSP e
da Capital, representantes da comunidade técnica (representada pelo IPT) e acadêmica (que se
manifesta da representação de docentes da Universidade Federal do ABC - UFABC), e
representantes de órgãos que atuam na temática na esfera estadual, como representantes do
Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), da Companhia Ambiental do Estado de São
Paulo (CETESB) e da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (CEDEC).
A espacialização da gestão tendo a bacia hidrográfica como unidade de gestão territorial
traz um importante desafio, tanto entre as Subprefeituras e atores municipais bem como com os
municípios da RMSP, que é o de somar esforços dos diferentes atores que atuam no território a
fim melhorar a eficiência do Poder Público em planejar estratégias para mitigação dos riscos
hidrológicos e auxiliar a população a estabelecer sua resiliência.
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RESUMO
Dentre as medidas para mitigação de danos provocados por inundações, o sistema de alerta pode
ser um dos mais efetivos, com custo relativamente baixo em relação a outras medidas. Mas, para
um bom funcionamento do sistema é importante a utilização de modelos hidrológicos, definidos de
acordo com as características de cada bacia e que permitam prever vazões com confiabilidade.
Neste contexto, o presente trabalho apresenta o ajuste do modelo hidrológico MGB-IPH às bacias
dos rios Verde e Sapucaí, localizadas no Sul de Minas Gerais, com objetivo de utilizá-lo na
previsão de vazões. A calibração do modelo foi feita entre 01/01/1980 e 31/12/1989, e o resultado
foi considerado satisfatório, mostrando que o modelo responde bem as variações temporais
ocorridas no passado, através da comparação dos dados observados de vazões com dados
calculados pelo modelo. Portanto, conclui-se que com esse modelo será possível fazer a previsão
de vazão de curto prazo para ambas as bacias.
Palavras Chave: calibração; modelo; hidrológico; vazão; inundações.
ABSTRACT
Among the measures taken to mitigation of damage caused by floods, the alert system can be one
of the most effectives, with relatively low cost in comparison to other measures. However, for a
proper functioning of the system it is important to use hydrological models, defined according to
each drainage basin’s features and that allows predicting water flows reliably. In such context, this
paper presents the adjustment of the hydrological model MGB-IPH to Rio Sapucaí’s and Rio
Verde’s drainage basins, located at the south of Minas Gerais, aiming to use this adjustment for
predicting water flows. The calibration of the model was made between January 1 st 1980 and
December 31st 1989, and the result was considered satisfactory, showing that the model reacts
well to temporal variations occurred in the past through the comparison of water flow data
calculated using this model. Therefore, it can be concluded that it will be possible to make
predictions of short-term water flows by using this model in both drainage basins.
Keywords: calibration; model; hydrological; flow; floods.
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1. OBJETIVOS
Este trabalho teve como finalidade o ajuste do modelo hidrológico MGB-IPH
(COLLISCHONN, 2001) para as bacias dos rios Sapucaí e Verde (MG), com a finalidade de
utilizá-lo para realização de previsões de vazão em cidades afetadas por frequentes inundações.
Para alcançar o objetivo principal foram definidos os seguintes objetivos específicos:
levantamento de dados hidrometeorológicos, obtenção de dados fisiográficos, preparação de
dados de entrada ao modelo e calibração.

2. METODOLOGIA
O ajuste do modelo MGB – IPH às bacias hidrográficas foi realizado através de dados de
vazão e precipitação observados, que foram obtidos nas estações pertencentes a Agência
Nacional das Águas (ANA), além de dados climatológicos de estações do Instituto Nacional de
Meteorologia (INMET). Para a calibração foi escolhido o período entre 01/01/1980 a 31/12/1989,
para ambas as bacias. Este intervalo de tempo foi definido por conter menor número de falhas de
dados e para acelerar o processo de calibração. Nos itens a seguir as etapas da metodologia são
apresentadas de forma mais detalhadas.

2.1.

Modelo de Grandes Bacias (MGB - IPH)

O modelo MGB-IPH é um modelo hidrológico distribuído que utiliza equações físicas e
conceituais para simular o ciclo hidrológico (PONTES et. al., 2015). Ele foi desenvolvido por
Collischonn (2001) e é composto pelos seguintes módulos: balanço de agua no solo;
evapotranspiração; escoamento superficial e subterrâneo e escoamento na rede de drenagem.
Por este modelo ser voltado para grandes bacias, o desafio foi ajustá-lo para bacias menores, que
é o caso deste estudo.
A versão original do modelo dividia a bacia hidrográfica em células regulares, de 5 a 20 km,
porém, a nova versão, que foi a utilizada neste estudo, divide a bacia em células irregulares,
chamadas de mini-bacias (PEREIRA et. al., 2012).
Segundo Silva (2005), a metodologia utilizada pelo modelo para realizar o balanço hídrico é
baseada na geração de escoamento superficial, considerando a relação probabilística entre a
umidade do solo e a fração de área de solo saturada. Com relação à evapotranspiração, é
feita uma estimativa, para cada mini-bacia, através do método de Penman — Monteith.
Para
o cálculo da vazão são utilizados três processos: escoamento superficial,
subsuperficial e subterrâneo.

2.2.

Dados Hidrológicos e Meteorológicos

Para aplicação do modelo, foram necessários alguns dados hidrológicos e meteorológicos,
tais como: dados de vazão, precipitação, umidade relativa do ar, velocidade do vento, temperatura
do ar, radiação solar e pressão atmosférica. Os dados de vazão observada foram utilizados para
realizar a calibração do modelo hidrológico, através da comparação com as vazões calculadas.
Para a seleção dos postos fluviométricos optou-se por utilizar as que tinham dados a partir de
1980. Para a bacia do rio Sapucaí foram selecionadas 14 estações fluviométricas, e 9 para a
bacia do rio Verde.
Com relação aos dados de precipitação, foram utilizadas 31 estações pluviométricas para a
bacia do Sapucaí e 29 para a bacia do rio Verde, todas pertencentes à rede pluviométrica da
ANA. Os dados meteorológicos necessários foram obtidos de estações da ANA e do INMET,
resultado em 10 estações para a bacia do Sapucaí e 9 para a bacia do rio Verde.
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2.3.

Classificação dos Tipos de Solo

Para a realização dos mapas de pedologia foram utilizados os levantamentos do projeto
RADAM Brasil em escala 1:1.000.000. Posteriormente, seguindo a metodologia de Sartori et. al.
(2005), a classificação foi refeita, com a intenção de agrupar as classes de solos de acordo com o
potencial de geração de escoamento superficial.
As classes de solo presente na bacia do Rio Verde foram: Latossolo, Argissolo, Cambissolo
e Gleissolo. Para a bacia do Sapucaí as classes pedológicas foram: Latossolo, Argissolo,
Cambissolo e Neossolo. A reclassificação foi feita considerando o potencial de escoamento
superficial de cada classe de solo, sendo classificado como solo A aquele com menor
potencial de escoamento, o solo B aquele com médio potencial e o solo C aquele que
apresentar maior potencial de escoamento.
O Latossolo foi classificado como solo A, que se caracterizam por serem muito
profundos e pela elevada capacidade de drenagem, ou seja, apresenta menor potencial de
escoamento superficial. O Argissolo enquadrou-se no solo B, pois são solos profundo e com
boa drenagem. Por fim, o solo C foi composto pelo Cambissolo, Neossolo e Gleissolo, que
são solos menos desenvolvidos e pouco profundos, portanto, considera-se que estes
apresentam elevado potencial de escoamento superficial.

2.4.

Classificação do Uso e Ocupação do Solo

Para elaboração do mapa de uso e ocupação do solo das bacias foi utilizada a classificação
multiespectral, optando pelo método de classificação supervisionada pelo software ENVI®. Para o
processo de classificação supervisionada foram utilizadas as imagens do satélite Landsat 5, de
resolução de 30 metros, encontradas no banco de dados do Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (INPE).
Assim como no mapa de pedologia, o de uso e ocupação do solo também necessitou de uma
reclassificação. Portanto, as classes semelhantes foram agrupadas. Dessa forma, optou-se por
utilizar as seguintes classes: pastagens, vegetação densa, área urbana e água.
A classificação multiespectral é eficiente na identificação da cobertura, no entanto, ocorreram
alguns erros, devido às regiões de sombra que havia na imagem de satélite, por isso, foi
necessário editar manualmente para fazer a correção da imagem classificada. Esse erro ocorre
devido alguns ―pixeis‖ de classes diferentes serem parecidos quanto ao padrão de resposta
espectral (SILVA, 2005).

2.5.

Unidades de Resposta Hidrológica

O mapa das Unidades de Resposta Hidrológica (URH), que é utilizado pelo modelo para
descrever as características físicas das bacias, foi obtido através da junção dos mapas de
pedologia com o de uso e ocupação. Para a bacia do Rio Verde, a combinação das 4 classes do
mapa de solos (solo A, solo B, solo C e água) com as 4 de uso e ocupação, gerou um mapa URH
de 16 classes. Para a bacia do Sapucaí foi gerado um mapa de URH com 12, devido a
combinação das 3 classes de solo (solo A, B e C) com as 4 classes de uso e ocupação.
Posteriormente, foi feito um reagrupamento dessas classes, para diminuir esse número e
melhorar o processamento dos dados pelo modelo hidrológico. Com isso, o resultado foi
um mapa com 8 unidades de resposta hidrológicas para a bacia do Rio verde, e 7 para a
bacia do Sapucaí.

2.6.

Discretização das Bacias Hidrográficas

Como o modelo MGB é do tipo distribuído, foi necessário fazer a discretização das bacias,
ou seja, dividir as bacias em mini-bacias, para descrever melhor a variabilidade espacial dos
processos e variáveis de entrada do modelo. Para esta etapa foi obtido os modelos numérico de
terreno (MNT) referente a cada bacia de estudo. O MNT utilizado foi o disponibilizado pela
EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), com resolução de 90 metros.
Este processo foi realizado por uma ferramenta chamada Archydro, que foi acoplada ao
software ArcGIS®. A divisão da bacia foi feita baseada no MNT, a partir do qual são obtidas
3

informações de direções de escoamento, área de drenagem, rede de drenagem e definição de
trechos de rios.
As bacias do rio Verde e Sapucaí foram discretizadas em sub-bacias e mini-bacias. Sendo
que os exutórios de ambas as divisões foram os postos fluviométricos. Com isso, bacia do rio
Verde foi dividida em 9 sub-bacias e a bacia do Sapucaí em 14 sub-bacias. Para as mini-bacias, a
bacia do rio Verde foi dividida em 140 mini-bacias e a bacia do Sapucaí em 229. Na Figura 01(a) e
01(b) encontram-se as bacias do rio Sapucaí e rio Verde, respectivamente, divididas em subbacias.

(b)

(a)

Figura 01: Divisão em sub-bacias das bacias hidrográficas do rio Sapucaí (a) e rio Verde (b).

2.7.

Ajuste do Modelo Hidrológico

A calibração do modelo foi realizada com uma abordagem manual, inicialmente, seguida de
uma calibração automática multi-objetivo, baseada na técnica de algoritmos genéticos, descrita
por Collischonn (2001). Posteriormente, para verificar o desempenho do ajuste foram
consideradas três estatísticas, sendo elas: Coeficiente de Nash-Sutcliffe das vazões diárias,
Nash-Sutcliffe dos logaritmos das vazões diárias e erro relativo de volume baseado na integração
das vazões diárias. Como o objetivo do ajuste é a previsão de vazões de cheia, optou-se por dar
um peso maior ao Coeficiente de Nash-Sutcliffe das vazões diárias (Equação 1), por proporcionar
um melhor ajuste das vazões mais elevadas.
n

NS  1 

 Q

obs

 Qcal 

 Q

obs



t 1
n

t 1

2

 Qobs

(1)

2

Onde: t indica o intervalo de tempo; n é o número de intervalos de tempo; Q cal é a vazão
calculada no posto; Qobs é a vazão observada; e Qobs é a média das vazões observadas.

3. DISCUSSÕES E CONCLUSÃO
A calibração do modelo foi realizada para as bacias do rio Verde e Sapucaí, durante o
período de 01/01/1980 a 31/12/1989. Na Tabela 1a e 1b encontram-se as medidas de
desempenho do modelo resultantes da calibração para as bacias do rio Verde e Sapucaí. Nota-se
que os coeficientes estão satisfatórios. O ideal é que o coeficiente de Nash-Sutcliffe seja o mais
próximo possível de 1,0. Os baixos valores de NS para algumas estações fluviométricas, como
em Itanhandu, Cristina e São Bento do Sapucaí, ocorreram por apresentar área de drenagem
pequena, com isso, para as quais o modelo naturalmente não gera bom ajuste. Nas demais
estações do Rio Verde, os coeficientes comportaram-se de maneira satisfatória, com valores
sempre acima de 0.7, o que é considerado aceitável para o modelo hidrológico. Da mesma
maneira, para o Sapucaí, as bacias com menores áreas de drenagem não conseguiram ser bem
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representadas, devido o modelo ser voltado para grandes bacias. Por este motivo as primeiras
estações apresentaram os coeficientes abaixo do desejado.
Tabela 1: Desempenho do modelo MB-IPH para as bacias
(a) Rio Verde

(b) Rio Sapucaí

Estação

NS

Área
(km²)

Itanhandu
Cristina
Baependi
Conceição do Rio Verde
Fazenda Juca Casimiro
Palmela dos Coelhos
Três Corações
Chácara Santana
Porto dos Buenos

0,242
0,210
0,714
0,849
0,770
0,750
0,904
0,727
0,925

292
71
614
1840
744
360
4180
854
6300

Estação
São Bento do Sapucaí
Cambuí
Delfim Moreira
Bairro Santa Cruz
Itajubá
Brazópolis
São João de Itajubá
Conceição dos Ouros
Ponte do Rodrigues
Santa Rita do Sapucaí
Vargem do Cervo
Careaçu
UHE Furnas Rio Sapucaí

NS Área (km²)
0,263
475
0,516
116
0,246
112
0,338
268
0,768
860
0,825
156
0,669
560
0,712
1310
0,810
676
0,669
2810
0,835
486
0,760
7330
0,715
9410

No hidrograma, apresentado na Figura 02, é possível verificar o resultado da calibração
para a estação de Itajubá. Observa-se que as curvas das vazões observadas e calculadas pelo
modelo estão sobrepostas, ou seja, estão ajustadas. Porém o modelo não conseguiu representar
muito bem alguns picos, e como o alvo deste trabalho é a previsão de vazão para controle de
inundações, os picos são de extrema importância. O mesmo foi observado para as bacias do Rio
Verde, como pode ser visto na Figura 03. Por este motivo é necessário que o estudo continue,
para que o modelo consiga representar melhor os processos que ocorrem nas bacias, e assim
gerar previsões consistentes para a região.

Figura 02. Hidrograma das vazões calculadas e observadas da estação de Itajubá

5

300

Vazão Calculada

250

Vazão (m³/s)

Vazão Observada
200

150
100
50

0

Figura 03. Hidrograma das vazões calculadas e observadas da estação Fazenda Juca Casemiro

Então, conclui-se que, de maneira geral, o modelo apresentou bom ajuste para ambas as
bacias. Porém teve dificuldade de representar os picos e ajustar bacias com menor área de
drenagem. Por isso, é necessária a continuação deste trabalho, com o intuito de refinar esta
calibração, melhorando assim o ajuste e a representação dos picos. Também nas próximas
etapas serão utilizadas previsões de precipitação do modelo atmosférico Eta, operado pelo INPE,
como entrada no modelo hidrológico para gerar as previsões de vazão.
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RESUMO
Desde o início da década de 2000, os mapeamentos de risco de movimentos de massa
(principalmente os deslizamentos) realizados no Brasil vêm utilizando uma classificação que se
inicia no Risco Baixo (R1) passando a Risco Médio (R2), Risco Alto (R3) e finalmente o nível mais
elevado, o Risco Muito Alto (R4). O texto de referência foi publicado pelo Ministério das Cidades e
pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas em 2007, e vem sendo objeto de várias discussões,
principalmente devido ao texto que explicita os critérios para a classificação. Esse texto,
reconhecidamente, tem um nível de subjetividade que exige do aplicador um conhecimento
elevado dos processos de movimentos de massa, ou seja, exige uma equipe bastante experiente
para seu uso. Obviamente isso dificulta uma perfeita homogeneização de resultados entre as
várias partes do país onde o método é aplicado. Este artigo propõe uma espécie de chave de
classificação, uma releitura dos critérios à luz da experiência dos autores em dezenas de
mapeamentos de risco no país.
Palavras Chave: Mapeamento de risco, classificação de risco, subjetividade, deslizamento,
áreas de risco
ABSTRACT
Since the early 2000s, mass movements risk mapping (mainly landslides) carried out in Brazil
have been using a classification that starts in Low Risk (R1) through the Medium Risk (R2), High
Risk (R3) and finally the highest level, Very High Risk (R4). The reference text was published by
the Ministry of Cities and by Institute for Technological Research in 2007, and has been the
subject of several discussions, mainly because of the text that explains the criteria for
classification. This text has a level of subjectivity that requires the applicator a high knowledge of
mass movement processes, requiring a very experienced team for your use. Obviously this
complicates a perfect homogenization of results between the various parts of the country where
the method is applied. This article proposes a sort key, a reinterpretation of the criteria in the light
of experience of the authors in dozens of risk mappings in the country.
Palavras Chave: Risk mapping, risk classification, subjectivity, landslide, risk areas
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1. INTRODUÇÃO
Os movimentos de massa são sem dúvida os processos geológicos induzidos, ou não, pela
ocupação humana que mais causam mortes no Brasil. Macedo e Martins (2015) mencionam que o
banco de dados de mortes por deslizamentos no Brasil, organizado e mantido pelo IPT,
apresentava 773 eventos catalogados em 243 municípios, em 18 estados, constituindo um total
de 3396 fatalidades entre 1988 e abril de 2015. Uma atualização desses dados até março de
2016, principalmente após um verão 2015-2016 bastante chuvoso no sul e sudeste do país,
elevou o número de óbitos para 3469.
Qualquer sistema de gestão de riscos passa necessariamente pela identificação e análise
do problema, ou seja, pelo mapeamento de áreas de risco. No Brasil, a partir da constituição do
Ministério das Cidades em 2003, um programa de gestão de riscos foi implantado abrangendo
principalmente os movimentos de massa. Um dos produtos desse programa foi a publicação de
um livro que consolida os conhecimentos sobre o tema dos mapeamentos de risco de movimentos
de massa que contém uma classificação desses riscos na forma de uma tabela (MINISTÉRIO
DAS CIDADES/INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS, 2007). Desde então, dezenas de
mapeamentos foram realizados utilizando essa metodologia ou mesmo adaptando-a e a questão
da interpretação da classificação se fez presente.

2. A CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS DO IPT E MINISTÉRIO DAS CIDADES
Como mencionado, a classificação de riscos utilizada oficialmente pelo Ministério das
Cidades, e nas dezenas de mapeamentos já realizados, sempre suscitou dúvidas quanto à sua
interpretação do ponto de vista da sua subjetividade.
O sistema propõe 4 níveis de risco de acordo com sua probabilidade de ocorrência, quais
sejam: Risco Baixo (R1), Risco Médio (R2), Risco Alto (R3) e Risco Muito Alto (R4).
Essa classificação, reconhecidamente, tem um nível de subjetividade que exige do aplicador
um conhecimento elevado dos processos de movimentos de massa, ou seja, exige uma equipe
bastante experiente para seu uso. Obviamente isso dificulta uma perfeita homogeneização de
resultados entre as várias partes do país onde o método é aplicado. O Quadro 1 apresenta a
descrição dos níveis de risco.
Quadro 1- Critérios utilizados para determinação dos graus de probabilidade de ocorrência de processos de
instabilização do tipo deslizamentos em encostas ocupadas e solapamento de margens de córregos. Fonte:
Ministério das Cidades; Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT, 2007.
GRAU DE
PROBABILIDADE

R1 - Baixo

R2 - Médio

DESCRIÇÃO
Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes e o nível de
intervenção no setor são de BAIXA POTENCIALIDADE para o
desenvolvimento de processos de deslizamentos 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 deslizamentos e solapamentos. Observase 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.
2

R3 - Alto

R4 - Muito Alto

Os condicionantes geológico-geotécnicos e o nível de intervenção no setor
são de ALTA POTENCIALIDADE para o desenvolvimento de processos de
deslizamentos
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 deslizamentos e solapamentos. As
evidências de instabilidade SÃO EXPRESSIVAS E ESTÃO PRESENTES EM
GRANDE NÚMERO E/OU MAGNITUDE.
É a condição mais crítica. Mantidas as condições existentes, é MUITO
PROVÁVEL a ocorrência de eventos destrutivos durante episódios de
chuvas intensas e prolongadas, no período de 1 ano.

O método se baseia na avaliação de 4 fatores ou parâmetros: (1) condicionantes
geológicos-geotécnicos para o desenvolvimento dos processos de deslizamentos; (2) intervenção
antrópica; (3) existência de evidências de instabilidade e; (4) probabilidade de ocorrência de
eventos destrutivos.
A forte subjetividade do método está nas palavras “Baixa”, “Média”, “Alta” e “Muito Alta”
utilizadas para a Potencialidade dos condicionantes (1) e para o nível de intervenção (2). Em
termos de evidências de instabilidade (3) as palavras são “Não Há”, ”Alguma”, “Significativa”, e
“Expressivas e Grande Número e/ou Magnitude”. Para a probabilidade de ocorrência as palavras
são “Não se espera”, “É Reduzida”, “Perfeitamente Possível” e “Muito Provável”.
Ou seja, a situação vai se agravando do risco baixo para o risco muito alto.

3. DISCUSSÃO
A experiência dos autores mostra que essa classificação envolve decisões com uma alta
subjetividade, mas que pode e deve ser diminuída com a experiência da equipe mapeadora, mas,
infelizmente, nunca será totalmente anulada. Ou seja, não haverá, ao menos utilizando-se essa
metodologia, um resultado livre da subjetividade ou absolutamente objetivo.
Pensando nesse problema, os autores têm utilizado algumas chaves de passagem de um
nível de risco para outro, a fim de reduzir a subjetividade da classificação.
A primeira chave é relativa à passagem do Risco Baixo (R1) para o Risco Médio (R2). O
fator que define esta passagem é a inclinação da encosta. Os autores propõem que uma
inclinação igual ou menor que 10º confere ao setor um nível de Risco Baixo (R1) e, quando este
valor encontra-se acima de 10º de inclinação, o setor já se enquadra, minimamente, no Risco
Médio (R2), visto que para passagem deste nível para um mais alto, outros fatores devem ser
analisados.
A definição da inclinação de 10º se relaciona à base ou plataforma que o morador pode
cortar no terreno para a construção da moradia, o que provoca a existência de um talude de corte
de, no máximo, 2 m de altura e inclinação subvertical. O tamanho dessa base ou plataforma se
baseia na observação dos autores nas mais variadas situações em áreas de riscos. Se levarmos
em conta o tipo de solo presente no talude de corte e adotarmos uma configuração de solo
arenoso com baixa coesão (8 KPa, por exemplo) e baixo ângulo de atrito (30°, por exemplo) se
obtém Fator de Segurança na faixa de 1,5, o que é bastante elevado, para um solo que se
apresenta com maior instabilidade do que os solos argilosos, quando da infiltração de água. Desta
forma, a situação considerada para o Risco Baixo (R1) é bastante tranquila. No entanto, é preciso
deixar claro que essa avaliação é feita para situações mais comuns, não podendo ser utilizada
para casos, por exemplo, de solos com argilas sensíveis ou mesmo solos colapsíveis, onde as
avaliações devem utilizar outros parâmetros. A Figura 1 mostra a correlação indicada.
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Figura 1 – Situação antes e depois do corte no terreno natural. Inclinação
inicial de 10° e altura do corte final de 2 m.
A segunda chave é relativa à passagem do Risco Médio (R2) para o Risco Alto (R3). Um
setor de Risco Alto terá, obrigatoriamente, uma inclinação superior a 10º, assim como o setor com
Risco Médio. O que diferencia estes dois é a presença das evidências de movimentação (trincas
no terreno e na moradia, degraus de abatimento, inclinação de árvores, postes ou qualquer
estrutura rija). No setor de Risco Médio não é esperada a presença de degraus de abatimento,
visto que essa evidência é uma evolução das trincas do terreno, a qual se observa quando já
existe a instalação de um processo de movimentação. Neste caso são esperada trincas nas
moradias ou no terreno, com aberturas míninas e esparsas. A inclinação de objetos pode ser
observada, mas de forma sutil. Ressalta-se que no caso do Risco Médio é possível que não
existam tais evidências, sendo seu grau definido apenas pela inclinação. Adicionalmente deve-se
levar em conta o nível de intervenção da ocupação como, por exemplo, qualidade da moradia
(relativa à resistência da construção ao atingimento da massa movimentada), distância da
moradia à base ou ao topo do talude considerado (relativo a uma faixa de segurança entre a
moradia e o talude).
No caso do Risco Alto (R3), a presença de degraus de abatimento já é esperada. As trincas
nas moradias e no terreno já apresentam médias a grandes aberturas, indicando que já existe a
instalação e evolução de um processo de deslizamento. As inclinações de postes, árvores ou
estruturas rijas são proeminentes e em grande número.
A terceira chave é relativa à passagem do Risco Alto (R3) para o Risco Muito Alto (R4). O
Risco Muito Alto se caracteriza como a situação onde a deflagração está muito próxima de
ocorrer. Todas as evidências podem ser observadas em um alto grau de evolução. É a pior
situação possível que precede o deslizamento. Normalmente estes casos são aqueles onde a
próxima chuva pode vir a deflagrar o processo. Como mencionado anteriormente, deve-se aqui
também levar em consideração o nível de intervenção da ocupação.
Sendo assim, resumidamente, as chaves são as seguintes:
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R1 - BAIXO
<= 10º

INCLINAÇÃO

R2 - MÉDIO
> 10º

EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO
R2 - MÉDIO

+
NÍVEL DE INTERVENÇÃO

R3 - ALTO

PIOR SITUAÇÃO POSSÍVEL
R3 - ALTO

4.

PROBLEMAS NA PRÓXIMA CHUVA
+
NÍVEL DE INTERVENÇÃO

R4 - MUITO ALTO

CONCLUSÕES

As classificações utilizadas para definir o nível de risco em mapeamentos de deslizamentos
no Brasil têm um caráter bastante subjetivo. A principal classificação utilizada é a do IPT e
Ministério das Cidades que propõem quatro níveis: Baixo (R1), Médio (R2), Alto (R3) e Muito Alto
(R4). O artigo propõe, com o objetivo de tentar diminuir essa subjetividade, algumas chaves de
classificação como a inclinação de 10° do terreno natural, as evidências de movimentação e o
nível de intervenção da ocupação. Está claro que essas chaves devem ser usadas apenas para
uma primeira avaliação. A análise de riscos de deslizamentos inclui uma série de condicionantes,
tanto preparatórios como deflagradores dos processos, que devem obrigatoriamente ser
utilizados.
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RESUMO
A ocupação territorial, desordenada devido ao grande crescimento dos municípios no Brasil, vem
favorecendo a ocorrência de graves acidentes. O presente trabalho tem como objetivo aliar dados
geotécnicos e geofísicos de uma área com potencial risco a movimentações de massa, a fim de
analisar a estabilidade dos taludes e a vulnerabilidade em relação à ocorrência de acidentes.
Foram realizados perfis geofísicos de sísmica com o intuito de determinar parâmetros geotécnicos
e estimar o contato entre o material inconsolidado e o embasamento rochoso. Através destes
dados e utilizando o software GeoSlope foi realizada uma análise da estabilidade dos taludes,
sendo possível observar que a área apresenta risco de médio a alto em relação à movimentações
de massa. Levando em conta este fator de risco e considerando que a área apresenta uma
camada de material inconsolidado pouco espessa em contato abrupto com o embasamento
rochoso, conclui-se que trata-se de uma área de grande suscetibilidade.
Palavras Chave: geotecnia, geofísica, movimentações de massa, suscetibilidade.
ABSTRACT
The immense growth of cities in Brazil has led to lawless territorial occupation and resulted in the
occurrence of serious mass sliding’s in cities where geotechnical vulnerability is high. The
objective of this paper is to provide the combined geotechnical and geophysical data from areas
predisposed to potential risk for mass sliding. Comparing the geophysical and geotechnical data
will aid in the analysis of the slope stability and vulnerability as it relates to the occurrence of mass
sliding’s. Seismic geophysical cross-sections were conducted with the purpose of determining the
geotechnical features of the area, as well as to estimate the contact between the unconsolidated
layer and the bedrock. Through these data and by utilizing the GeoSlope software, which analyzes
slope stability, it is possible to determine that this area has middle to high-related risk of mass
sliding’s. Considering this factor of risk, the thick layer of soil in abrupt contact with the bedrock, we
can conclude that this area is highly susceptibility to mass sliding’s.
Keywords: geotechnics, geophysics, mass sliding’s, susceptibility.
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1. INTRODUÇÃO
O processo de urbanização brasileiro, caracterizado pela apropriação do mercado
imobiliário das melhores áreas das cidades e pela ausência, quase que completa, de áreas
urbanizadas destinadas a moradia popular, levou a população mais pobre a buscar resolver seu
problema de moradia ocupando áreas vazias desprezadas pelo mercado. Neste processo, áreas
ambientalmente frágeis, como margens de rios e arroios, mangues e encostas íngremes
desocupadas, foram ocupadas de forma precária.
Segundo Carvalho et al. (2007) a precariedade da ocupação (representada por aterros
instáveis, taludes de corte em encostas íngremes, palafitas, ausência de redes de abastecimento
de água e coleta de esgoto), aumenta a vulnerabilidade das áreas já naturalmente frágeis,
fazendo com que surjam setores de alto risco que, por ocasião dos períodos chuvosos mais
intensos, tem sido palco de graves acidentes. De fato, apesar da possibilidade de ocorrência de
deslizamentos atingirem todas as áreas de maior declividade das cidades, é inegável que os
acidentes são maiores e mais frequentes nas favelas, loteamentos irregulares e demais formas de
assentamentos precários que abrigam a população de baixa renda.

2. OBJETIVOS
O presente trabalho tem como objetivo determinar parâmetros geotécnicos através da
velocidade de propagação das ondas P e S, estimar o contato entre o material inconsolidado e o
embasamento rochoso, analisar a estabilidade do talude e avaliar a vulnerabilidade em relação à
ocorrência de acidentes.

3. ÁREA DE ESTUDO
A área de estudo localiza-se na rua Barão de Caçapava, no município de Caçapava do Sul,
Rio Grande do Sul, Brasil (Figura 1). Em relação a geologia, está inserida na parte central do
escudo Sul-Riograndense, mas precisamente na suíte granítica Caçapava do Sul, unidade esta
que segundo Bitencourt et al. (1998) é
constituída por leucogranitos (principalmente
sienogranitos) e granitóides biotita (monzogranitos, granodioritos e porções dioríticas).

Figura 1 – Mapa de localização da área de estudo.
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4. METODOLOGIA
Para o desenvolvimento deste estudo, foram realizadas as seguintes etapas de trabalho:
análise preliminar da área, levantamento topográfico, levantamento geofísico, cálculo dos
parâmetros geotécnicos e análise da estabilidade do talude.
Primeiramente foi realizada uma visita à área a fim de fazer um levantamento das principais
características (Figura 2), sendo possível notar que a área apresenta grande quantidade de
blocos e matacões de granito, bastante alterado e fraturado, porém não existe histórico de
rolamento de blocos. Além disso, também foi observada a percolação de esgoto à céu aberto bem
próximo as casas.

Figura 2 – Fotos da área de estudo, em (A) é possível observar blocos de granito e em (B) a
percolação de esgoto a céu aberto.

Após a realização da visita à área, foi realizado o levantamento topográfico do talude
utilizando uma estação total e um prisma, realizando amostragem do perfil do talude a cada 10
metros.
O próximo passo foi realizar o levantamento geofísico do talude utilizando o método de
sísmica de refração rasa. O sísmografo utilizado foi o Summit II Compact, da marca DMT, o
arranjo entre os geofones foi de 5 metros, os tiros foram feitos a cada 20 metros e o
processamento dos dados foi realizado por alunos do curso de geofísica, utilizando o método de
tomografia de refração, que se baseia nas premissas dos levantamentos clássicos de refração e
técnica MASW, que segundo Park et al. (1999) envolve a aquisição de ground roll, construção de
curva de dispersão (a parcela de velocidade de fase contra frêquencia) e inversão do perfil vs a
partir da curva de dispersão.
Levando em conta que as velocidades de propagação das ondas sísmicas longitudinais (P)
e transversais (S) são diretamente proporcionais aos parâmetros elásticos dos materiais,
conhecendo essas velocidades foi possível calcular os parâmetros elásticos Razão de Poisson e
Módulo de Young.
=
=

[1]

. .

[2]

Na equação [1] representa a Razão de Poisson,
a velocidade da onda longitudinal e
a velocidade da onda transversal.
Na equação [2] representa o módulo de Young ou de Elasticidade,
a velocidade da
onda longitudinal , a densidade e o coeficiente de Poisson.
Para a análise numérica da estabilidade deste talude foi utilizado o GeoSlope, um software
que utiliza a teoria do equilíbrio limite para calcular o fator de segurança de taludes em solos ou
rochas. Este programa modela diferentes tipos solos, estratificações complicadas, entre outros.
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Para realizar a análise numérica, é necessário determinar no software o peso específico do
solo, ângulo de atrito e coesão. Como este trabalho não utiliza dados diretos oriundos de ensaios
geotécnicos, como o SPT (Standard Penetration Test), foi necessário estimar esses parâmetros
através dos parâmetros elásticos calculados (Razão de Poisson e Módulo de Young) utilizando a
tabela abaixo (Tabela 1).
Tabela 1 - Avaliação dos Parâmetros de Resistência e de deformabilidade em Função do SPT
(Modificado de Marangon, 2015)
Areias e Solos Arenosos
Compacidade

y (t/m²)

C (t/m²)

∅

E (t/m²)

Fofa

1,6

0

25-30

100-500

Pouco Compacta

1,8

0

30-35

500-1400

Medianamente Compacta

1,9

0

35-40

1400-4000

Compacta

2,0

0

40-45

4000-7000

Muito Compacta

>2,0

0

>45

>7000

v

0,3 a 0,4

Onde y representa o peso específico do solo, C a coesão, Φ o ângulo de atrito, E o Módulo
Young e v a Razão de Poisson.

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Após o levantamento topográfico, utilizando os dados coletados foi feito um modelo
topográfico do talude (Figura 3), onde foi possível observar que o talude estudado tem 120 metros
de comprimento, 20 metros de altura e declividade de 70% na sua porção mais alta.

Figura 3 – Modelo topográfico do talude

Através do processamento dos dados adquiridos com o levantamento geofísico foi realizado
um modelo sísmico tomográfico (Figura 4), onde foi possível inferir que as laterais do talude
apresentam uma camada de solo pouco espesso, mais abaixo um granito muito fraturado e
alterado e uma terceira camada com um granito um pouco menos fraturado e alterado, mas
próximo de um granito são. Idéia essa apoiada pelos resultados de Vs inferidos através do
MASW, que também diferem as mesmas camadas em grande parte do perfil. O comportamento
diferenciado dos últimos perfis de Vs podem indicar uma zona com a presença de água, já que ali
os resultados de Vp indicam mais de um pacote com velocidades menores, aqui interpretados
como material inconsolidado a muito alterado, e os valores de Vs não diferenciam estas variações
de forma significativa, já que as ondas cisalhantes não sofrem influência deste possível fluído.
Este fato poderia ser confirmado com a realização de levantamento elétrico, mais indicado para
caracterização de zonas saturadas.
Além do modelo sísmico tomográfico, que possibilita uma interpretação mais realista do
subsolo do terreno através da imagem (Figura 4), com o levantamento geofísico também são
obtidos os valores numéricos de velocidade da onda P, velocidade da onda S e densidade de
cada camada identificada ao longo do perfil geofísico (Tabela 2).
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Figura 4 – Modelo sísmico tomográfico, onde as linhas pretas representam as variações das velocidades de
Vs inferidas por processo de inversão.

Através dos valores de Vp, Vs e densidade de cada camada, foram calculados os
parâmetros elásticos Razão de Poisson (através da Equação 1) e Módulo de Young (através da
Equação 2). Posteriormente, foi calculada uma média desses parâmetros para cada camada
(Tabela 3), de forma a utilizar essa média para estimar os parâmetros geotécnicos necessários
para a análise numérica da estabilidade do talude.
Tabela 2 – Valores numérico de Vp, Vs e densidade.
Tiro

Camada
1 (m)

Vp
(m/s)

Vs
(m/s)

Den
3
(kg/m )

Camada
2 (m)

Vp
(m/s)

Vs
(m/s)

Den
3
(kg/m )

Camada
3 (m)

Vp
(m/s)

Vs
(m/s)

Den
3
(kg/m )

1

3,6

2739

964

2473

15,2

3375

1131

2424

>15,2

3997

2409

2573

2

1,3

1601

555

2497

13,0

3344

1063

2473

>13,0

4279

2088

2651

3

0

-

-

-

11,8

2644

941

2573

>11,8

3349

1490

2473

4

0

-

-

-

11,6

2514

1009

2625

>11,6

3588

901

2448

5

0

-

-

-

12,9

1914

1172

2600

>12,9

3966

1723

2640

6

1,0

1517

852

2475

4,7

2990

1180

2448

>4,7

4253

1180

2697

7

6,8

1387

545

2524

9,7

2653

1121

2697

>9,7

3627

1174

2697

Tabela 3 – Valores numérico de Vp, Vs e densidade.
Tiro

Camada
1 (m)

Poisson

E (GPa)

Camada
2 (m)

Poisson

E (GPa)

Camada
3 (m)

Poisson

E (GPa)

1

3,6

0,43

6,47

15,2

0,44

8,90

>15,2

0,21

36,27

2

1,3

0,43

2,21

13,0

0,44

8,07

>13,0

0,34

31,07

3

0

-

-

11,8

0,43

6,51

>11,8

0,38

15,12

4

0

-

-

11,6

0,40

7,51

>11,6

0,47

5,83

5

0

-

-

12,9

0,20

8,57

>12,9

0,38

21,68

6

1,0

0,27

4,56

4,7

0,42

9,60

>4,7

0,39

23,91

7

6,8

0,42

2,11

9,7

0,39

9,43

>9,7

0,44

10,72

Média

0,42

3,38

Média

0,41

8,57

Média

0,38

21,68
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A análise da estabilidade do talude na porção direita (Figura 5A), apresenta um fator de
segurança de 1,052. Desta forma, conclui-se que o talude está instável em determinados pontos,
uma vez que de acordo com a NBR 11682 (2006), os fatores de segurança em relação à vida
humana e contra danos materiais e ambientais deve ser no mínimo 1,3. A região onde o talude
apresenta sua parte mais suscetível coincide com a região com presença de água, inferida por
geofísica. Para evitar o possível rompimento do talude, estruturas de contenção devem ser
implantadas, assim como dispositivos de drenagem no topo to talude.
Já na análise do talude na porção esquerda (Figura 5B), foi obtido um fator de segurança de
1,506, desta forma, conclui-se que esta porção do talude encontra-se estável de acordo com a
NBR 11682.

Figura 5 – Análise da estabilidade na porção a direita (A) e na porção a esqueda (B) do talude.

6. CONCLUSÕES
Levando em conta o fator de risco obtido com a análise da estabilidade do talude e
considerando que a área apresenta uma camada de material inconsolidado pouco espessa em
contato abrupto com o embasamento rochoso e que grande parte das construções da área são
precárias, conclui-se que trata-se de uma área de suscetibilidade, sendo necessário um
monitoramento regular para evitar acidentes.
O método de investigação se mostrou bastante eficaz ao imagear a subsuperficie e indicar
zonas de interesse. Além disso, a análise conjunta entre os dados de Vp (obtidos de forma direta)
e os dados de Vs (obtidos através do MASW) conseguiram suprir a ausência de dados
geotécnicos obtidos de forma direta, como por exemplo através do ensaio de SPT, viabilizando a
análise de estabilidade por meio de uma investigação indireta e mais abrangente em área,
diferente dos métodos convencionais.
A obtenção de parâmetros geotécnicos obtidos de forma indireta (geofísica), sem nenhum
tipo de amarração com dados obtidos de forma direta (SPT, ensaios laboratoriais), não é indicada
e ainda requer muitos estudos para melhor entender sua real confiabilidade e aplicabilidade.
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ANÁLISE DA FRAGILIDADE GEOTÉCNICA DAS ÁREAS DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE, RELACIONADAS À HIDROGRAFIA, NA
ÁREA DE EXPANSÃO URBANA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP
Fernando Cerri Costa
Universidade Federal do ABC

RESUMO
Devido à grande urbanização sofrida por diversas cidades brasileiras durante a segunda metade
do século XX e a falta de controle e ordenamento ocorrida durante esse processo, muitas dessas
cidades sofrem com a ocupação de áreas irregulares, acarretando em situações de risco.
Observando a recente aprovação das leis federais nº 12.651/2012, o novo Código Florestal, e nº
12.608/2012, que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, este trabalho tem como
objetivo analisar as Áreas de Preservação Permanente (APPs) quanto à sua fragilidade
geotécnica. Em muitas situações as APPs relacionadas á hidrografia são associadas apenas a
riscos de inundações, mas em cabeceiras de rios e córregos, a fragilidade geotécnica pode indicar
uma predisponência a processos de movimentos de massa. O estudo foi realizado na área de
expansão urbana do município de São Bernardo do Campo, localizado no grande ABC e na
Região Metropolitana de São Paulo.
Palavras Chave: Áreas de Preservação Permanente (APPs); Fragilidade Geotécnica; Cartografia
Geotécnica; Gestão de Risco.
ABSTRACT
Due to the large urbanization faced by several Brazilian cities during the second half of the
twentieth century and the lack of control and management occurred during this process, many of
these cities suffer from the occupation of irregular areas, resulting in risky situations. Noting the
recent approval of federal laws 12.651/2012, the new Forest Code, and 12.608/2012, establishing
the National Policy on Protection and Civil Defence, this work aims to analyze the Areas of
Permanent Preservation (APPs) about theirs geotechnical fragilities. The study was conducted in
the urban expansion area of the city of São Bernardo do Campo, located in Grande ABC and
Mtropolitan Region of São. In many situations, hydrography related APPs are linked to flood risk
only, but in headwaters of rivers and streams, the geotechnical fragility may indicate a predisposal
to landslides.
Keywords: Areas of Permanent Preservation; Geotechnical Fragility; Geotechnical Cartography;
Risk Management.
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1. INTRODUÇÃO
Durante a segunda metade do século XX, o Brasil sofreu uma enorme transformação,
passando de uma maioria de população rural para uma maior ocupação urbana. Isso é notado
pela maioria de população rural na década de 60, que se transformou numa maioria urbana, cerca
de 80% da população, após duas décadas (VALLE SILVA e BARBOSA, 2006). Esses números
demonstram que o processo de urbanização no Brasil ocorreu de forma rápida. Tendo em vista a
fragilidade da estrutura administrativa da maioria dos municípios, nota-se uma falta de
planejamento e controle sobre a forma de uso e ocupação do solo, em que muitas áreas
impróprias para a urbanização foram sendo parceladas e loteadas.
A legislação ambiental brasileira já define Áreas de Preservação Permanente (APPs) desde
a década de 60, com o antigo Código Florestal, lei federal 4.771/1965, então, desde o início do
processo de urbanização no Brasil já existiam limitações legais para a ocupação de APPs, mas
apenas a existência da lei não impediu a ocupação destas. Araújo (2002) aponta como um dos
fatores para o não cumprimento da legislação a sua alta rigorosidade. Junto a essa rigorosa
legislação se apresenta uma população de baixa renda e uma carência habitacional, que levam a
ocupação de áreas de preservação, como marginais de córregos e fundos de vale (UEDA e
SALVADOR, 2012). Conceição e Dornelles (2012) apontam em seu artigo que as diversas
funções ambientais exercidas pelas APPs não possuem apenas um sentido de proteção florestal,
mas vão além, e integram a busca por um bem-estar social das populações. As APPs
relacionadas à hidrografia protegem os cursos d’água e influenciam, por exemplo, na manutenção
da qualidade da água, mantendo os corpos d’água com sua função de abastecimento. É notável
nos últimos anos a ocorrência de crises de abastecimento de água em ambientes urbanos, algo
que poderia ser evitado caso os corpos d’água urbanos tivessem sido preservados. Basta
observar o caso da Região Metropolitana de São Paulo, em que boa parte de suas APPs foram
degradas e seu abastecimento é proveniente de bacias hidrográficas externas a RMSP.
Com a urbanização desordenada ocorrida no Brasil, muitas áreas geotecnicamente frágeis
foram ocupadas. O estabelecimento de populações nessas áreas muitas vezes gera situações de
risco, seja pela susceptibilidade natural dos terrenos ocupados, ou por alguma interferência
antrópica durante o processo de ocupação. Assim como, não havia fiscalização ambiental que
evitasse a degradação de APPs, também não existiu um planejamento que evitasse ocupações
em áreas que pudessem gerar cenários de risco. Para tentar mitigar a situação de áreas de risco
no Brasil, foi aprovada em 2012 a lei federal nº 12.608. Esta lei possui um caráter preventivo e
nela são definidos alguns instrumentos para o auxílio da gestão de risco, como as cartas
geotécnicas, dentre elas a carta de aptidão à urbanização. Essa carta tem como finalidade
orientar o parcelamento de solo para uso urbano, por meio de um mapeamento de características
físicas e socioambientais da região. Assim, a carta de aptidão à urbanização é uma ferramenta
que indica diretrizes para a ocupação e planejamento urbano. Mas essa carta para funcionar
efetivamente como um instrumento mais integrado para as políticas públicas, além da gestão de
risco, deve incluir, como aponta Moretti (2015), áreas de urbanização restrita, em que não se deve
haver urbanização do modo convencional, e um dos casos sugeridos para inclusão nessa classe
são áreas de interesse ambiental.
Este trabalho foi realizado em paralelo à produção da carta geotécnica de aptidão à
urbanização de São Bernardo do Campo, município do Grande ABC paulista, que foi elaborada
numa parceria entre Universidade Federal do ABC, Ministério das Cidades e a prefeitura
municipal. De forma a complementar o estudo da carta geotécnica e considerando o cenário de
ocupação de APPs que vem sendo continuado no Brasil, devido à falta de fiscalização ambiental,
foi feito neste trabalho uma análise da fragilidade geotécnica das APPs no município de São
Bernardo do Campo, visando ressaltar a importância da preservação dessas áreas num aspecto
da gestão de risco, além de sua óbvia importância ambiental.
2

1.1.

Área de estudo

O município de São Bernardo do Campo sofreu com uma rápida urbanização, em especial
após a instalação de muitas indústrias na década de 50, resultando hoje numa população de mais
de 800 mil habitantes (IBGE, 2014). Devido a essa rápida urbanização, hoje há um déficit
habitacional no município, que sofre constantemente com pressões por novas áreas de
destinação habitacional. São Bernardo do Campo é integrante do cadastro federal de municípios
com casos recorrentes de desastres naturais, criado pela lei federal nº 12.608/2012, que também
estabelece a obrigatoriedade dos municípios presentes no cadastro, de possuir um mapeamento
de aptidão à urbanização. Além disso, o município de São Bernardo do Campo está inserido
parcialmente na Área de Proteção e Recuperação de Manancial Billings (APRM-B), indicando a
grande importância na preservação de suas APPs, que alimentam esse manancial. O estudo foi
feito na área de expansão urbana do município de São Bernardo do Campo, delimitada na carta
geotécnica de aptidão à urbanização, como indica a figura 1.

Figura 1 – Área de Estudo no Municipio de São Bernardo do Campo.
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2. ANÁLISE DA FRAGILIDADE GEOTÉCNICA DE APPS
A análise da fragilidade geotécnica das APPs relacionadas à hidrografia no município de
São Bernardo do Campo foi feita para complementar a caracterização dessas áreas, com a
finalidade de contribuir para a produção da carta geotécnica de aptidão à urbanização de São
Bernardo do Campo. Na metodologia de elaboração desta carta foi incluída uma análise da
vegetação remanescente, que visava identificar áreas prioritárias para conservação, que foram
delimitadas utilizando como um dos critérios a densidade de APPs, como descrito por Galera e
Costa, 2015. Dessa forma, a caracterização das APPs, com um viés além do ambiental, foi
realizada para contribuir com a análise das áreas prioritárias para conservação.
2.1.

Metodologia

Inicialmente foram levantados quais os tipos de APPs presentes no novo Código Florestal,
lei federal nº 12.651/2012. Para este trabalho, foram analisadas as APPs relacionadas a corpos
d’água, por serem de mais fácil obtenção e estarem diretamente relacionadas com a preservação
do manancial Billings. Foram delimitadas APPs de nascentes, cursos d’água e massas d’água
(reservatórios artificiais e naturais).
Em seguida foram escolhidos quais parâmetros seriam analisados para identificar a
fragilidade geotécnica das APPs. A declividade foi delimitada para identificar fragilidades a
deslizamentos e inundações, respectivamente, em suas faixas mais alta e baixa. A curvatura do
terreno serviu como indicador por estar relacionada ao acúmulo de água, que ocorre em áreas
côncavas, aumentando a possibilidade de ocorrência de deslizamentos. O outro parâmetro
utilizado foi a forma do relevo, usado para diferenciar áreas de baixa declividade, não sujeitas a
inundações, como, por exemplo, topos de morro, que podem possuir baixa declividade, sem estar
sujeito à inundações. A tabela 1 serviu como guia para o cruzamento dos dados, que foi feito com
arquivos, em formato shapefile, por meio de ferramentas SIG. No caso, o programa utilizado foi o
ArcGis 9.0. A fragilidade final foi resultante da análise da fragilidade a inundação, para baixas
declividades e fragilidade à movimentos de massa, indicados em altas declividades.
Tabela 1 – Parâmetros e classes utilizadas na análise da fragilidade geotécnica.
Declividade
0-2%

2-5%
5-30%
30-48%
>48%

2.2.

Forma do Relevo

Curvatura do Terreno

Planícies
Colinas, Morrotes e
Morros
Planícies
Colinas, Morrotes e
Morros
-

-

Fragilidade
Geotécnica
Alta

-

Baixa

-

Média

-

Baixa

Côncavo
Retilíneo ou Convexo
Côncavo
Retilíneo ou Convexo
-

Média
Baixa
Alta
Média
Alta

Resultados e discussão

O gráfico 1 apresenta o resultado do cruzamento dos parâmetros, indicando a porcentagem
das APPs classificadas em cada grau de fragilidade. É possível notar pelo gráfico 1 que quase
três quartos das APPs possuem fragilidade alta ou média do ponto de vista geotécnico, indicando
que sua ocupação pode levar a situações de risco geotécnico. Essa alta porcentagem pode ser
resultado da geomorfologia do município, em que são comuns os vales escavados, com encostas
íngremes. Um ponto a ser estudado futuramente é a fragilidade das APPs quanto a inundações e
deslizamentos separadamente, verificando a porcentagem da APPs sujeitas a cada tipo de
processo.
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Gráfico 1 – Fragilidade geotécnica das APPs de hidrografia em São Bernardo do Campo.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Embora já seja proibida a ocupação de APPs, como consta no Novo Código Florestal, estas
áreas vêm sendo ocupadas corriqueiramente no processo de urbanização, seja por falta de outras
localizações, para populações de baixa renda, ou por interesse turístico, como no caso de
chácaras de lazer em áreas de represas. Essa ocupação gerou e ainda traz malefícios, como a
degradação de corpos d’água, pela poluição ou desmatamento de matas ciliares, e geração de
situações de risco, tanto de inundações, em áreas de várzea, como de deslizamentos, em
cabeceiras de córregos de vales encaixados, com encostas de alta declividade.
A análise da fragilidade geotécnica das APPs indicou uma maioria de áreas com média ou
alta fragilidade, reforçando a necessidade de preservação dessas áreas para além da importância
ambiental, trazendo a tona também a relevância para a gestão de risco. Dessa forma, é
importante que instrumentos de planejamento e ordenamento territorial, como a carta geotécnica
de aptidão à urbanização, incluam uma análise ambiental, visando um melhor controle da
urbanização, de maneira mais completa e integrada tanto para a gestão de risco como ambiental.
A carta de aptidão à urbanização de São Bernardo do Campo, como descrevem Nogueira e Canil,
2015, já levou em consideração aspectos ambientais, na indicação de áreas prioritárias para
conservação. Esse exemplo deve ser levado à frente, outros instrumentos da política urbana
devem incluir análises mais completas, mesmo que pareça fugir ao escopo principal da
ferramenta, para que as decisões do planejador público sejam tomadas levando-se em
consideração uma análise mais completa.
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RESUMO
Nas últimas décadas houve um aumento global na ocorrência dos desastres e mais de 20% dos
terremotos ocorreram na América Latina. Torna-se imprescindível o gerenciamento de riscos e de
desastres a partir da união de políticas setoriais e medidas orientadoras e educativas, ampliando
assim a percepção do risco em uma sociedade. Objetivou-se revisar sistematicamente a percepção
de risco nos desastres da América Latina, identificando possíveis fatores que interferem na
percepção de risco. Revisou-se sistematicamente em base de dados latino-americanas sobre
desastres, com análise metassíntese. Resultou em 107 artigos, após a triagem apenas 04 artigos
preencheram os critérios e foram incluídos para leitura completa. Considera-se possivelmente um
contínuo interesse nas pesquisas na área, porém há um número inexpressivo de publicações com
minoria latino-americana, tornando inviável a generalização dos achados científicos para todo o
território, assim sendo certamente a percepção de riscos ainda representa um desafio.
Palavras Chave: comunicação de riscos, desastres, percepção de risco.
ABSTRACT
In recent decades there has been an overall increase in the occurrence of disasters and more than
20% of earthquakes have occurred in Latin America. Becomes essential to the risk and disaster
management from the Union of sectorial policies and guidelines and educational measures,
extending thus the perception of risk in a society. Objective to review systematically the perception
of risk in Latin America disaster, identifying possible factors that interfere in the perception of risk.
Reviewed systematically in Latin American database on disasters, with meta-synthesis analysis.
Resulted in 107 articles, after screening only 04 articles met the criteria and were included for
complete reading. It is considered possibly a continuous interest in research in the area, however
there are a number of unimpressive publications with Latin American minority, making impossible
the generalisation of scientific findings for the entire territory, so certainly the perception of risks still
presents a challenge.
Keywords: communication of risks, disasters, risk perception.
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1. INTRODUÇÃO
Ao longo das últimas décadas, verifica-se um aumento global na ocorrência dos desastres.
Terremotos, tempestades e outros eventos mataram aproximadamente 3,3 milhões de pessoas
entre 1970 e 2010, caracterizando uma média anual de 82.500 mortes em todo o mundo em um
ano típico. A maioria dos danos por desastres naturais encontra-se em ascensão entre 1970 e 2010.
Estes foram ocasionados por tempestades, terremotos e inundações, sendo que a América Latina
foi responsável por cerca de mais de 20% de terremotos. (World Bank, 2016)
Conforme o Banco de Dados Internacional de Desastres, 2007 criou-se uma iniciativa que
representa o primeiro passo no desenvolvimento de uma classificação padronizada dos desastres.
Essa classificação distingue duas categorias de desastres: naturais e tecnológicos. Os desastres
naturais compreendem aqueles de ordem biológica, geofísica, climatológica, hidrológica e
meteorológica. Já os tecnológicos referem-se aos acidentes de trabalho, acidentes de transporte e
diversos. (EM-DAT, 2007; RED CROSS, 2010)
No Brasil adota-se o conceito de desastre elaborado pela Instrução Normativa nº 1, de 24 de
agosto de 2012, 2012. Este é definido em seu artigo 1º como resultado de eventos adversos,
naturais ou provocados pelo homem, sobre um cenário vulnerável, causando grave perturbação ao
funcionamento de uma comunidade ou sociedade, envolvendo extensivas perdas e danos
humanos, materiais, econômicos ou ambientais, que excede a sua capacidade de lidar com o
problema usando meios próprios. (IN, 2012)
Ações de Proteção e Defesa Civil são organizadas por meio do Sistema Nacional de Proteção
e Defesa Civil. (SINPDEC) O termo proteção é de fundamental importância, pois define estratégias
para proteger a população com ênfase em ações que antecedam o desastre. Foi acrescentado após
o lançamento da Lei nº 12.608/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil.
(PNPDEC) De acordo com esta lei, o gerenciamento de riscos e de desastres está centralizado em
ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação e deve unir-se com as demais
políticas setoriais para garantir a promoção do desenvolvimento sustentável. (PNPDC, 2012;
CNPDC, 2014)
Paralelamente às políticas que visam a eliminar o risco, há outras ações. Estas incluem a
preparação para os desastres e orientações para ampliar a percepção do risco em uma sociedade,
com o intuito de prepará-la e conscientizá-la sobre as vulnerabilidades ambientais. A percepção do
risco é um processo complexo, não estático, permeado por fatores como conhecimento,
experiência, valores, atitudes e sentimentos. Conforme Slovic e Wachinger Renn, 2010, citados por
CEPED/UFRGS, 2014 tal conceito exerce influência sob a reflexão e o julgamento das pessoas,
sobre a gravidade e admissibilidade do risco. Poderá estar sob a interferência dos seguintes fatores:
tipo de risco, contexto de risco, emoções (afeto positivo e negativo), gênero, confiança ou
desconfiança nas instituições, visão de mundo e do efeito de substâncias. (CNPDC, 2014)
A percepção de risco é um componente fundamental na gestão de risco. A medida com que
uma comunidade percebe sua condição real é um meio facilitador para a execução das atividades
preventivas previstas em leis. No instante em que a sociedade iniciar a percepção de seus riscos,
irá adquirir melhor consciência da necessidade de proteção, estabelecendo sua participação nas
ações de proteção. A preocupação com novos paradigmas, no que tange a transformação cultural,
é demonstrada nas ações do Governo, com o estímulo e priorização de ações preventivas
relacionadas aos riscos de desastres. Assim, estudos que analisem a percepção do risco poderão
favorecer o direcionamento de ações e a qualificação da percepção de risco. Irão também auxiliar
no desenvolvimento da capacidade dos sujeitos envolvidos, para identificar de maneira diferenciada
o seu cotidiano, cessando com conceitos sustentados no senso comum e assim engrandecer a
visão para diversos fatores de risco que possam estar presentes no ambiente. Teve-se como
2

objetivo revisar sistematicamente com metassíntese a percepção de risco nos desastres da América
Latina.

2. MÉTODO
Utilizou-se uma revisão sistemática da literatura com metassíntese qualitativa, conforme
proposto por Sandelowski e Barroso, 2007 acerca da percepção de risco nos desastres da América
Latina. A pergunta desta pesquisa foi formulada por meio da estratégia do acrônimo PICO, utilizada
para selecionar um determinado fenômeno de interesse ou intervenção: “Quais os fatores que estão
presentes em desastres na América Latina que caracterizam a percepção de risco?”. Utilizou-se o
guia Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis Protocols, 2015 o qual
tem por finalidade recomendar itens para um protocolo de revisão sistemática. Quanto aos critérios
de elegibilidade, a última pesquisa foi realizada no mês janeiro de 2016 e não houve restrição de
idioma e estado da publicação. A fonte de informação contemplada foi a base de dado LatinoAmericana sobre desastres: Biblioteca Virtual em Saúde – Área Especializada: Preparação e
resposta a desastres e devido à escassez de literatura encontrada foi acrescido o Sistema Integrado
de Informações sobre Desastres (S2ID), uma base de dados brasileira. (MINISTÉRIO DA SAÚDE,
2012; PRISMA, 2015)
Foram utilizados os seguintes descritores em língua inglesa: “disasters”, “risk communication",
“perception of risk”. Já os descritores em língua portuguesa foram: "desastres", "comunicação de
risco" e "percepção de risco". Foram utilizados de forma independente e cruzados, permitindo alta
sensibilidade das palavras na busca. Quanto ao estudo dos registros, para o gerenciamento dos
dados os artigos selecionados foram transferidos ao programa EndNote para armazenamento,
gerenciamento das referências e exclusão de duplicatas. Para o processo de seleção foram lidos
títulos e resumos de todos os artigos identificados pela estratégia de busca, segundo os critérios
de inclusão: apenas artigos qualitativos completos e gratuitos. Foram excluídos artigos
apresentados sob a forma de sínteses narrativas, revisões de estudos quantitativos, análises
secundárias de dados combinados a partir de estudos qualitativos e não referentes ao tema
proposto, ou seja, que não utilizavam ou não faziam referência à percepção e comunicação de risco
em desastres. A coleta dos dados contou com a recuperação de artigos completos e leitura na
íntegra pela pesquisadora principal e, nos casos de dúvidas sobre a inclusão ou não de algum
artigo, a tomada de decisão foi discutida entre os autores desta revisão.
A partir disto, os artigos foram analisados e comparados por meio da criação de critérios para
agrupamento de elementos-chave, sendo submetidos à metassíntese por meio de análise focada e
constante. (SANDELOWSKI, BARROSO, 2007)

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A estratégia de busca elaborada retornou um total de 146 artigos, apresentada pela figura 1
com o processo de inclusão para esta revisão sistemática e metassíntese.
Figura 1 - Processo de Inclusão para Revisão Sistemática e Metassíntese.
107 descritores em português/ 39 descritores em inglês
107 selecionados para triagem

39 selecionados para triagem

BVS 37 / S2ID 70

BVS 32 / S2ID 07

35 Excluídos pelo Processo de Seleção

32 Excluídos pelo Processo de Seleção

Excluídos Título: 56/ Excluídos Resumo: 12

Excluídos Título: 1/ Excluídos Resumo: 2

Repetidos: 04
04 selecionados

00 selecionados

04 revisão sistemática e metassíntese
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Para a comparação da amostra foram estabelecidos como elementos-chave centrais três
critérios, apresentados por meio de unidades temáticas: 1) Concepções: principais conceitos
extraídos dos artigos acerca do processo de percepção de risco; 2) Estratégias, facilidades e
dificuldades dos fatores que interferem na percepção: relatos que integrem as dificuldades e
possibilidades do processo de percepção de risco; 3) Gestão de Risco e Gerenciamento de
Desastres: incorporação da qualificação da comunicação e percepção de risco, principalmente
pelos responsáveis que desenvolvem ações de ensino, bem como a articulação entre áreas social,
política, humana, econômica, meio ambiente entre outras.
A análise focada e constante limitou-se a apresentar os dados em uma busca deliberada de
semelhanças e diferenças entre o fenômeno alvo. A tabela 1 apresenta os artigos analisados
segundo número, autores, ano de publicação, idioma/país, objetivos e elementos-chave incluídos
na metassíntese.
Tabela 1 - Análise dos Estudos Incluídos na Metassíntese.

n
1

Autoria e
Ano
Böhm,
G.
(2008)

Idioma/País
Inglês/Noruega

Objetivo

Elementos-Chave

Não
especificado.
(Entende-se
que
o
objetivo
foi
de
conceitualizar
como
intuição e afeto estão
relacionados uns aos
outros e como eles
moldam a percepção de
risco e tomada de
decisão).
Não
especificado.
(Entende-se
que
o
objetivo foi conceitualizar
o papel da comunicação
em uma situação de
emergência).

1. Percepção de Risco como além de
processos
puramente
cognitivos,
racionais e deliberados na tomada de
decisão, ênfase em julgamentos intuitivos
e emocionais. 2. Intuição e diferenças nos
tipos de emoções e suas funções para a
tomada de decisões. 3. Intuição e afeto
influenciam escolhas, ações, percepção
de risco e gestão de riscos.

2

Oliveira,
(2006)

G.

Português/Brasil

3

Peres,
F;
Rozemberg,
B;
Lucca,
S.R. (2005)

Português/Brasil

Analisar a percepção de
riscos
de
uma
comunidade rural do
Estado do Rio de Janeiro
em sua relação com o
trabalho local e o uso de
produtos agrotóxicos no
processo produtivo.

4

Evans,
(1994)

Espanhol/Estados
Unidos

Não
especificado.
(Entende-se
que
o
objetivo foi conceitualizar
a percepção de risco
sobre interpretações de
mudanças e futuro).

V.J.

1. Comunicação como dependente da
qualidade da relação entre receptor e
emissor. 2. Código, egocentrismo,
colocar-se no lugar do outro, confronto
razão e emoção, pressão, mediação e
mediatização, controle e sonegação de
informações,
imprevisibilidade
das
catástrofes, porta voz, plano de
emergência
com
inclusão
da
comunicação, voz da crise uníssona. 3.
Plano de comunicação contribuiu no
comando
das
operações,
política,
jornalismo, segurança e confiança pública.
1. Percepção de Risco como imagens,
crença, experiência anterior, comunicação
de riscos. 2. Experiência, informação,
“background”
cultural,
grau
de
escolaridade,
ideologia
defensiva,
negação do perigo, tipo de trabalho,
comunicação de riscos, educação,
avaliação. 3. Contribui para formulação de
políticas e campanhas educativas e de
comunicação de riscos.
1. Percepção de risco associada ao
reconhecimento do potencial de eventos
futuros, mudanças e comunicação de
riscos.
2.
Social,
interpretações
temporárias, comunicação.

Concepções: principais conceitos extraídos dos artigos acerca do processo de
percepção de risco
O conceito de percepção de risco é apresentado sob a ótica de julgamentos intuitivos e
emoções, os quais exercem papéis importantes na tomada de decisão. A multiplicidade de emoções
implica em tipos de funções diferentes na aplicabilidade de decisões, por isso a ênfase em estudar
4

emoções específicas. Já a intuição é tida como um processo consciente, por isso podendo ser
monitorizada e sua influência sobre o comportamento controlada pelos indivíduos de forma flexível
e sensivelmente contextualizada. (BÖHM, 2008) A percepção de riscos é formada prioritariamente
por imagens e crenças, com menor influência, mas tendo que se considerar também alguma
experiência anterior. (PERES; ROZEMBERG; LUCCA, 2005) Têm-se que a compreensão da
percepção de risco também está ligada a interpretações sobre o "futuro" e "mudanças". Pois,
quando se fala da ocorrência de um evento que será desastroso, remete-se a um evento futuro,
bem como sobre a necessidade de mover-se do presente para o futuro. (EVANS, 1994)
Observou-se uma convergência da percepção de risco na sua relação com a comunicação de
riscos. (BÖHM, 2008; OLIVEIRA, 2006; PERES, ROZEMBERG, LUCCA, 2005; EVANS, 1994)
Têm-se que a percepção de risco e a tomada de decisões está atrelada a processos sociais e
comunicacionais, em que a forma que se estabelece a comunicação poderá coordená-los,
apontando também para o papel da intuição na interação social. (BÖHM, 2008) Ademais, considerase que a percepção de risco deve estar atrelada às estratégias educativas, de avaliação e
comunicação de riscos, mas para que seja eficaz deverá valorizar o senso comum e experiências
prévias das pessoas conjuntamente com a de “especialistas”. (PERES, ROZEMBERG, LUCCA,
2005) Ainda, a percepção de risco é vista sobre duas hipóteses da comunicação: a primeira como
ação educativa e de informação, a segunda como o mover-se do presente para o futuro,
reconhecendo o potencial de eventos que virão a acontecer. (EVANS, 1994)
Estratégias, Facilidades e Dificuldades dos Fatores que Interferem na Percepção de Risco
Visto a relação da intuição e afeto na tomada de decisão e percepção de risco, têm-se que
diferentes emoções estão associadas com diferentes objetivos, por exemplo, o medo está
associado a fuga e raiva com a agressão. Ressalta-se a valorização do autor na abordagem
“feeling-is-for-doing”, em que as emoções podem ser instrumentais para busca de objetivos e não
meramente objetivos para indicadores. (BÖHM, 2008) A emoção e razão também são vistas como
o centro do problema que se estabelece na comunicação de riscos - estratégia da percepção de
riscos-, pois em uma situação de emergência encontra-se o embate entre emoção e razão,
tornando-se mais fácil a produção de alarmes e difusão de medos do que sua eliminação de forma
racional. (OLIVEIRA, 2006) Por isso, torna-se um desafio e uma necessidade que os emissores
ajam com distanciamento do evento, para que possam analisar com critério e imparcialidade,
atentando para a qualidade e quantidade de informação, atingindo assim uma comunicação sem
interpretação ou manipulação do evento ocorrido, com credibilidade e segurança para o receptor.
(OLIVEIRA, 2006; PERES, ROZEMBERG, LUCCA, 2005; EVANS, 1994)
Há também que se considerar com que pessoa é estabelecida a comunicação, visto que cada
uma poderá trazer conceitos diferentes sobre os processos de percepção de risco. Além disso, a
assimilação partilhada entre transmissor e receptor é crucial para transferir conhecimento, ou para
entendimento e reconhecimento do potencial de eventos futuros. (EVANS, 1994) Outros fatores
como experiência, informação e “background” cultural são considerados intrínsecos determinantes
na percepção de risco, além do nível de escolaridade e da ocupação. (PERES, ROZEMBERG,
LUCCA, 2005)
Gestão de Risco e Gerenciamento de Desastres
A percepção de riscos está relacionada com a gestão de riscos e gerenciamento de desastres
sob os aspectos de intuição e afeto, visto que influenciam a tomada de decisão, ações e escolhas.
(BÖHM, 2008) Além disso, subsidia a formulação de estratégias de intervenção, sobretudo por meio
de políticas, campanhas educativas e de comunicação de riscos. (PERES, ROZEMBERG, LUCCA,
2005)
O processo comunicativo executado em uma situação de emergência, por um plano de
comunicação previamente estabelecido, está intrinsicamente ligado com a percepção de riscos.
Visto que o porta voz da crise corrobora no comando das operações durante o gerenciamento de
desastres por meio das informações transmitidas, responsáveis por gerar credibilidade e
segurança. Além disso, atua no fortalecimento da relação entre política e população garantindo que
as autoridades acompanhem as situações e efetivem visitas aos locais atingidos, por meio de
entrevistas e visitas agendadas, minimizando possíveis intercorrências prejudiciais entre equipe de
trabalho, imprensa e vítimas. (OLIVEIRA, 2006)
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4. CONCLUSÃO
Mesmo com o aumento no número de desastres globais e na América Latina nos últimos anos,
notou-se que há um número inexpressivo de publicações nacionais e internacionais. Além disso, a
minoria das publicações é latino-americana, tornando inviável a generalização dos achados
científicos para todo o território. Apesar do conhecimento e concordância da crucialidade de
redução de riscos e respostas a desastres, a percepção de riscos ainda representa possivelmente
um desafio na gestão de riscos e gerenciamento de desastres em todo o território.
A compreensão dos fatores que interferem na percepção de risco, como intuição, afeto,
comunicação de riscos, crenças, experiências anteriores, reconhecimento do potencial de eventos
futuros e mudanças (BÖHM, 2008; OLIVEIRA, 2006; PERES, ROZEMBERG, LUCCA, 2005;
EVANS, 1994), pode ser crucial para compreender os motivos que a população latino-americana
resiste em assumir medidas de prevenção e proteção em relação a desastres. Desta forma, o
alicerce das ações de gestão de risco e gerenciamento de desastres, o estabelecimento da
comunicação de riscos eficaz em situações de emergência, e o fortalecimento da percepção de
riscos necessita de contínuas e novas contribuições científicas e de qualificação na identificação de
fatores que possam estar interferindo na análise da veracidade e aceitação das condições de risco.
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RESUMO
A distribuição espacial e temporal das chuvas é de fundamental importância para gerenciamento
dos recursos naturais. A presença de água relaciona-se com a grande maioria dos casos de
instabilização de encostas, tendo grande influência na deflagração de processos de movimentos
de massa. O trabalho teve como objetivo levantar dados de séries históricas de estações
pluviométricas na região de Cubatão (SP), para avaliação das suas variações espaciais e
temporais. Pôde-se concluir que a distribuição espacial da precipitação média nos meses de
novembro a fevereiro segue um padrão semelhante para os quatro anos selecionados para
análise (1973, 1975, 1980 e 1983), sendo as regiões oeste, sudoeste e nordeste com maiores
valores de precipitação, e as regiões restantes com valores menores. Com base no estudo de
variação temporal, fica evidente a relação de eventos extremos de precipitação e ocorrência de
processos do meio físico.
Palavras Chave: Serra do Mar, Postos pluviométricos, Movimentos de massa.
ABSTRACT
The spatial and temporal distribution of rainfall is crucial for management of natural resources. The
presence of water is related to the great majority of cases of slopes instability, with great influence
on the deflagration of mass movements processes. The study aimed to collect data from historical
series of rainfall stations in Cubatão (SP) region for evaluation of their spatial and temporal
variations. It could be concluded that the spatial distribution of the average rainfall in the months
from November to February follows a similar pattern for the four years selected for analysis (1973,
1975, 1980 e 1983), and the western, southwest and northeast of study area with the highest
precipitation values, and other regions with lower values. Based on the temporal assessment, it is
evident the relation of extreme precipitation events and the occurrence of the physical environment
processes.
Keywords: Serra do Mar, Pluviometric Stations, Mass Movements.
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1. INTRODUÇÃO
Dentre os perigos naturais que mais atingem a população brasileira, encontram-se os
movimentos de massa gravitacionais. Segundo Leopold et al. (1964), os trópicos úmidos são
considerados como uma das regiões onde as encostas estão mais sujeitas aos movimentos de
massa gravitacionais. As grandes quantidades de chuva e a existência de espessos mantos de
alteração são as condições ideais que promovem a ativação destes processos. (BIGARELLA e
MEIS, 1965; MEIS e XAVIER DA SILVA, 1968; FERNANDES e AMARAL, 1996).
De maneira geral, a presença de água relaciona-se com a grande maioria dos casos de
instabilização de encostas (vertentes), principalmente em ambiente tropical. Portanto, entre outros
fatores, torna-se essencial o conhecimento adequado da dinâmica pluvial nessas áreas que
possuem suscetibilidade a ocorrência de movimentos de massa, por meio da distribuição espacial
e temporal das chuvas (SOUZA, 2003).
Nesse contexto, são possíveis dois tipos de abordagens: uma com base na distribuição
temporal das chuvas, com a finalidade de previsão de acidentes, e outra baseada na sua
distribuição espacial, para fins de zoneamentos ou estudos de suscetibilidade (BOIN, 2000). No
presente trabalho, será utilizada uma abordagem temporal e espacial, uma vez que serão
utilizados dados históricos de precipitação, assim como sua distribuição espacial, que serão
posteriormente correlacionados com a ocorrência desses fenômenos na área de estudo.
Os movimentos de massa são fenômenos naturais que apesar de serem bastante
estudados atualmente, a previsão de sua ocorrência é difícil, uma vez que possuem dinâmicas
muito complexas, e mecanismos de ruptura diversos. Estes fenômenos fazem parte da dinâmica
externa da superfície terrestre que interage com outros fatores intempéricos e modelam a
paisagem. Além disso, esses movimentos podem ocorrer tanto nas encostas florestadas como em
encostas desmatadas e/ou “antropizadas” (FERNANDES e AMARAL, 1996). A recorrência dos
deslizamentos nas encostas, também chama a atenção, uma vez que estes fenômenos ocorrem
frequentemente, porém não na mesma intensidade.
A contínua urbanização associada aos agentes do meio físico e ao ambiente tropical,
característica de países como o Brasil, tem proporcionado situações de risco em encostas
ocupadas de forma inadequada, gerando prejuízos, tanto no âmbito social, quanto econômico e
ambiental.
As vertentes úmidas da escarpa da Serra do Mar possuem, pela influência da disposição
do relevo, totais pluviométricos anuais que podem variar de 4.000 mm nas vertentes voltadas para
o oceano, até precipitações anuais de 1400 mm a 1800 mm nos rebordos interioranos do Planalto
Atlântico de São Paulo (PELLEGATTI, 2007).
Nunes (1997), ao se referir à posição geográfica do estado de São Paulo, considera o
estado como sendo tropical úmido a subúmido, e os elevados totais pluviométricos seriam
consequência direta da atuação dos sistemas intertropicais e extratropicais, conforme também
salientou Sant’Anna Neto (1990) em seu trabalho de caracterização dos sistemas atuantes no
litoral do estado de São Paulo.
No Brasil, vários pesquisadores se dedicaram a realizar correlações entre os movimentos
de massa e os períodos chuvosos em que ocorreram, com a finalidade de identificar e estabelecer
limites críticos de chuva acumulada para ocorrência de escorregamentos. Dentre esses trabalhos,
destacam-se: Guidicini e Iwasa (1976), Tatizana et al. (1987), Cerri (1993) e D'orsi et al. (1997).
No estado de São Paulo, temos a rede pluviométrica do Departamento de Águas e Energia
Elétrica (DAEE), que mantém um registro diário de índices de chuvas e nível dos principais rios do
estado desde a década de 1950. A rede possui atualmente 830 postos de monitoramento em todo
o estado de São Paulo, incluindo 600 postos de monitoramento pluviométricos, que medem os
níveis de chuva. Nessa pesquisa, a princípio, serão utilizados os dados da rede do DAEE, que
estão disponíveis gratuitamente.
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Assim, nesse trabalho, o intuito é analisar e discutir a abrangência dessa rede
pluviométrica e a eficiência para sua utilização em estudos relacionados aos processos de
movimentos de massa na região da Serra do Mar no estado de São Paulo, com comparação dos
resultados em períodos que ocorreram esses processos.
2. OBJETIVO
O trabalho teve como objetivo levantar séries históricas disponíveis gratuitamente de
postos pluviométricas existentes na região do município de Cubatão, localizado na Serra do Mar
no estado de São Paulo, de modo a avaliar sua variação temporal e espacial, correlacionando
com eventos que ocorreram de movimentos de massa.
3. MATERIAL E MÉTODOS
A primeira etapa consistiu no levantamento das principais publicações acerca do tema da
pesquisa. Foram definidas palavras-chave para a execução do levantamento bibliográfico em
bases de dados online. Foram pesquisados artigos nacionais, e eventualmente internacionais,
assim como teses e dissertações. Algumas bases de dados que foram utilizadas: Athena
(UNESP) – Acervo Geral; Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UNESP; USP; UERJ;
UFRJ; Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações do Ministério da Ciência e Tecnologia;
Portal de periódicos da Capes; Scientific Electronic Library Online (Scielo); GeoScienceWorld e
Scopus.
Os dados de pluviometria foram coletados por meio do Banco de Dados Hidrológicos do
Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) do Estado de São Paulo, de forma gratuita. A
pesquisa e download foram feitos pelo site do DAEE.
Cabe ressaltar que, para a realização do download dos dados em formato de tabela, foram
selecionados os postos pluviométricos que possuem pelo menos 30 anos de série histórica.
Aqueles que possuíam poucos anos foram descartados, resultando num total de 15 postos.
Com base no levantamento sobre os eventos de escorregamentos e corridas de massa
ocorridos em Cubatão, foram levantadas as seguintes datas, nas quais esses eventos ocorreram:
28 e 29 de janeiro de 1976, nas regiões do Rio Braço Norte e Rio Cachoeira (MASSAD et al,
1997, 1998). Tendo em vista essas datas e as séries históricas de precipitação levantadas na
etapa anterior, foram selecionados 4 anos pra fazer a interpolação e a análise proposta na
pesquisa. Os anos selecionados foram: 1973, 1975, 1980 e 1983.
Em seguida, foram selecionados os valores pluviométricos dos meses mais chuvosos da
área de estudo (janeiro, fevereiro, novembro e dezembro) para a análise espacial da precipitação
média intensa, e a média foi calculada para cada posto, em cada ano citado anteriormente. Para a
análise temporal, foram utilizados todos os meses, não apenas os mais chuvosos.
Os dados de média mensal dos meses mais chuvosos foram inseridos numa planilha do
Excel e exportados para o ArcMap 10.1®. Deste modo, gerou-se um arquivo do tipo shapefile,
contendo pontos com esses valores médios de precipitação em sua tabela de atributos.
Em seguida, foi utilizada a ferramenta Topo to raster do módulo Spatial Analyst do mesmo
software, que gerou uma superfície de valores para toda a área. A classificação desses valores
para cada ano foi realizada pelo método Natural Breaks (quebras naturais). Neste método, os
intervalos são determinados por meio de um método estatístico, de forma que a variância dentro
de cada classe é minimizada, fornecendo categorias que apresentam valores mais homogêneos
possíveis dentro das classes. Desta forma, o erro é reduzido, permitindo uma representação mais
verdadeira dos dados. Neste método, o número de classes precisa ser definido pelo especialista
executor. Nessa pesquisa, 9 foi o número de classes que apresentou melhor resultado, e foi
selecionado por meio de testes com outros valores, sem um critério específico.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com base no gráfico gerado na análise dos dados levantados, apresentado na Figura 1,
pode-se observar que o ano de 1975 foi o ano com maiores valores de médias mensais,
chegando a quase 650 mm em janeiro. Também nota-se que existe uma variação bastante
grande da precipitação, chegando de 189 a 832 mm. Tal resultado indica que no ano que
antecedeu o evento de movimento de massa houve uma chuva acima da média na região. Em
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dezembro de 1975, um mês antes do ocorrido, houve uma chuva média de quase 600 mm, sendo
um valor bem superior que nos outros anos.
De modo geral, considerando os anos de 1973 e 1975 (barras vermelha e azul no gráfico),
houve um aumento no valor de precipitação nos meses de janeiro, fevereiro, novembro e
dezembro. No entanto, observando-se os anos de 1980 e 1983, houve o oposto, a precipitação
média diminuiu de um ano para o outro.

Figura 1 - Gráficos de média mensal para cada ano de estudo.

Figura 2 - Mapas de distribuição da precipitação intensa média na área de estudo para os anos
estudados. (a) 1973, (b) 1975, (c) 1980 e (d) 1983.
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Na Figura 2, que apresenta os dados de 1973, observa-se que a precipitação varia de 225 a
502 mm, sendo as maiores precipitações distribuídas na porção sudoeste da área de Cubatão. As
menores precipitações encontram-se na porção central e nordeste. Em 1975, observa-se que os
maiores valores de precipitação estão localizados a sudoeste da área de estudo, e os menores
nas porções nordeste e sudoeste. Na parte central, a precipitação foi média. No ano de 1980,
nota-se uma distribuição da precipitação um pouco distinta das duas anteriores. A variação dos
valores é pouco significativa, indo de 245 a 447 mm. Quanto à sua distribuição, os maiores
valores estão nas porções oeste e nordeste da região estudada, enquanto que os menores
valores encontram-se nas porções noroeste e sudeste. No ano de 1983, nota-se que também
ocorre uma baixa variação dos valores de precipitação média dos meses chuvosos, indo de 151 a
388 mm. Foi o ano com menor média de precipitação. A distribuição espacial da precipitação é
semelhante ao ano de 1980, sendo as maiores chuvas localizadas a sudoeste e nordeste, e as
menores chuvas a noroeste e sudeste, assim como na parte central.
Quanto aos dados pluviométricos levantados, destaca-se que a exatidão dos resultados
depende da consistência dos dados que foram utilizados. Como fator determinante para a não
confiabilidade de um dado de posto pluviométrico, pode-se citar problemas com os aparelhos de
registro e/ou com o operador do posto. Embora boa parte banco de dados do DAEE esteja
disponível atualmente no site do DAEE, gratuitamente, é importante ressaltar que grande parte
dos dados é apresentada como não tendo sido consistida. Também é questionável a localização
dos postos de coleta, pois não se leva em conta as especificidades físicas do terreno e também
da precipitação na área, podendo existir espaços “em branco” que podem interferir nos resultados
de pesquisas relacionadas à mitigação de processos de movimentos de massa.
Os resultados colocam em evidência a grande influência da chuva nos eventos de
movimentos de massa, uma vez que as áreas com alta suscetibilidade aos processos do meio
físico se encontram nas áreas onde a precipitação foi maior. Outra constatação é que no ano
anterior ao grande evento de movimento de massa ocorrido na área de Cubatão, em 1976, a
precipitação ultrapassou os valores médios, podendo ser um fator deflagrador ou potencializador
da ocorrência desses processos geológicos.
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RESUMO
Os municípios de Aquidauana e Anastácio, têm sido impactados pelo aumento significativo dos
episódios de inundação nas sedes municipais. Atribui-se que esses eventos estão vinculados ao
aumento dos índices pluviométricos na bacia hidrográfica do rio Aquidauana, às características
topográficas das áreas urbanas dos referidos municípios e à hidrologia da região. O trabalho
buscou implementar estratégias educativas, para gestão de desastres naturais, com atores sociais
nas cidades supracitadas, estabelecendo estratégias educativas sobre a gestão de riscos junto à
comunidade local. Para alcançar o objetivo realizaram-se atividades educacionais por meio da
construção de maquetes tridimensionais em três instituições educacionais e duas assistenciais
situadas nas proximidades da área suscetível a inundação. O resultado foi a realização de um
projeto de ensino, estabelecendo uma articulação de elementos físicos e humanos, e
representação da área suscetível à inundação nas duas sedes municipais.
Palavras Chave: Riscos, Educação socioambiental, Rio Aquidauana, Aquidauana, Anastácio.
ABSTRACT
The cities of Aquidauana and Anastácio have been impacted by the significant increase in
episodes of flooding in municipal head offices. Assigns that these events are linked to increased
rainfall in the river basin of the Aquidauana river, the topographical characteristics of the
urban areas of these municipalities and the hydrology of the region. The study sought to implement
educational strategies for management of natural disasters, social actors in the above cities,
establishing educational strategies on the risk management within the local community. For
achieve the objective were held educational activities through the construction of threedimensional models in three educational institutions and two located near the care area
susceptible to flooding.The result was the realization of a teaching project, establishing a joint
physical and human elements, and representation susceptible to flooding area in the two municipal
seats.

Keywords: Risk, Environmental Education, Aquidauana River, Aquidauana, Anastácio
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1. INTRODUÇÃO
Os problemas relacionados à dinâmica de uso do espaço nas cidades vêm tornando-se
assunto pertinente à sociedade, e condizem com os crescentes episódios de deslizamentos,
enchentes e inundações urbanas, aspectos cada vez mais perceptíveis nas cidades de grande,
médio e pequeno porte, que, por práticas absenteístas, negligenciaram o uso de áreas suscetíveis
a riscos naturais. O espaço urbano desordenado tem como consequência a formação de áreas de
risco, ocupadas, mormente, por população vulnerável (HOFFMANN; MENDONÇA; GOUDARD,
2014).
Os indivíduos que ocupam fundos de vales ou encostas possuem alto grau de resiliência,
relacionada com a variabilidade climática que impõe períodos de anomalia de pouca chuva, nos
quais os eventos adversos são parcos. Esse fato colabora para o olvidamento dos cidadãos e, por
conseguinte, para o crescimento populacional nessas áreas. Algumas pessoas têm consciência
de que excessos pluviométricos trazem ameaças e perigo, mas, pelo fato do episódio ser uma
possibilidade, optam por coabitar com o risco (ZANELLA; OLÍMPIO, 2014).
Acredita-se que a percepção da população para eventos meteorológico de chuvas intensas
e a concomitância com os riscos é fundamental para atenuar os reflexos de desastres naturais.
Para que isso se suceda é necessária a participação de segmentos civis e governamentais,
atuando de maneira organizada. A Defesa Civil apregoa que seja instituída uma cultura preventiva
na sociedade, no âmbito, sistema de alerta e ações educativas em ambiente escolar, visando
minimizar danos humanos e materiais, e diminuir os prejuízos econômicos e sociais para quem
vive nessa área de risco.
As instituições educacionais e assistenciais são locais propícios para a aplicação da
intervenção pedagógica, visto que dispõem do público alvo - crianças e adolescentes matriculados
regularmente nas séries finais do Ensino Fundamental, que se converterão em multiplicadores
potenciais das informações necessárias para o entendimento de área de risco. Neste projeto,
dentro das limitações, procurou-se atender a todas as instituições que se encontravam próximas
da área sujeita à inundação.
Nessa perspectiva, o projeto “Representação socioespacial no baixo curso do rio
Aquidauana: estratégias educativas com atores sociais para gestão de riscos em áreas
vulneráveis a desastres naturais nas cidades de Anastácio e Aquidauana” buscou conscientizar
indivíduos, nas instituições de ensino e assistenciais próximas à área suscetível à inundação
(nesse caso, um quantitativo de cento e dezenove participantes), para conhecerem a problemática
relacionada ao uso indevido das margens do rio Aquidauana e, consequentemente, os reflexos
sofridos pela população atingida pelo transbordamento das águas.
Pensando que as instituições de ensino têm papel fundamental no desenvolvimento das
atividades voltadas para o ensino/aprendizagem e que atividades práticas desafiam a capacidade
do aluno, além de quebrar a rotina criada pelas disciplinas, foi apresentada a representação
trimendisional como parte da metodologia de ensino.
Representar cartograficamente a área sujeita a inundação e transmitir informações foi o
objetivo deste trabalho. Por meio da confecção de maquetes foi possível criar um produto em três
dimensões do plano x, y, z, sendo que a última (terceira dimensão visual), fato que atraiu a
atenção da comunidade.
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2. REFLEXÃO SOBRE A VULNERABILIDADE E SUSCETIBILIDADE SÓCIO
ESPACIAL
Utilizar-se do recurso pedagógico tridimensional facilitou o olhar do observador, e a
compreensão do espaço geográfico representado, assim como, a percepção dos alunos que
executaram a tarefa (maquete).
Almeida (2001) ratifica que a cartografia, na escola, deve colaborar para que o estudante
tenha uma noção do espaço tridimensional, preparando o aluno para compreender a organização
da sociedade por meio da representação gráfica.
O público, de aproximadamente 700 pessoas, foi inteirado de que os episódios recorrentes
de inundação é a principal ameaça socioespacial que interfere na vida dos atores sociais que
ocupam parcela dos bairros Centro (1) e Guanandy (2) na cidade de Aquidauana e Vila Santos
Dumont (1), Centro (2) e Vila Afonso Paim (3) na cidade de Anastácio, conforme figura 1.
Figura 1 - Áreas suscetíveis à inundação nas cidades de Aquidauana e Anastácio.

Fonte: Mapa cadastral de Aquidauana e Anastácio e imagens Google Earth, 2014.
Organização: Elaborado pelos Autores, 2015.

Inundações de magnitude excepcional, como ocorridas no mês de maio de 1990 (>10 m),
em dezembro de 1997 (9,88 m) e no mês de março dos anos de 2000 (9,82m) e 2011(10,5 m) são
vivenciadas pela população quando os índices pluviométricos excedem os 150 mm mensais,
nestas ocasiões a vazão nessa seção transversal da bacia hidrográfica do rio Aquidauana
ultrapassa de 750 m³/s, o nível das águas pode chegar a 7,51m acima da cota normal (2,99 m).
Nestas ocasiões a cidade de Aquidauana permanece isolada, pois as pontes Coronel
Antônio Ignácio Trindade e Roldão Carlos de Oliveira, que interligam as cidades vizinhas, ficaram
interditadas, por conta da grande vazão de água que transbordou da calha fluvial e atingiu os
terraços do canal e ocupando em alguns trechos 200 m da planície de inundação.
O impacto das inundações, de magnitude excepcional, atinge com mais intensidade a
margem direita, aproximadamente trinta e quatro quadras em Aquidauana, onde a várzea de
inundação encontra-se 100% loteada (349 lotes) e 65% desses terrenos estão edificados. Nesta
área estão localizadas 38 atividades com finalidade econômica, 7 instituições e 2 chácaras entre
outros, no entanto o risco maior se instala quando 237 residências são atingidas, resultando em
dezenas de pessoas desabrigadas, centenas de desalojadas.
Anastácio dispõe 248 lotes na área suscetível a inundação, destes 10 são ocupados por
instituições, outros 104 são residências, 16 estão ocupados com atividades econômicas, a
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vegetação típica de mata ciliar ou rasteira pode ser encontrada em 30 terrenos, os outros são
lotes sem edificação.
A vulnerabilidade dos agentes sociais nas duas cidades encontra-se relacionada
principalmente com a localização e padrão das moradias, o perigo recorrente e a ameaça das
inundações sazonais são os principais componentes dessa área de risco.
2.1- Representação Socioespacial
Iniciava-se a produção das maquetes com aula teórica dialogada sobre a temática de bacias
hidrográficas, com ênfase nos problemas antrópicos relacionados a desastres naturais que podem
acontecer nesse espaço, seguindo uma ordem cronológica de abordagem sobre as informações
acerca das inundações que aconteceram no espaço geográfico (Anastácio e Aquidauana), bacia
hidrográfica (hidrologia), relevo (hipsometria), topografia (perfil topográfico),
No intuito de alertar os participantes para o risco que as pessoas correm ao se instalarem
na planície de inundação era realizado um resgate histórico da cidade, desde sua fundação, em
1892. Dessa maneira, os participantes começaram a desvendar os reflexos das inundações
sazonais como uma problemática antiga na região, e descobriram que episódios recorrentes em
cidades mais antigas, como Miranda e Nioaque, motivaram seus moradores a fundarem uma vila
no que, na época, era conhecido como Alto Aquidauana. Na sequência, apresentavam-se fotos
das inundações ocorridas no mês de dezembro de 2010, março de 2011, junho de 2012 e abril de
2013.
Observados, os alunos apresentaram uma reação de espanto com a magnitude dos
eventos. Muitos estiveram envolvidos nas repercussões da inundação de 2011, mas não tinham
noção do perigo e risco a qual estavam subjugados, fato que é compreensível, visto que a maioria
dos estudantes, na época, tinha entre 6 e 8 anos de idade.
Em um segundo momento, repassavam-se, aos participantes, informações relevantes do
Sistema de Monitoramento Hidrológico, órgão que pertence à Agência Nacional de Águas (ANA),
sobre o nível normal do rio Aquidauana, cuja cota é de 2,99 m. A partir do momento em que o
nível da cota de extravasamento do rio atinge a marca de 6,21 m, a Defesa Civil considera que as
duas cidades devem entrar em estado de alerta, pois há a possibilidade da população que ocupa
as margens ser atingida pela água que transborda da calha a partir da cota de 8,00m, dando início
ao processo de inundação.
O ciclo hidrológico foi utilizado para despertar o interesse dos participantes sobre a temática
das bacias hidrográficas. Nesse contexto, foi apresentada a bacia hidrográfica do rio Aquidauana,
que tem sua cabeça de drenagem no município de São Gabriel do Oeste, na Serra de Maracaju
Campo Grande. Os alunos expressaram-se surpreendidos com o quantitativo de dezesseis
municípios que fazem parte da bacia do rio Aquidauana, e interessados em saber que os reflexos
hidro-meteorológicos se materializam com recorrência, principalmente nas sedes municipais de
Anastácio e Aquidauana.
A primeira etapa se deu a partir da transposição das curvas de nível para cada folha de
isopor, ressaltou-se aos participantes que a equidistância da escala vertical era fundamental para
a representação tridimensional real do relevo. Foi utilizada uma folha de isopor de 20 mm de
espessura, como a base da maquete, e nessa foi riscada a altitude de 137 m, correspondente à
calha do rio Aquidauana. As demais folhas de isopor que compõe a maquete (10 folhas) tinham a
espessura de 0,5 mm. A escala vertical adotada foi de 1: 4.000 (1 cm = 40m) e a equidistância de
1 m.
De maneira simples e concreta, os estudantes traçaram o delineamento do talvegue de um
canal fluvial, assimilando que o curso d’água possui quatro leitos (conforme denominação de
Christofoletti (1980), que os trata por leito menor, leito normal, leito maior e leito excepcional) e
que o uso da terra, de maneira desordenada, é fator determinante para a vulnerabilidade
socioespacial nas margens direita e esquerda do rio Aquidauana, nas sedes municipais de
Anastácio e Aquidauana.
Segundo Castellar e Vilhena (2010), a prática de ensino da geografia deve dar espaço ao
dinamismo, envolver o aluno da construção do conhecimento e promover a compreensão do que
se ensina.
Conceito de enchente foi definido como fenômeno correspondente ao período do ano em
que o rio tem sua capacidade de escoamento totalmente explorado, no qual suas margens
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passam a ser ocupadas pelas águas pluviais, provocando o seu transbordo e que a inundação
ocorre quando as águas pluviais passam a ocupar a planície de inundação, podendo vir a atingir
tudo aquilo que está nessas margens (CASTRO, 19--).
Posteriormente, na terceira etapa, as placas de isopor foram delineadas, com o auxílio do
cortador, e iniciou-se a sobreposição e colagem das placas, partindo da menor para a maior
altitude, ou seja, da mais baixa para a mais alta curva de nível (no caso da maquete em
específico, da curva que cresce do nível de 137,00 até a de 147 m de altitude.
Na quarta etapa, foi realizado o acabamento (emassar e pintar) da maquete, os estudantes
experimentaram pelo tato, as diferenças topográficas do terreno que margeia o rio Aquidauana.
A abordagem da temática inundação revelou a importância do tema transversal meio
ambiente. Os participantes puderam perceber que os elementos físicos de determinado lugar
contribuem para que a área seja mais ou menos suscetível a eventos adversos, que podem se
transformar em desastre natural, caso a população esteja exposta e estabelecida em uma área
recorrente à ameaça, como no caso da planície de inundação das sedes municipais de Anastácio
e Aquidauana.
O tema vulnerabilidade, apesar dos vários vieses, é a chave para o entendimento das áreas
de riscos. A EIRD (2004) define como vulnerabilidade os “fatores ou condições determinadas por
processos sociais, econômicos e ambientais físicos, que aumentam a susceptibilidade de uma
comunidade ao impacto dos riscos” (EIRD, 2004).
Para identificação dessas áreas de riscos, foi criada, em todas as maquetes, uma legenda
na qual os educandos sinalizaram, por meio de alfinetes das cores vermelha, amarela, verde ou
azul as áreas onde se encontra população com maior ou menor grau de vulnerabilidade na área
suscetível à inundação, conforme apresenta a figura 2.
Figura 2 - Produto final do projeto, maquetes tridimensionais sinalizando as áreas suscetíveis a inundação
nas margens do rio Aquidauana.

A cor vermelha representava imóveis localizados no leito menor do rio, na área destinada à
APP, e que sofrem constantemente com as inundações sazonais. A cor amarela foi delimitada no
local onde a comunidade apoderou-se do leito maior e fez diversas construções, e a azul ou
verde, a área referente à parcela da população com melhor poder aquisitivo, que tem como se
resguardar, sendo, assim, menos vulnerável, mas que se encontra estabelecida no leito
excepcional do rio Aquidauana.
Deschamps (2004, p.140) afirma que “há uma estreita relação entre a localização espacial
dos grupos que apresentam desvantagens sociais e aquelas áreas onde há o risco de ocorrer
algum evento adverso [...]”.
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A atividade desenvolvida, de caráter pedagógico, teve o propósito de fazer os participantes
entenderem as causas e consequências do fenômeno de inundação e se reconhecerem como
agentes transformadores do espaço e atores sociais da condição de ameaça provocada por
estarem ocupando as margens do rio. Neste sentido, pretende-se que o feito pedagógico dessa
ação resulte na conscientização dos alunos para que se reconheçam como agentes
multiplicadores e transformadores da relação da comunidade com o sistema ambiental, reduzindo
essa condição em longo prazo.

CONCLUSÃO
Estratégias educativas nessas instituições poderiam render bons resultados, visto que,
pelas informações sobre a relevância de preservar os canais fluviais e sobre a manutenção de
áreas ao longo do curso, a população pode educar-se, despertando o sentimento de apropriação
pelos ambientes fluviais. A comunidade deve ser prioridade no processo de recuperação das
cidades, após calamidades, como no caso das inundações. Isso tende a diminuir os níveis de
ocupação das áreas de risco e, consequentemente, os problemas enfrentados nos anos de
excesso pluviométricos.
O projeto desenvolvido em seis instituições nas cidades de Aquidauana e Anastácio,
fortaleceu a compreensão do que significa ser um sujeito ativo, quando pisaram no chão de
vivência cotidiana e perceberam sua inserção nos diferentes espaços. Ações dessa natureza e
dimensão podem se tornar um meio de reivindicar a prioridade essencial de implementação de
políticas públicas, fator de preservação da ética humana e de coesão social com o ambiente de
vivência cotidiana.
Observou-se a consolidação cultural individual de cada agente social envolvido no processo
numa busca insistente na compreensão da dinâmica do chão. Resultados que não se encontram
em laboratórios, na universidade, na escola. Foge, desvincula-se dos propósitos, da
compatibilidade, da teoria, dos dados, desafiando até mesmo a consistente conclusão obtida pela
pesquisa nessas fontes. Concretizou-se um conjunto de valores fortificados e atentos com a
realidade local, uma postura de troca de saberes com o povo, enfim... o chão...esta é a
mensagem, evidentemente.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ALMEIDA, R. D. de. Do desenho ao mapa – iniciação cartográfica na escola. 1 ed. São Paulo: Contexto,
2001.
CASTELLAR, Sônia; VILHENA, Jerusa. (Org.). Ensino de Geografia. São Paulo, SP: Cengage Learning,
2010.
CASTRO, Antônio Luiz Coimbra de. Glossário de defesa civil estudos de riscos e medicina de
desastres. 5. ed. Brasília – DF: Secretaria Nacional de Defesa Civil (SEDEC), [19--]. Disponível em: <
http://www.ichf.uff.br/pdf_docs/DefesaCivil-Glossario.pdf >. Acessado em: 13 de janeiro de 2016.
CHRISTOFOLETTI, Antônio. Geomorfologia. São Paulo: Edgard Blucher. 2ª Edição, 1980.
DESCHAMPS, Marley Vanice. Vulnerabilidade Socioambiental na região metropolitana de Curitiba.
2004. Tese (Doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento). - Universidade Federal do Paraná, Curitiba.
EIRD. ESTRATÉGIA INTERNACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE DESASTRES LAS AMÉRICAS.
Terminologia. [ 2004]. Disponível em: <http://www.eird. org/esp/terminologia-esp.htm>. Acesso em: 06 de
mar. de 2016.
HOFFMANN, T. C. P.; MENDONÇA, F.; GOUDARD, G. Eventos climáticos extremos: inundação e gestão
de riscos no Paraná. In: MENDONÇA, F. (Org.). Riscos Climáticos: Vulnerabilidade e resiliência
associados. Jundiaí: Paco Editorial, 2014. Cap. 7, p.223-260.
ZANELLA, M. E.; OLÍMPIO, J. L. S. Impactos pluviais e vulnerabilidades em Fortaleza- CE. In:
MENDONÇA, Francisco (Org.). Riscos Climáticos: Vulnerabilidade e resiliência associados. Jundiaí: Paco
Editorial, 2014. Cap. 4, p.115-136.

6

III Congresso da Sociedade de Análise de Risco
Latino Americana
IPT, São Paulo, Brasil – 10 a 13 de Maio de 2016
Dese volvi e to e Riscos o Co texto
Latino-a erica o

ANÁLISE DE CLUSTER E FATORES DE RISCOS
RELACIONADOS À MORTALIDADE POR CÂNCER GÁSTRICO
NO ESTADO DE SÃO PAULO
Adeylson Guimarães Ribeiro1, Adelaide Cassia Nardocci2
1 Faculdade de Saúde Pública – USP, adeylsonribeiro@usp.br
2 Faculdade de Saúde Pública – USP, nardocci@usp.br

RESUMO
Cânceres gástricos estão entre os mais prevalentes no Brasil e sua carcinogenicidade pode estar
ligada a diferentes fatores. Este estudo avaliou espacialmente a mortalidade por câncer gástrico
no estado de São Paulo discutindo algumas hipóteses sobre possíveis fatores de risco que podem
contribuir para a sua ocorrência. Na análise de clusters foram utilizados dados de mortalidade por
neoplasias do Sistema de Informação de Mortalidade de 2000 a 2014. Há um aumento da
mortalidade no estado como um todo, com clusters espaciais próximos à capital do estado e
principalmente na região mais ao sul, que apresenta um baixo nível socioeconômico e um grande
número de estabelecimentos agropecuários que fazem uso de agrotóxicos, havendo possibilidade
de contaminação na água e alimentos. Em conclusão podemos afirmar que apesar de não haver
dados suficientes sobre possíveis indutores carcinogênicos, as estratégias de redução do risco
devem considerar os fatores de riscos ambientais.
Palavras Chave: Mortalidade, Câncer gástrico, Cluster espacial, Riscos ambientais.
ABSTRACT
Gastric cancers are among the most prevalent in Brazil and its carcinogenicity may be linked to
different factors. This study evaluated spatially mortality from gastric cancer in the state of São
Paulo discussing some hypotheses about possible environmental factors that may contribute to the
occurrence. In cluster analysis were used mortality data by cancer Mortality Information System
from 2000 to 2014. There is an increase in mortality in the state as a whole, with spatial clusters
near the state capital and mainly in the region further south, which has a low socioeconomic level
and a large number of agricultural establishments that make use of pesticides, with the possibility
of contamination in water and food. In conclusion we can say that although there are insufficient
data about possible carcinogenic inducing, the strategies for risk reduction should be based on the
environmental risk factors.
Keywords: Mortality, Gastric cancer, Spatial cluster, Environmental Risks.

1

III Congresso da Sociedade de Análise de Risco
Latino Americana
IPT, São Paulo, Brasil – 10 a 13 de Maio de 2016
Dese volvi e to e Riscos o Co texto
Latino-a erica o

1. INTRODUÇÃO
O câncer gástrico é um dos tumores malignos mais frequentes no mundo, tendo incidência
variada e apresentando declínio em alguns países. No Brasil é o quarto colocado entre os mais
incidentes na população brasileira. Para o ano de 2016 foi estimado um incremento de 12.920
casos novos em homens e 7.600 em mulheres. Estes valores correspondem a um risco estimado
de 13,04 casos novos a cada 100 mil homens e 7,37 para cada 100 mil mulheres (INCA, 2016).
A doença tem uma etiologia multifatorial sendo influenciada por fatores endógenos e
exógenos que incluem: sangue tipo A, histórico familiar, anemia perniciosa, modificações
histológicas no tecido gástrico após retirada de lesões benignas, infecção por Helicobacter pylori,
fatores genéticos, nutricionais e ambientais (ZILBERSTEIN et al., 2012). Dentre os fatores
ambientais destaca-se o possível efeito carcinogênico da contaminação por nitratos, agravada
pelo uso excessivo de fertilizantes, e a exposição aos pesticidas (BASSIL et al. 2007;
MAHESHWARI et al. 2013).
Dentre deste contexto de multicausalidade relacionado à carcinogênese do câncer gástrico,
este estudo teve como objetivo pesquisar a ocorrência de cluster de mortalidade por este tipo de
câncer no estado de São Paulo e discutir os possíveis fatores de riscos que podem estar
contribuindo para a ocorrência da doença.

2. MÉTODOS
Este é um estudo ecológico onde foram considerados os casos de mortalidade por cânceres
gástricos no estado de São Paulo, em maiores de 19 anos, provenientes do Sistema de
Informação de Mortalidade do Ministério da Saúde, no período de 2000 a 2014. Foram
selecionados os casos classificados como C16 para neoplasia maligna do estômago conforme a
Classificação Internacional de Doenças (CID-10), o que totalizou 52.136 casos. O método direto
de padronização foi utilizado para o cálculo do Coeficiente Geral de Mortalidade (CGM)
padronizado, considerando como padrão a população do estado de São Paulo e o coeficiente de
mortalidade por município nas seguintes faixas etárias: 20-39, 40-59 e ≥ 60 anos (MEDRONHO et
al., 2009).
Para análise da agregação espacial da doença foi utilizado o modelo estatístico discreto de
Poisson com o escaneamento de áreas com alto e baixo risco (KULLDORFF, 1997). A análise foi
padronizada por idade e pelo Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) referente ao
ano de 2010 (PNUD, 2010). Os estados foram classificados em categorias de IDHM, formadas a
partir de quartis de distribuição de todas as áreas, sendo agrupados em 4 categorias: baixo (≤
quartil 25), médio (do quartil 26 ao 50), médio-alto (do quartil 51 ao 75) e alto ( > quartil 75).Para o
cálculo do tamanho máximo de cluster foram considerados 50% e 5% da população em risco. A
significância estatística foi testada pelo método de replicação de Monte Carlo para 999 interações
com p < 0,05, aumentando o poder do escaneamento por áreas de risco. Estas análises foram
realizadas com o uso do software livre SatScan versão 9.4 (KULLDORFF, 2015).
Como proxy do uso de agrotóxicos no estado de São Paulo foi considerado o número de
estabelecimentos agropecuários no estado com agricultura familiar e não familiar, que fazem uso
de agrotóxicos por município. Estes dados foram obtidos do Banco de Dados Agregados, do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), referentes ao último Censo agropecuário
(IBGE, 2006).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Figura 1 mostra essa distribuição espacial do IDHM e do CGM padronizado no estado de
São Paulo. Nossas análises mostraram que a mortalidade por câncer gástrico no estado de São
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Paulo embora apresente altas taxas, ao longo de todo o estado, tem maior concentração na
região sul do estado, onde estão os municípios que apresentam baixos valores de IDHM.

Figura 1- Distribuição espacial do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) referente ao ano
de 2010 e Coeficiente Geral de Mortalidade (CGM) Padronizado para o câncer gástrico, no estado de São
Paulo, no período de 2000 a 2014 (por 10.000 hab.).

Figura 2 – Cluster espacial de alto e baixo risco para mortalidade por câncer gástrico no estado de São
Paulo no período de 2000 a 2014 – 50% da população em risco (mapa lado esquerdo) e 5% da população
em risco (mapa lado direito).

A pesquisa de cluster espacial de alto e baixo risco, visualizada na Figura 2, com o critério
de 50% da população em risco, mostra dois aglomerados de alto risco, sendo um a região
metropolitana e o outro localizado ao sul do estado. Devido a grande população e maior
concentração de casos na região metropolitana, esta área se destaca como de alto risco, criando
em contrapartida uma grande área de baixo risco ao longo de toda a extensão do estado. Mas
este efeito não impediu a formação do cluster de mortalidade de alto risco na região sul,
caracterizada por um baixo nível socioeconômico. Com a utilização do critério de 5% da
população em risco, obteve-se uma melhor equivalência na comparação entre os municípios,
permitindo a identificação de aglomerados menores. Nesta análise embora apareça um pequeno
cluster de alto risco na região central e outros próximos ao município de São Paulo, permanece o
cluster de alto risco na região sul, com a mesma delimitação geográfica da análise anterior.
Estes resultados sugerem a influência do baixo nível sócio econômico na ocorrência de
mortalidade por câncer gástrico. É provável que uma população mais pobre possa se expor a
fatores de riscos diferenciados em relação a este tipo de câncer, além da influência de fatores ao
acesso a serviços de saúde e a tratamentos mais eficazes. Mohebbi et al. (2013) realizaram um
estudo ecológico no Iran para avaliar se a distribuição espacial do câncer esofágico e gástrico
estavam influenciadas pelos fatores socioeconômicos e dieta. O risco calculado pelas razões de
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incidência padronizadas foram mais baixos em áreas com renda mais alta e com consumo maior
de frutas, vegetais, aves domésticas e frutos do mar e um menor consumo de açúcar, sal e
alimentos conservados. Outro estudo ecológico realizado em Saragoça na Espanha identificou um
risco maior de câncer gástrico para homens oriundos de setores censitários com menor nível
socioeconômico, embora nenhuma associação significativa tenha sido identificada para as
mulheres (AGUILAR et al. 2013). A influência do fator socioeconômico também foi identificada por
Magalhães et al. (2008), num estudo realizado em São Paulo, que verificaram que os doentes
com câncer gástrico tinham um baixo acesso ao saneamento básico, eletricidade e escolaridade,
residiam predominantemente em área rural, tinham alta incidência de alcoolismo e de ingestão de
alimentos industrializados e ricos em gorduras..
A relação direta entre o nível socioeconômico e a dieta é evidente, e muito se discute se o
tipo de alimento consumido pode vir a ter um importante papel na carcinogênese da doença,
podendo alguns desempenhar um fator protetor e outros, de risco. Revisões sistemáticas e metaanálises de estudos de coorte e caso-controle trouxeram evidências de que o consumo de frutas e
vegetais é um fator protetor para o câncer gástrico e que um maior risco está associado a uma
dieta mais rica em sal, açúcar, alimentos e carnes processadas (LUNET et al. 2005; LUNET et al.
2007). A associação entre uma dieta com N-compostos na gênese de câncer esofágico e gástrico
foi avaliada em um estudo de coorte realizado na Holanda por Keszei et al. (2013), encontrando
resultados significativos somente para o carcinoma das células escamosas do esôfago, não se
evidenciando uma clara associação para os outros subtipos de câncer de esôfago e gástrico. Já
uma meta-análise realizada por Song et al. (2015) identificou um risco relativo reduzido de 0,80
(95% IC 0,69 – 0,93) para o consumo de nitratos na dieta, e de 1,31 (95% IC 1,13 – 1,52) e 1,34
(95% IC 1,02 – 1,76) para a ingestão de nitritos e nitrosaminas, respectivamente, sugerindo que
um alto consumo de nitritos e nitrosaminas podem aumentar o risco de câncer gástrico. Em outro
estudo recente de caso-controle, aninhado em uma coorte prospectiva na China, uma associação
positiva entre níveis urinários de nitrato e risco para o câncer gástrico foi verificada em indivíduos
com sorologia negativa para infecção por H. pylori (XU et a. 2015).
Ainda há incertezas sobre o real papel do H. pylori na carcinogênicidade do câncer gástrico,
uma vez que grande parte da população está infectada, indicando que outros fatores podem estar
envolvidos no processo. Num estudo de coorte prospectivo Hsu et al. (2007) concluíram que a
infecção por H. pylori é um fator necessário para o câncer gástrico. Outros estudos encontraram
associação entre fatores de virulência do H. pylori e a ocorrência de adenocarcinoma gástrico
(SONG et al. 2014, YONG et al. 2015). Mas Bresciani at al. (2011) ao correlacionar a presença de
infecção do H. pylori com a ocorrência de câncer gástrico, através de exames anatomopatológicos
em pacientes tratados com ressecção cirúrgica, identificou uma prevalência de infecção em 50,5%
dos casos, que não teve associação significativa com o tipo histológico, sexo, metaplasia intestinal
ou estagio de desenvolvimento tumoral, não podendo afirmar que há uma influência real das
bactérias no processo de carcinogênese.
Quando se avalia os possíveis fatores de risco ambientais relacionados com a ocorrência da
doença, a contaminação dos lençóis freáticos merece uma grande atenção, devido principalmente
ao uso desenfreado de fertilizantes e pesticidas na agricultura. A excessiva aplicação de
fertilizantes combinado com presença de resíduos orgânicos e esgotos contribuem de forma direta
para aumento de compostos de nitrogênio na água. Os nitratos são reduzidos para nitritos que
subsequentemente reage com as aminas formando as nitrosaminas que têm poder carcinogênico
(MAHESHWARI et al. 2013). Além disso, existem muitos pesticidas proibidos em outros países e
que são amplamente utilizados no Brasil, e há uso indevido do produto para cultura para a qual
não foi aprovado, sendo esta irregularidade detectada em 22,9% das amostras de culturas
coletadas e analisadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 2012). A Figura 3
mostra o número de estabelecimentos agropecuários que fazem uso de agrotóxicos por
municípios do estado de São Paulo, onde nota-se também uma concentração de municípios com
maior uso de agrotóxicos na área sul do estado, onde predomina as culturas de eucalipto, pinus,
milho, feijão, banana e braquiária (MARIO JÚNIOR, 2013). Esta área coincide com um dos
clusters de alto risco identificado na análise de agregação espacial da doença, sugerindo que
fatores de riscos ambientais podem também ter um papel no processo de adoecimento e
mortalidade por câncer gástrico da população neste local.
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Figura 3 – Número de estabelecimentos agropecuários com uso de agrotóxicos, com agricultura familiar e
não familiar no estado de São Paulo – Ano 2006.
Fonte: Censo Agropecuário – IBGE (2006)

Segundo Kapka-Skrzypczak et al. (2011) os organofosforados constituem uma ampla classe
de inseticidas e seus resíduos têm sido detectados em níveis acima do limite de quantificação e
algumas vezes excedem o nível máximo de resíduo permitido em muitos produtos agrícolas,
sendo provável a ocorrência de exposição alimentar a este pesticida mesmo em baixos níveis. A
avaliação da influência dos pesticidas utilizados na agricultura e seu possível efeito carcinogênico
nas populações agrícolas têm trazido resultados conflitantes, o que está relacionado com o tipo de
exposição e forma de trabalho na agricultura (BLAIR e FREEMAN, 2009). Um estudo realizado na
Turquia por Yildirim et al. (2014) numa região de intensa atividade agrícola não encontrou uma
associação significativa entre os pesticidas e o câncer gástrico e esofágico. Em sentido oposto,
Santibañez et al. (2012) avaliaram a relação entre tipos histológicos de câncer gástrico e a
exposição ocupacional aos pesticidas e identificou uma relação entre uma alta exposição aos
pesticidas e a ocorrência do subtipo difuso de câncer gástrico. Barry et al. (2012) realizaram um
estudo de coorte na Carolina do Norte, Estados Unidos, para investigar a relação do brometo de
metila, gás utilizado como fumigante para tratamento do solo, na ocorrência de cânceres entre os
aplicadores do pesticida e ficou constatado que o risco relativo para o câncer gástrico aumentou
de forma direta ao aumento do uso do produto. Para baixo e alto uso obteve-se um RR=1,42
(95% IC 0,51 – 3,95) e RR=3,13 (95% IC 1,25 – 7,80), respectivamente, comparado com quem
não fazia uso do pesticida. Dentro deste cenário de uso indiscriminado de agrotóxicos, produtos
agrícolas como frutas e vegetais, ao conter resíduos de pesticidas, têm seu poder protetor
reduzidos, potencializando ainda mais os fatores de risco para a ocorrência da doença.

CONCLUSÃO
Os resultados deste estudo indicam que a mortalidade por câncer gástrico não ocorre de
forma uniforme no estado de São Paulo, que apresentou regiões de maior risco localizadas ao sul
do estado, sendo estas coincidentes com áreas de menor nível socioeconômico e com um grande
número de estabelecimentos agropecuários que fazem uso de agrotóxicos. Embora não se
disponha de dados suficientes para elucidar a carcinogênese da doença, é possível que fatores
de riscos ambientais estejam participando ativamente deste processo, devendo ser levados em
conta nas estratégias de redução de risco.
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RESUMO
Analisar risco em obras geotécnicas é sempre um desafio para todos os projetistas especialistas.
Incertezas das características do solo, melhor explosivo, tempo e execução. Toda informação
deve ser bem analisada e criticada. A experiência conta muito, pois o conhecimento maduro das
normas é vital.
Pesquisar, analisar e avaliar é uma boa forma de se estudar as possibilidades de respostas e por
isso escolheu um tópico - explosivos e testou-se.

Palavras Chave:

Geotécnicas, Risco, explosivos,
ABSTRACT

Analyzing Risk in Geotechnical Works is always a challenge for all specialists’ designers.
Uncertainties of soil characteristics, better explosive, time and execution. All information should be
well analyzed and criticized. Experience counts a lot, because the mature knowledge of standards
is vital.
Search, analyze and evaluate is a good way to study the possibilities of answers and so chose a
topic - explosives and tested it.
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1. INTRODUÇÃO
Este artigo foi desenvolvido nas seguintes etapas: definição dos objetivos, descrição do
método empregado, conclusões e discussões e, por fim as referencias bibliográficas.

2. OBJETIVO
O principal objetivo é aplicar método semi-quantitativo de análise de risco – método de
Mosler o Penta em obra geotécnica. O desafio é realizar a análise com base na experiência,
pesquisas e nas observações realizadas.
Também destacamos que a busca de métodos lógicos e simples para definir os riscos,
análise e avaliar, calcular as probabilidades e adotar medidas mitigadoras.
Pesquisadores registram que os primeiros povos a usar a pólvora como elementos
pirotécnicos foram os Chineses e, mais tarde como propelente de projéteis (primeiros canhões).
O monge Schwartz, 1354 DC, realizou uma mistura explosiva semelhante a pólvora, usada
para fins bélicos: morteiros e outros. Em seguida, 1847, o italiano Ascanio Sobreno introduziu a
Nitroglicerina, aquela que a sua explosão é muitas vezes maior que a da pólvora, mas é perigosa
com movimentos bruscos ou atrito. E, em 1863, o sueco Alfred Nobel misturou Kieselguhr (base
inerte absorvente) à Nitroglicerina, criando a Dinamite: explosivo com boas condições de
segurança.
Foram dos acidentes que nasceram artefatos mais perigosos, com aconteceu em 1923,
cidade de alemã de Oppan ao dinamitar uma partida de Nitrato de Amônio empedrada pela
umidade, provocou-se uma enorme explosão.
Deve-se observar a legislação vigente, para verificar quem pode usar e atentar aos
detalhes, segundo as seguintes referências:
 Portaria Nº 18, de 7 de novembro de 2005, apresenta as normas administrativas relativas
às atividades com explosivos e seus acessórios;
 Decreto Nº 3.665 (R105), de 20 de novembro de 2000, regulamento para a fiscalização de
produtos controlados;
 Decisão Normativa N 071/01 CONFEA, de 14 de dezembro de 2001, competência para
atividades de projeto e execução de desmonte de rochas com utilização de explosivos; e,
 Norma Regulamentadora NR19, Portaria Nº 3.2014, de 8 de junho de 1978, última
atualização no Diário Oficial da União (DOU) da Portaria SIT Nº 228, de 24 de maio de
2011.

3. MÉTODO UTILIZADO
A utilização de explosivos na indústria extrativa é uma prática tradicional desde que foi
verificado o efeito demolidor destas substâncias, tendo-se generalizado com a introdução dos
explosivos de segurança.
As substâncias explosivas com possibilidade de utilização em minas e pedreiras dividem-se
em pólvoras e explosivos, podendo apresentar-se a granel ou encartuchados.
São de uso comum:
Pólvoras:

Pólvora negra

Pólvora sem fumo
2

Explosivos:
- A Granel:
 Granulados (mistura de nitrato de amônio e gasóleo)
 Emulsões (dispersão em água de substâncias explosivas)
- Encartuchados:

Pulverulentos (mistura de nitrato de amônio e aditivos)

Emulsões (dispersão em água de substâncias explosivas)

Dinamites (compostos à base de nitroglicerina/nitroglicol)
Em obras geotécnicas os explosivos podem ser utilizados em prospecções sísmicas; lavra
de minas (ao céu aberto, subterrâneo ou pedreiras); construção civil (estradas, túneis, adutoras,
fundações e outras); aumento de vazão de poços e outros.
3.1.

Prospecções Sísmicas

A prospecção sísmica baseia-se no fato das ondas elásticas (também chamadas ondas
sísmicas) se moverem com velocidades diferentes em rochas diferentes. A partir da libertação de
energia sísmica num ponto e da observação dos tempos de chegada destas ondas a um número
de outros pontos à superfície da terra, é possível determinar a distribuição da velocidade e
localizar interfaces subterrâneas onde as ondas são refletidas ou refratadas.
O intervalo de frequências das ondas sísmicas geradas por fontes naturais e artificiais
incluem um largo espectro, cobrindo movimentos terrestres de baixa frequência (0.01 – 2 Hz),
provocados por ondas superficiais e volumétricas de sismos, a vibrações de alta frequência (10 –
105 Hz) geradas por fontes artificiais que incluem uma larga variedade de fontes explosivas e não
explosivas.
3.2.

Lavras de minas

Lavra de minas (ao céu aberto, subterrâneo ou pedreiras). O desmonte com explosivos em
uma das mais relevantes operações unitárias na lavra subterrânea de carvão no Brasil requer
cuidados. Esta operação tem como objetivo a obtenção de uma massa com uma distribuição
granulométrica adequada, de tal forma que o impacto final na combinação com os custos de
perfuração, limpeza e transporte sejam minimizados.
3.3.

Construção Civil

A construção, a demolição, a reforma, a ampliação de edificação ou qualquer outra
benfeitoria agregada ao solo ou ao subsolo.
Dividem-se em dois grandes ramos:
Obras de construção civil - engloba as edificações de moradia, comerciais e de serviços
públicos.
Obras de construção pesada - engloba as obras de construção de portos, pontes,
aeroportos, estradas, hidroelétricas, túneis, etc.
O método tem como objetivo a identificação, análise e avaliação dos fatores que podem
influir na ocorrência do risco. É dividido em quatro fases: definição, análise, avaliação e cálculo da
classe do risco.
É um dos mais usados para cálculo de seguro. Pode-se obter um indicador muito preciso
sobre a probabilidade de materialização de qualquer risco, que pode afetar o funcionamento
normal da empresa.
A complementação foi necessária com o objetivo de adotar ações mitigadoras para se
buscar soluções que minimizem os potenciais riscos identificados.

4. ESTUDO
CENÁRIO: Possível repercussão desastrosa do uso de explosivos em obras de construção
civil causando acidente.
A primeira fase se refere a definição dos riscos. A Tabela 5.1 apresenta relação de riscos
definidos a partir de pesquisa e seleção dos principais riscos..
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Tabela 5.1 – Lista de Riscos
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Risco
Meio Ambiente – Licença ambiental (condicionantes e ações)
Sinistro Energético – rede de alimentação de energia
Urbanização – condições de contorno, proximidade e população.
Relevo – classe do explosivo, propriedades, execução do desmonte.
Geologia – tipo de explosivo, volume e fraturas das rochas
Infraestrutura – acessos, armazenamentos, equipamentos de escavação e manuseio
Seguro da obra – explosivos e acessórios
Sistema de proteção externo e interno – plano de prevenção
Transportes – meio e investimento
Fabricante – equipamentos, explosivos e outros

Na segunda fase se calcula os critérios que nos auxiliarão a análise da evolução do risco.
Compreende: identificação das variáveis e análise dos fatores obtidos e das variáveis e, ver em
que medida influencia no critério considerando a escala Penta e segundo as convenções.
As Figuras 5.1a, b e c apresentam as escalas de análise dos riscos com base nos critérios
definidos pelo autor gerando uma tabela com valores para cada risco, conforme apresentado na
Tabela 5.2.
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Figura 5.1a - Escala Penta por critério
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Figura 5.1b - Escala Penta por critério
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Figura 5.1c - Escala Penta por critério
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“A” Agressão

“V” Vulnerabilidade

A probabilidade em que o risco se
manifesta

Probabilidade de que realmente se
produz danos e perdas

Com base na escala Penta pode-se pontuar cada risco com base nos critérios estabelecidos.
Tabela 5.2 – Analise de riso por critério
Segunda Fase – Análise do Risco
“F”
“S”
Função
Substituição
Pontuação
5 4 3 2 1
5 4 3 2 1
4,3
4,6
3,9
4,0
4,4
4,8
4,2
4,3
1,5
3,3
1,5
2,1
2,0
4,0
3,6
3,1
4,8
3,8
2,6
2,4

“P”
Profundidade
5

4

3

2 1
4,5
3,9
3,9
4,1
1,5
1,7
3,0
3,6
3,6
1,8

Tabela 5.3 - Analise de riso por critério, complementando a Tabela 5.2
Segunda Fase – Análise do Risco
“E”
“A”
Extensão
Agressão
Pontuação
5 4 3 2 1
5 4 3 2 1
4,8
4,2
2,4
4,1
4,7
4,5
3,8
3,9
1,5
1,8
1,8
2,3
3,0
3,0
2,6
3,1
2,8
3,0
1,8
2,1

“V”
Vulnerabilidade
5

4

3

2 1
4,9
4,4
4,1
4,1
1,8
2,0
2,5
2,9
3,8
2,3

Esta fase tem por objetivo quantificar o risco considerando a Tabela 5.4. Este procedimento
segue a seguinte sequência de cálculo:
a)
Cálculo do carácter do risco “C”. Para se recorrer os dados obtidos na fase anterior
e aplicando as equações:
(1)
C=I+D
(2)
I = Importância do impacto = F x S
(3)
D = Danos ocasionados = P x E
b)
Cálculo da probabilidade “P”. Para o qual recorremos aos dados obtidos na
segunda fase aplicando a equação (4):
(4)
Pb = A x V
c)
Quantificação do risco considerado. Se multiplicar os valores obtidos em a) e b)
aplicando a equação (5):
(5) ER = C x Pb
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Tabela 5.4 - Estimativa do Risco
Terceira Fase – Estimativa do Risco
Caráter do risco “C”, C = I + D

Probabilidade
“P”
Pb = A x V

I = Importância do impacto = F x S
D = Danos causados = P x E
I
D
C=
19,8
21,6
41,4
15,6
9,4
25,0
21,1
18,3
39,5
18,1
15,6
33,6
5,0
2,3
7,2
3,2
3,1
6,2
8,0
9,0
17,0
11,2
9,4
20,5
18,2
10,1
28,3
6,2
3,2
9,5

Pb
20,6
18,0
18,5
16,0
3,2
4,6
7,5
9,0
11,4
4,8

Esta fase tem por objetivo classificar os riscos em função dos valores obtidos na evolução dos
mesmos. Deste valor pode-se compreender entre 2 e 1.250 e aplicando a tabela 5.5.
Tabela 5.5 – Classificação de significância do risco
Evolução do risco ER

Classe do Risco

2 a 250

Muito baixo

251 a 500

Pequeno

500 a 750

Normal

750 a 1.000

Grande

1.000 a 1.250

Elevado

1.2 Caso Teórico e Prático
Para fins de análise de risco escolhemos a construção civil, um caso de desmontes de
rochas de talude em rodovia.
A Tabela 5.3 apresenta o resultado da classe do risco e quanto ao aspecto em relação a
obra.
Tabela 5.3 – Relação dos riscos e sua classe
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

(C x PB)
ER

Risco

Classe do
risco

Aspecto

Fabricante - equipamentos e explosivos
Sinistro Energético – rede de alimentação de energia
Geologia – tipo de explosivo, volume e fraturas das
rochas
Relevo – classe do explosivo, propriedades, execução do
desmonte
Urbanização – condições de contorno, proximidade e
população
Infraestrutura – acessos, armazenamentos, equipamentos
de escavação e manuseio

851,6
450,3

Grande
Pequeno

Positivo
Negativo

727,9

Normal

Neutro

537,9

Neutro

Seguro da obra – explosivo e acessório
Sistema de proteção externo e interno – plano de
prevenção

127,5

Normal
Muito
baixo
Muito
baixo
Muito
baixo
Muito
baixo

Transportes – meio e investimento
Meio Ambiente – Licença ambiental (condicionantes e
ações)

322,8

Pequeno
Muito
baixo

Negativo

6

23,3
28,6

184,5

45,8

Negativo
Negativo
Negativo
Negativo

Negativo

Os Gráficos 5.1 e 5.2 apresentam a relação dos itens com a classe do risco e distribuição
quanto ao aspecto do risco.
Gráfico 5.1 – Risco e classe

Gráfico 5.2 – Aspecto do risco

5. CONCLUSÃO E DISCUSSÃO
Em cada atividade da engenharia principalmente na fase de planejamento é preciso
considerar os riscos que as obras, as pessoas, os materiais e os equipamentos podem contribuir
para que a obra seja realizada com êxito e com o mínimo de risco.
São diversos riscos analisados e a sua classificação é feita com base no conhecimento, na
formação, na vivencia e considerando o aspecto financeiro.
O conjunto de riscos relacionados apresenta um resultado preocupante, pois 70% precisam
de ação mitigadora urgentemente. Os itens afetados são cruciais para a obra uma vez que estão
em toda a cadeia produtiva, tais como: a aquisição dos explosivos, sinistro energético, a ocupação
residência do entorno, as infraestruturas de acesso, a cobertura do seguro da obra, o plano de
contingencia de proteção, o meio de transporte do explosivo desde o fabricante até a obra e o
efeito que o meio ambiente pode sofrer com os possíveis danos.
Então, é fundamental, necessário e obrigatório a elaboração de análise e plano de risco
pelas empresas que estão adquirindo explosivos, pois aqueles que estão sendo furtados ou
roubados estão trazendo um prejuízo enorme para a sociedade.
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RESUMO
Graves acidentes ocorridos entre os anos 1970 e 1980 motivaram a indústria a implementar a
gestão de riscos na prevenção de acidentes e preparar empreendimentos para responder a
emergências. A técnica de análise de riscos é amplamente utilizada nesse processo e tem como
ferramenta os Estudos de Análise de Riscos – EAR. A gestão de riscos também se aplica aos
empreendimentos lineares, destacando-se o transporte ferroviário. No Brasil são transportados
grandes volumes de produtos perigosos que oferecem risco potencial à população circunvizinha,
ao meio ambiente e ao patrimônio da própria empresa, caso ocorra algum acidente. Mesmo com a
redução dos acidentes ferroviários, após o processo de privatização ocorrido nos anos 1990,
ainda foram observados sérios impactos envolvendo produtos perigosos. Desse modo, este artigo
apresenta o critério para elaboração de Estudos de Análise de Riscos e sua aplicação no
transporte ferroviário de produtos perigosos. Apresentam-se, inclusive, conceitos para subsidiar
um modelo teórico e estabelecer diretrizes que orientem a elaboração de Estudos de Análise de
Riscos, de acordo com as etapas definidas na Norma Técnica P-4.261/03 da Companhia
Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB). Considera-se que o modelo proposto pode
contribuir para o gerenciamento de riscos de ferrovias que transportam produtos perigos, visando
a minimização de possíveis impactos.
Palavras-Chave: análise de riscos; transporte ferroviário; produto perigoso
ABSTRACT
Serious accidents occurred between 1970 and 1980 encouraged the industry to implement risk
management in accidents prevention and prepare ventures to respond to emergencies. The risk
analysis technique is widely used in the process and has as the tool the Risk Analysis Studies RAS. The risk management has been also extended to linear ventures, highlighting the rail
transportation. In Brazil, railroads transport large variety of cargo, which offer a potential risk to the
surrounding population, environment and to the property of the company itself, in case of any
accident. Even with the reduction of rail accidents, after the privatization process occurred in the
1990s, serious impacts involving hazardous products have been still observed. Thus, this article
presents criteria for the Risk Analysis Studies and its application in the rail transport of hazardous
products. Also, the presentation includes concepts to support a theoretical model and establish
guidelines for development of risk analysis studies, according to the stages defines in the
Technical Standard P-4261/03 of the Environmental Company of São Paulo (CETESB). The model
proposed is believed to contribute to the risk management of railways in which hazardous products
are transported, aiming to minimize potential impacts.
Keywords: risk analysis; rail transportation; hazardous product
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1. INTRODUÇÃO
As ferrovias brasileiras transportam diversos tipos de cargas, incluindo produtos perigosos.
São grandes volumes que, transportados pelo modal ferroviário, oferecem risco potencial à
população circunvizinha, ao meio ambiente e ao patrimônio da própria empresa, caso ocorra
algum acidente. Considerando diversos acidentes com produtos perigosos faz-se necessário o
desenvolvimento e aplicação de estudos para gestão dos riscos para tais empreendimentos.
Nesse sentido, esse artigo propõe-se a apresentar o método de Estudo de Análise de Riscos para
empreendimentos ferroviários.
Dentre as categorias de riscos ambientais considerou-se para o modelo conceitual os riscos
tecnológicos, ou seja, aqueles que segundo Sanchez (2006) têm sua origem diretamente ligada à
ação humana.
Com a aplicação do modelo proposto foram apresentadas diretrizes para nortear a
elaboração de estudos de análise de riscos para empreendimentos ferroviários que realizem
transporte de produtos perigosos. Dessa forma, foi identificado um escopo mínimo necessário
para a estruturação desses estudos. Esse escopo mínimo segue as etapas do EAR apresentadas
segundo Norma CETESB P-4.261 (2003) que foi utilizada para determinação do modelo proposto.

2. OBJETIVO
Esse artigo tem como objetivo apresentar o modelo conceitual proposto para elaboração de
Estudos de Análise de Riscos para empreendimentos ferroviários que transportam produtos
perigosos, visando o gerenciamento de riscos.

3. ESTUDO DE ANÁLISE DE RISCOS E ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGO
De acordo com AICHE (2000), risco é definido como uma função de probabilidade ou
frequência e a consequência de um cenário de acidente particular. Portanto, o risco é a
combinação da frequência e da consequência de um acidente. A definição de perigo adotada foi a
da ABNT ISO GUIA 73 (2009), em que se tem perigo como fonte de um potencial dano. Para a
elaboração de um Estudo de Análise de Riscos é necessário caracterizar o empreendimento e a
região de influência e identificar os tipos de produtos perigosos transportados pela ferrovia.
Toda a operação da ferrovia deve ser detalhada, bem como os sistemas de controle e
segurança existentes. Portanto, a caracterização do empreendimento deve abranger todos os
aspectos operacionais e construtivos e as peculiaridades da região. Além disso, deve-se
relacionar todas as substâncias e informar as características físico-químicas e toxicológicas de
cada uma delas.
A caracterização da região da área de influência da ferrovia deve contemplar aspectos
relativos à localização e descrição física e geográfica da região, incluindo recursos hídricos,
fragmentos florestais, interferências viárias ou outros sistemas existentes, áreas ecologicamente
sensíveis; caracterização climática e meteorológica da região; detalhamento do uso do solo no
entorno do empreendimento, incluindo a distribuição populacional.
Para a identificação das interferências ao longo do traçado, deve-se considerar uma faixa a
partir do eixo da ferrovia, permitindo caracterizar toda a área vulnerável a um possível acidente.
Para determinar a extensão desta faixa deve-se utilizar a tabela de distâncias de referência da
Norma CETESB P.4261 (2003) que atribui a distância em função do volume de produto
armazenado em instalações fixas. Para o transporte ferroviário pode ser considerado o volume de
produto transportado para a determinação da distância de referência. Para identificar as distâncias
de referência para a gasolina, por exemplo, por ser uma mistura de hidrocarbonetos, deve-se
considerar a substância pura equivalente constante na Norma, ou seja, n-hexano. Assim, a

caracterização da região de um empreendimento que serve ao transporte de gasolina, cloro e
amônia deve ser realizada em uma área de influência de 800 metros, a partir do eixo da ferrovia,
considerando a maior distância obtida entre as três substâncias.
A caracterização deve ser feita em campo, com uso de imagens aéreas atualizadas e em
escala que permita a interpretação dos dados. A escala recomendada pela CETESB para a
representação do mapeamento da região é de 1:10.000 (CETESB, 2003).
O uso de uma planilha de campo padronizada permite o levantamento das interferências
observadas no traçado de maneira organizada. Os campos que devem constar na planilha são:
identificação do ponto: numeração sequencial do aspecto relacionado; descrição do aspecto:
cruzamento com recursos hídricos, fragmentos florestais, interferências viárias ou outros sistemas
existentes, áreas ecologicamente sensíveis; detalhamento do uso do solo no entorno do
empreendimento, incluindo a distribuição populacional; coordenada: coordenada inicial e final do
aspecto identificado; lado da via: lado da ferrovia onde está o ponto; extensão do evento:
extensão em metros do ponto identificado; distância da via: distância entre aspecto e ferrovia; e
observação: observações encontradas.
Destaca-se que para as áreas urbanas e industriais deve-se realizar um levantamento da
população existente na área de influência, considerando residências, comércios, indústrias,
escolas, hospitais, entre outros. O número de pessoas por residência pode ser obtido no Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística − IBGE.
A caracterização climática e meteorológica da região para efeitos de análise de riscos deve
contemplar: temperatura média da região, umidade relativa do ar, velocidade e predominância dos
ventos (ISSA, 2003; CETESB, 2003). Para ferrovias em que o traçado atravessa diferentes
municípios, devem-se adotar os dados das estações meteorológicas existentes nas proximidades
do empreendimento. Os parâmetros devem ser apresentados como média anual, sendo
importante que o monitoramento da estação forneça os dados meteorológicos horários. A
CETESB (2003) solicita que os dados devem ser apresentados para os três últimos anos.
Após a caracterização do empreendimento e da região de influência, uma etapa importante
do Estudo de Análise de Riscos é a identificação de perigos.
A identificação de perigos e riscos busca identificar possíveis sequências de eventos
acidentais, suas causas e consequências, de forma a nortear as demais etapas do Estudo de
Análise de Riscos. Segundo CETESB (2003), com o intuito de subsidiar a identificação de perigos,
essa etapa pode ser precedida de uma análise histórica de acidentes. A identificação de perigos
em uma ferrovia deve considerar todas as interferências existentes ao longo de seu traçado.
Assim, a técnica mais flexível e que permite considerar os diferentes aspectos é a Análise
Preliminar de Perigos – APP que teve sua origem no programa de segurança militar do
Departamento de Defesa dos Estados Unidos o MIL-STD-882D System Safety Program. Essa
técnica procura focalizar todos os eventos perigosos, cujas falhas tenham origem na instalação
em análise, considerando tanto as falhas intrínsecas de equipamentos, instrumentos e materiais,
como as falhas devidas a erros humanos (ISSA, 2003; CETESB, 2003; DEPARTMENT OF
DEFENCE UNITED STATES OF AMERICA, 2000).
4. RESULTADOS
O modelo conceitual proposto para estudo de análise de riscos no transporte ferroviário de
produtos perigosos utilizou para identificação de perigos a APP.
No presente artigo é apresentado somente o resultado da aplicação do modelo proposto. O
detalhamento da aplicação pode ser consultado na integra na dissertação do mestrado.
A aplicação da APP considerou os dados de acidentes ferroviários mostrados no histórico
de acidentes. Analisando tais dados, pode-se afirmar que os cenários acidentais estão
relacionados ao descarrilamento, seguido de vazamento do produto transportado. Além dos dados
históricos, também é importante considerar os eventos apresentados no Guideline for Quantitative
Risk Assessment − Part two: Transport − Purple Book (TNO, 2005) para o transporte ferroviário,
são eles: descarrilamento e colisão. Porém, deve-se distinguir na identificação de perigos a via
permanente e os pátios de manobra/pátios de descarga, uma vez que a estimativa de frequência
dos acidentes é diferente em cada uma dessas instalações.
A APP deve ainda considerar a magnitude do vazamento. O TNO (2005), especificada para
perda de contenção no transporte ferroviário furo de 3” e ruptura catastrófica do vagão. Portanto,
para a validação do modelo conceitual, a APP foi aplicada para os seguintes cenários acidentais:

a) colisão/ descarrilamento causando ruptura do vagão transportando produto perigoso
(gasolina, cloro, amônia); e
b) colisão/ descarrilamento causando vazamento de produto perigoso (gasolina, cloro,
amônia) por um furo de 3” no costado do vagão.
Para realizar a avaliação qualitativa dos cenários foram utilizadas as categorias de
frequência modificadas a partir de Camacho (2004), enquanto a categoria de severidade foi
utilizada a proposta na Norma CETESB P4.261 (2003), conforme mostrado a seguir no Quadro 1
e Quadro 2.
Quadro 1 – Categorias de severidade
Categoria de Severidade
Desprezível
I
II

Marginal

III

Crítica

IV

Catastrófico

Efeitos ao meio ambiente, a saúde humana e a segurança
Nenhum efeito ou dano mensurável.
Danos irrelevantes ao meio ambiente e à comunidade externa. Os danos ambientais causados
são mitigáveis.
Podem resultar em danos reversíveis ao meio ambiente devido a liberações de substâncias
químicas tóxicas ou inflamáveis, alcançando áreas externas à instalação. Pode provocar
incapacidade parcial permanente, lesões de gravidade moderada na população interna e externa
ou impactos ambientais com reduzido tempo de recuperação.
Impactos ambientais devido a liberações de substâncias químicas, tóxicas ou inflamáveis,
atingindo áreas externas às instalações. Provoca morte ou lesões graves na população interna e
externa ou impactos ao meio ambiente com tempo de recuperação elevado.

Fonte: CETESB (2003)
Quadro 2 – Categorias de frequência
Categoria

Denominação

A
B
C
D

Remota
Improvável
Provável
Freqüente

Faixa de
Frequência(/ano)
< 10-4
10-2 a 10-4
10-1 a 10-2
> 10-1

Descrição
Não esperado ocorrer durante a vida útil da instalação
Pouco provável de ocorrer durante a vida útil da instalação
Provável de ocorrer durante a vida útil da instalação
Esperado ocorrer várias vezes durante a vida útil da instalação

Fonte: Modificado de Camacho (2004)

Com base nessa categorização, foi possível classificar o risco conforme matriz de risco e
decisão mostradas nos Quadros 3 e 4.
Quadro 3 – Matriz de Risco
FREQUÊNCIA
S
E
V
E
R
I
D
A
D
E

Remota - A

Improvável - B

Provável - C

Frequente - D

Desprezível - I

1

1

2

2

Marginal - II

1

2

2

2

Crítica - III

2

2

2

3

Catastrófica - IV

2

2

3

3

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Camacho (2004)
Quadro 4 – Matriz para tomada de decisão
Risco

1
2
3

Critério de Aceitação

Aceitável

Aceitável sem revisões

Moderado

Aceitável sob controle. Deverão ser adotadas medidas controle e proteção, com revisões periódicas.

Grave

Inaceitável

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Department of Defence United States of America
(2000), Yogui (2009).

Considerando essa proposta, elaborou-se um modelo de planilha de APP da Figura 1.
Figura 1 – Modelo de Planilha APP
Trecho analisado:
Perigo

Causas

Modo de
detecção

Análise Preliminar de Perigos – APP
Sistema:

Consequências

Efeitos
Físicos

Escalonamento
Acidental

Cat.
Freq

Cat.
Sev.

Classe
de
Risco

Rec. para
o cenário
acidental

Rec. para
a Gestão
do Risco

Fonte: Elaborado pelo autor

As planilhas da APP dos cenários sugeridos para empreendimentos ferroviários foram
elaboradas considerando os seguintes aspectos:
a) perigo: evento indesejado, definido de acordo com as características intrínsecas do
material, condição ou atividade com potencial de causar danos às pessoas, ao patrimônio e
ou ao meio ambiente;
b) causas: possíveis causas associadas a um determinado perigo, relativas à existência de
falhas em equipamentos e ou sistemas, falhas humanas, entre outras. As causas
consideradas no transporte ferroviário são:
ba) descarrilamento devido a: movimento de massa; processo erosivo; alagamento; falha
nos componentes da superestrutura; falha de comunicação; falha do material rodante
(locomotiva, vagões); falha de sistema de segurança da via e do material rodante; queda
de passagem superior (pontes, passarelas); passagem de nível danificada; falha de
conservação da via; falha operacional; ação de terceiros; excesso de velocidade;
obstáculo na via; tombamento do vagão/ locomotiva; e
bb) colisão devido a: sinalização inadequada, insuficiente ou com baixa visibilidade; falha
de comunicação; descumprimento de restrições; falha de sistema de segurança da via e
do material rodante; falha operacional; ação de terceiros; obstáculo na via;
c) modo de detecção: formas de detecção do evento acidental;
d) consequência: possíveis consequências derivadas de um determinado perigo;
e) efeito físico: possíveis efeitos decorrentes das características físicoquímicas do produto
liberado;
f) escalonamento acidental: danos ocasionados em função dos efeitos físicos;
g) categoria de frequência: graduação qualitativa da frequência de ocorrência do perigo,
de acordo com as categorias apresentada no Quadro 2;
h) categoria de severidade: graduação qualitativa do efeito associado ao cenário acidental,
de acordo com a classificação apresentada no Quadro 1;
i) classe de risco: análise qualitativa do risco obtida a partir da matriz de riscos (Quadro 3)
para cada cenário acidental;
j) recomendações: recomendações identificadas para o gerenciamento dos riscos.
Com base na classificação do risco, é possível priorizar as recomendações elencadas tanto
para o cenário acidental específico como para a gestão de risco do empreendimento. De maneira
geral, as recomendações buscam prevenir e minimizar os impactos causados pelos acidentes.
Por essa razão, devem constar do Programa de Gerenciamento de Risco da instalação.
As recomendações para a gestão de risco são de caráter contínuo e não devem seguir
sistema de priorização, pois sua implementação está diretamente relacionada à redução da
probabilidade de ocorrência do evento. No entanto, com base na matriz de decisão, deve ser
estabelecida a priorização para implementação das recomendações específicas, ou seja, cenários
classificados como graves devem ter prioridade na implementação das recomendações, já que se
tratam de cenários inaceitáveis. Os cenários classificados como moderados devem ter suas
recomendações implementadas uma vez que são aceitáveis sob controle. A partir da severidade,
é possível extrair os cenários acidentais que deverão ser considerados na análise quantitativa de
risco, conforme preconizado na Norma CETESB P 4.261 (2003).

5. CONCLUSÃO
As etapas elaboradas para o Estudo de Análise de Riscos foram estruturadas a partir da
Norma CETESB P 4.261 (2003), sendo desenvolvidas as etapas de caracterização do
empreendimento e de identificação de perigos.
A caracterização do empreendimento se destaca como ferramenta fundamental para a
estruturação do EAR, uma vez que por meio de dados e informações levantados foram
elaboradas as demais etapas do estudo. Quanto maior o detalhamento e a confiabilidade das
informações melhor são determinados e avaliados os riscos que o empreendimento oferece ao
meio e que o meio oferece ao empreendimento, possibilitando o efetivo gerenciamento dos riscos.
Para a identificação dos perigos, a técnica que melhor se adapta para empreendimentos
ferroviários é a Análise Preliminar de Perigos, pois proporciona maior flexibilidade e permite
considerar todas as interferências existentes ao longo do traçado da ferrovia. A aplicação da APP
em empreendimentos ferroviários se demonstrou viável. A planilha proposta (Figura 1) buscou
abranger todos os aspectos necessários para a definição dos diferentes cenários acidentais, bem
como para a determinação de recomendações.
Procurou-se utilizar categorias de severidade e risco mais apropriadas ao tipo de
empreendimento, no caso, o ferroviiário. A matriz de risco definida buscou facilitar a classificação
do risco, à medida que apresenta apenas três classes de risco.
O modelo conceitual proposto demonstrou que a APP pode ser utilizada como ferramenta
eficaz na identificação de perigos para o transporte ferroviário.
Em função dos diferentes produtos transportados pelo modal ferroviário, apesar de não ser
objeto do estudo, a APP pode ser aplicada para outros tipos de carga transportada e não
exclusivamente para o transporte de produtos perigosos. Nesse caso, os efeitos devem ser
determinados em função do tipo da carga transportada.
Com a aplicação da APP, foi possível identificar recomendações que devem ser utilizadas
para a prevenção ou para a mitigação dos impactos gerados em decorrência de eventuais
acidentes. Esse processo deve ser estruturado por meio de Programas de Gerenciamento de
Riscos e de Planos de Ação de Emergência que possam contribuir para uma gestão efetiva de
riscos e prevenir danos à população, ao patrimônio e ao meio ambiente.
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RESUMO
Para quantificar com a maior precisão o grau de risco a desastres naturais é preciso olhar para as
múltiplas ameaças que compõem o cenário de risco local. Nesta análise realizada na bacia do
Córrego Dantas, em Nova Friburgo, região serrana do Estado do Rio de Janeiro, foram
elaborados mapeamentos de suscetibilidade dos dois processos mais recorrentes e catastróficos:
inundação brusca e deslizamento planar. Com o modelo hidráulico HEC-RAS foi possível modelar
as manchas de inundação das cheias mais recorrentes e utilizar os mapas de altura e velocidade
de fluxo para compor um mapa de perigo de inundação. O mapa de perigo de deslizamento
provém da modelagem geodinâmica SHALSTAB, que considera níveis críticos de instabilidade de
encostas. Através da sobreposição dos dois mapas, tornou-se possível distinguir os bairros com
maiores níveis de suscetibilidade aos dois processos, cruzados também com um mapeamento
proposto para análise de vulnerabilidade socioeconômica. A metodologia sugerida por este estudo
mostrou-se eficaz para o dimensionamento em menor escala de ameaças naturais, aproximandose do detalhamento necessário para o planejamento territorial intermunicipal, frente à cenários
multirriscos complexos.
Palavras Chave: Perigo,
modelagem geodinâmica.

vulnerabilidade

socioeconômica,

modelagem

hidráulica,

ABSTRACT
Multi-hazard assessment is necessary for a more precise measure of natural disaster risk
level. Flash floods and shallow translational landslides susceptibility maps where generated to
characterize the two most recurrent and catastrophic hazards in Córrego Dantas basin in Nova
Friburgo, Rio de Janeiro. Hydraulic model HEC-RAS was used to identify flood prone areas and
determine water levels and flow velocities to build a flooding hazard map. The landslide hazard
map was provided by SHALSTAB geodynamic model that accounts for slopes limit stability levels.
Overlapping the susceptibility maps contributes to the distinction of neighbourhoods with different
levels of exposure to both hazards. The risk scenario analysis is complemented by a social
economic vulnerability map. The proposed methodology is efficient for detailed assessment of
natural hazards and is closer to respond to the territorial planning needs of municipalities facing
complex multi-risk scenarios.
Keywords: Hazard, social economic vulnerability, hydraulic modeling,
modeling
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1. INTRODUÇÃO
A análise espacial do risco torna-se cada vez mais complexa quando incorporamos
múltiplos perigos ou ameaças. Em muitos casos, podemos considerar limitante a elaboração de
planos isolados de prevenção, resposta e mitigação, enquanto o perigo é heterogêneo e dinâmico.
Greiving (2006) e Turconi, et al. (2015), exemplificaram a busca por maior consistência em
analises de risco integrada quando consideraram as tipologias de inundação e deslizamento entre
outras ameaças. Em território brasileiro os desastres hidrometeorológicos ocorridos
simultaneamente na região serrana do Estado do Rio de Janeiro , em janeiro de 2011, ainda são
estudados visando o conhecimento dos mecanismos geodinâmicos e hidrológicos da região
(Lacerda et al, 2012).
Segundo à Organização das Nações Unidas (UNISDR, 2009), é necessário determinar a
natureza e dimensionar potenciais ameaças junto das condições de vulnerabilidade para avaliar o
risco. A medida das ameaças foi feita através de análises de suscetibilidade, ou seja, das
predisposições naturais à ocorrência dos processos estudados (Vedovello & Macedo, 2007).
Dependendo do processo, técnicas de modelagem fisicamente baseadas, podem ser úteis para
retro analisar os cenários de risco e compor suas estatísticas. Neste caso, a modelagem
hidráulica auxilia na composição de manchas de inundação em córregos e rios recorrentes de
transbordamento (Monteiro, 2013), assim como a modelagem geodinâmica indica as áreas
incondicionalmente instáveis e propensas à deslizamento (Zizoli, 2013). O dimensionamento da
vulnerabilidade foi baseado no Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e é
de caráter puramente socioeconômico. Ao considerar a definição de vulnerabilidade de D’Ercole
(1994), estamos aqui tratando da propensão social e econômica da população a sofrer danos em
caso de desastres naturais.
Sob esta ótica, o presente estudo teve como objetivo elaborar mapas de perigo para duas
diferentes tipologias, inundação brusca (Gruntfest & Handmer, 1999), e deslizamento planar
(Lacerda et al, 2012), com o intuito de associar os graus de suscetibilidade (predisposições
naturais) com a vulnerabilidade socioeconômica (predisposições antrópicas).

2. DADOS E METODOLOGIA
Para o mapeamento de perigo de inundações bruscas foi utilizado como ferramenta
principal as saídas do modelo hidráulico HEC-RAS, versão bidimensional. Esse tipo de modelo
simula as condições físicas fluviais de transbordamento das calhas principais para as planícies de
inundação, com aplicação frequente em estudos de cheias para diversas escalas de bacias
hidrográficas (HARRIS, 2013). Foram medidos em campo com auxilio de uma estação total, 32
pontos de sessões transversais ao longo do canal principal mais urbanizado da bacia. Com base
na curva Intensidade, Duração, Frequência (IDF) do município de Nova Friburgo, foi calculada a
Chuva de Projeto para o período de retorno de 100 anos. Neste estudo, a vazão propagada ao
longo do trecho de 11 km foi estimada, considerando o Método Racional para as três bacias de
captação à montante da área modelada. O modelo numérico de terreno utilizado para altimetria
das planícies foi constituído a partir de ortofotos de 1: 25 000 da bacia, atribuindo uma resolução
espacial de 2.5 metros. As principais saídas do modelo hidráulico são os mapas de velocidade e
altura do fluxo, em relação ao modelo numérico de terreno. Para classificar o perigo em cada
ponto da planície de inundação, foi realizado o cruzamento dos dois mapas para compor os graus
de suscetibilidade à inundação, como apresentado por Monteiro (2013), separando as três
categorias em função dos atributos da velocidade e altura do fluxo. De acordo com a relação, é
possível considerar o “perigo alto” nas células que apresentaram nível “três” na classificação
(Figura 1).
2

Figura 1: Classificação de perigo a inundação (Monteiro, 2013)

Com o mesmo modelo numérico de terreno, inicializou-se o modelo geodinâmico
SHALSTAB para delimitação das áreas mais instáveis e propensas a deslizamento planar. A
calibração do modelo foi executada utilizando o mapeamento de cicatrizes da série de eventos de
deslizamento planar de janeiro de 2011. Para as análises feitas neste estudo, as áreas ditas como
incondicionalmente instáveis, entre 0 – 50 mm/dia de precipitação necessárias para deflagrar o
processo, foram consideradas como de perigo alto de deslizamento (ZIZIOLI et al, 2013).
Para a caracterização populacional dos grupos vulneráveis utilizou-se os dados dos
setores censitários do Censo IBGE, 2010. Adaptado de Reis, at al. (2014), a equação para definir
o índice de vulnerabilidade socioeconômica é a seguinte:

Onde,
IV é o índice de vulnerabilidade; Dd é a densidade demográfica; Nm o número de
moradores por setor censitário; Mm é a média de moradores por setor censitário; ID é o
percentual de pessoas acima de 65 anos e abaixo de 12 anos por setor censitário; e R é o
percentual de responsáveis pelo domicílio sem rendimento ou com até ½ salário mínimo por setor
censitário. IDHM equivale ao Índice de Desenvolvimento Humano Municipal do Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento de 2010.

3. RESULTADOS
De forma geral a Bacia do Córrego Dantas apresenta de baixa a média vulnerabilidade em
sua parte a montante, compreendendo o bairro Campo do Coelho, área rural e de alta e muito alta
vulnerabilidade na sua parte a jusante (Figura 2). Essa classificação é reflexo direto da repartição
demográfica, onde há maior concentração populacional a jusante, em áreas mais urbanizadas. A
análise revela porém, que em termos de vulnerabilidade por faixa etária, não é possível fazer tal
distinção. Nas áreas com baixa e média vulnerabilidade residem 8.199 pessoas, sendo que
destas, 19% são menores que 12 anos e 7% são maiores que 65 anos. As áreas de alta à muito
alta vulnerabilidade, totalizam 19.518 moradores e, dentre eles 17% são menores de 12 anos e
6,8 % são maiores de 65 anos. Apesar da diferença absoluta da população de crianças e idosos
entre a montante e a jusante da bacia ser relevante, a porcentagem dessa população é quase a
mesma na zona rural e na zona urbana. Este passa a ser um fator importante a ser considerado
em situações de crise pois, o segmento de idosos e principalmente de crianças na bacia, é
consideravelmente grande e homogênea, o que exige medidas especiais de contingência.
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Segundo Liu et al. (2002), em contraste com a maioria dos adultos, as crianças não seriam
capazes de reagir adequadamente, diante a materialização do risco. Para Winser et al. (2003) as
pessoas idosas tendem a apresentar maiores dificuldades de locomoção autônoma, necessitando
de ajuda.

Figura 2: Índice de Vulnerabilidade na Bacia do Córrego Dantas.

A Figura 3 mostra o mapeamento de suscetibilidade elaborado para deslizamento planar (a)
e inundação brusca (b). É possível constatar que a montante da bacia existem mais áreas de
instabilidade critica de encostas, enquanto que a jusante as planícies destacam em maior área, as
manchas de inundação. A velocidade da onda de cheia para o período de retorno de 100 anos
contribuiu para a classificação alta de perigo em quase todo o trecho do modelado.
A Tabela 1 mostra a variação do percentual de área de perigo das duas tipologias pela
classificação de vulnerabilidade socioeconômica. A análise revela que todos os setores censitários
apresentam áreas de perigo alto de deslizamento, enquanto somente os setores próximos às
planícies de inundação apresentam áreas com alto perigo de inundação. Apesar de que,
considerando a soma do total das áreas pelas classes de vulnerabilidade socioeconômica, existe
uma proporção maior de áreas de alto perigo de inundação em comparação com a parte das
áreas de alto perigo de deslizamento. Isso em parte é devido ao próprio padrão de urbanização do
município de Nova Friburgo, em que temos a maior parte da ocupação nos vales da bacia do rio
Bengalas e consequentemente no ponto de confluência do Córrego Dantas. Ressalta-se que a
4

classe de alta vulnerabilidade socioeconômica apresenta a maior porção de sua área com alto
perigo de inundação totalizando 12,2 % e somente 1,8% com alto perigo de deslizamento.
b)

a)

Figura 3: Mapeamento de suscetibilidade a deslizamento planar (a) e perigo de inundação brusca (b) para
a bacia do Córrego Dantas.
Tabela 1: Cálculo das áreas de perigo alto por setor censitário.
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4. CONCLUSÃO
O cruzamento do mapeamento de perigo de inundação com deslizamento é essencial para a
avalição de cenários multirriscos, comumente encontrados e, por vezes, simultaneamente
deflagrados em regiões serranas. A superposição desse cruzamento com análises de
vulnerabilidade socioeconômica na escala de micro bacias indica que há grande abrangência
espacial na distribuição de áreas de alto perigo de deslizamentos nos setores censitários.
Entretanto, a superfície (em m² ) das manchas de inundação de perigo alto é superior as áreas de
alto perigo de deslizamentos. Ademais, a maior proporção de superfícies de alto perigo de
inundação está representada em setores censitários do mais alto índice de vulnerabilidade
socioeconômica. Este fato abre questionamentos sobre a proporção de habitantes que estão
expostos em maior número e talvez, com maior vulnerabilidade à perigos de natureza hidrológica,
tornando-se fator importante a investigar na tomada de decisões em politicas públicas e
planejamento territorial.
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RESUMO
O município de Uruguaiana está localizado no extremo Oeste do estado do Rio Grande do
Sul, na porção mais a jusante do Rio Uruguai e sofre anualmente com inundações. O estudo foi
realizado com base na leitura diária da estação de monitoramento, considerando-se as máximas
anuais no período de 1942 a 2015. A escolha de intervalo de dados extenso justifica-se pela
possibilidade de projeção futura dos dados, tendo como base o intervalo utilizado. Após a
identificação e ordenação dos eventos de inundação ocorridos, extraiu-se a equação da reta para
os diferentes modelos de ajuste e observou-se que o modelo de função logarítmica, apresentou
um melhor desempenho com índice de determinação (R²=0,98), representando um menor
distanciamento entre o valor real e o valor estimado para projeção de valores. Com base na
metodologia empregada foi possível espacializar as diferentes faixas de tempo de retorno 2, 5, 25
e 100 anos, das inundações no município, associando as cotas obtidas ao Modelo Digital de
Terreno.

Palavras chave: Desastres naturais, Geotecnologia, SIG.
ABSTRACT
The city of Uruguaiana is located at the western end of the state of Rio Grande do Sul, in the
portion further downstream of the River Uruguay and suffers annual floods with. The study based
on the daily reading of the monitoring station, considering the annual maximum in the period from
1942 to 2015. The choice of extensive range of data is justified by the possibility of future
projection of the data, based on the range used. After identification and ordering of events
occurring flood, the equation of the extracted models for the different adjustment and it was
observed that the logarithmic function model showed a better performance index determination (R²
= 0.98) representing a smaller distance between the actual value and the estimated value of
projection values. Based on the methodology employed it was possible spatialise different
turnaround time tracks 2,5,25 and 100 years of flooding in the city, linking the quotas obtained the
Digital Terrain Model.

Keywords: Natural disasters, Geotecnology, GIS.
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1. OBJETIVOS
O artigo desenvolvido tem como objetivo geral analisar as inundações ocorridas no
munícipio de Uruguaiana - RS, e ainda, como objetivos específicos quantificar o tempo de retorno
das inundações (TR) com base em funções matemáticas, espacializando-se no modelo digital de
terreno (MDT) para o mapeamento de perigo.

2. MÉTODO UTILIZADO

2.1 Cálculo do tempo de retorno
O mapeamento de perigo tem como função principal informar a possibilidade de ocorrência
e/ou possível recorrência das inundações, sendo assim, utilizou-se a metodologia semelhante a
realizada por Kurek (2008) e Prina (2015), selecionando-se apenas os eventos extremos com cota
igual ou superior à de inundação, após o ordenamento destes eventos obteve-se a equação da
reta através de funções matemáticas.
Inicialmente foi necessário fazer uso do software ARCGIS 10.1®, utilizando-se funções para
operação com banco de dados, para a extração dos eventos extremos, sendo considerado
somente o valor máximo para mês de cada ano no período de 1942 a 2015.
Ressalta-se a importância da realização e atualização dos estudos relacionadas a
mapeamento de risco, pois no município não havia conhecimento nem por parte da Defesa Civil
da cota de inundação. Logo, consultou-se o sistema adotado pela Prefectura Naval Argentina,
como referência ao município lindeiro denominado Paso de Los Libres – AR, adotando-se como
critério a cota de inundação a elevação no rio de 8,5 m acima do nível normal (considerada como
estado de “Evacuación”), atingindo a cota topográfica de 48 m. Justifica-se também a adoção da
cota, pois conforme verificado em ambiente computacional o estabelecimento das residências dáse a partir da mesma cota topográfica.
Posteriormente a seleção dos eventos que atingiram no mínimo a cota de 48m, classificouse os valores de menor a maior conforme o registro de cotas, e então foram empregadas as
principais funções de ajuste a reta disponíveis no MS Excel®.
2.2 Construção do MDT
Inicialmente vetorizou-se no software ARCGIS 10.1® as curvas de nível do município
disponibilizadas em meio analógico na escala 1:2.000, com intervalo de representação de 1m.
Após esta etapa foi atribuído o sistema de referência (datum) SIRGAS 2000, sistema de
coordenadas planas UTM (Universal Transversa de Mercator) fuso 21 J.
Posteriormente vetorizou-se a drenagem da zona urbana do município, no sentido de
montante para jusante, ou do ponto com cota superior do terreno (nascentes) para a parte mais
baixa (exultório). Esta etapa foi realizada novamente com o auxílio do SIG, utilizando-se também
como base o mesmo mapa constante no plano diretor e imagens do GOOGLE EARTH PRO®.
Após a etapa de aquisição e espacialização das informações, foi utilizado para a construção
modelo digital de terreno a ferramenta do pacote de analise espacial Topo to Raster. Descrita na
literatura como um dos melhores interpoladores na atualidade, por produzir um modelo digital de
terreno hidrologicamente orientado a drenagem em especial (MENEZES, 2015).
Uma das grandes vantagens da ferramenta criada em 1980, o algoritmo ANUDEM
desenvolvido por Hutchinson (1989) é a eficiência computacional dos métodos de interpolação
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tanto locais, quanto a continuidade da superfície de métodos de interpolação de dados globais,
como a krigagem e o spline. A técnica utiliza ainda a delimitação das características do terreno
como a drenagem ou a delimitação de cumes, para provocar no MDT as mudanças abruptas ou
suaves que ocorrem no terreno, como os rios e lagos.
No software ArcGIS 10.1®, com o uso da ferramenta Topo to Raster, utilizou-se como fontes
da altimetria do terreno (Point Elevation) as Curvas de Nível convertidas em ponto. A drenagem
vetorizada (Stream) foi utilizada então para o condicionar o rebaixamento do terreno e provocar o
direcionamento local do fluxo água.
Como parâmetros de processamento dados e saída do MDT interpolado, foram utilizados a)
resolução espacial: 2m; b) número de iterações: 40; c) raio de interpolação: 20 pixels. Ressalta-se
então o cuidado para a qualidade do modelo a necessidade de dados precisos, e a resolução do
MDT resultante ser compatível com o detalhamento (escala) das informações de entrada
(OLIVEIRA, 2010), ainda o número de iterações uma vez que relevos mais acidentados
demandam maior número de iterações, consequentemente tempo de processamento.
2.3 Caracterização da área do estudo
Inicialmente consultou-se a bibliografia relacionada, buscando-se a relação de municípios
mais afetados pelas inundações no Rio Grande do Sul. Constatando-se que o município de
Uruguaiana, possui uma grande probabilidade de novos eventos acontecerem, pois, segundo as
características levantas no Inventário de Inundações, o município apresenta suscetibilidade “Muito
Alta” a inundações (MENEZES e SCCOTI, 2013).
A área da realização da pesquisa está localizada no extremo oeste do estado do Rio
Grande do Sul, entre as coordenadas 486.500 m E, 6.711.300 m S e 570.000 m E, 6.740.00 m S
(Fuso 21 J Sul). O município possui uma altitude média de 66 m, e conta com cerca de 125.435
habitantes (IBGE, 2010) disposto em uma área de 5.715,763 km².
Segundo a Agencia Nacional de Aguas (ANA, 2014), o Rio Uruguai, principal recurso hídrico
presente no município, possui 2.200 km de extensão, se origina da confluência dos rios Pelotas e
Canoas. O rio ainda divide os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, abrangendo um
total de 384 municípios dos quais destacam-se Erechim, Ijuí, Uruguaiana, Santana do Livramento
e Bagé, todos presentes no estado do Rio Grande do Sul.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após o conhecimento dos eventos extremos, com base na metodologia empregada
empregou-se as funções de ajuste disponíveis no pacote do MS Excel® (Figura 1); Exponencial,
Linear, Logarítmica, Polinomial, Potência.
Como critério para escolha utilizou-se a observação da distribuição dos valores e a
proximidade com linha projetada de acordo com o modelo, e ainda o coeficiente de determinação
(R²).
Muito semelhante com o resultado encontrado em Prina (2015), os modelos da função
Logarítmica e Potência obtiveram os melhores ajustes, aparentemente idênticos mas com uma
leve diferença no coeficiente de determinação, sendo atribuído o melhor ajuste a função
Logarítmica (R² = 0,9807). Mas ambas equações estão qualificadas para utilização da projeção do
tempo de retorno, dependendo do critério e aplicação do profissional.
O mapeamento do perigo à Inundação tem como característica associar a componente
espacial (terreno), ao tempo de recorrência das inundações (TR). Através do estabelecimento dos
intervalos das classes para TRs 2/5//25/100 anos, foram definidas as cotas de terreno.
Apesar das cotas obtidas divergirem (Tabela 1), as mesmas mostraram-se muito próximas
especialmente nas classes 5 e 25 anos (diferença abaixo de 50 cm). A classe inicial e final
naturalmente apresentaram um maior distanciamento, evidentemente associado ao intervalo de
dados utilizados mais extenso utilizado, pois, o estudo anterior foi realizado em 1984 (TUCCI e
LOPES, 1985).
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Figura 1 – Resultados obtidos de acordo com a função matemática.

Organização: AIMON, J.G.S (2016).
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Também deve-se considerar a diferença entre métodos matemáticos (Metodologia)
utilizados para estimar o TR, uma vez que Tucci e Lopes (1985), usam a equação log-Pearson III
associada a dados de vazão. Enquanto para o estudo utilizou-se uma função de ajuste logaritmo
associada a dados da cota Rio.
Tabela 1 – Comparação das cotas do TR obtido com outro autor.
TR
TUCCI (1984)
2
49
5
50,27
25
52,37
100
53,57
Organização: AIMON, J.G.S (2016).

AIMON (2015)
48,993
50,067
51,953
53,578

DIFERENÇA
-0,007
-0,203
-0,417
0,008

A Figura 2, demonstra a discretização do perigo a inundação no município de Uruguaiana,
conforme as classes pré-estabelecidas. Como mapa final optou-se por materializar o risco
considerando o recorte da área urbana, e não somente a destinada a habitações devido a
possibilidade de perdas econômicas nas áreas próximas ao rio destinadas a cultivo do arroz ou
pecuária.
Ao todo foram mapeados como áreas em perigo de inundação 304,17 hectares, destes de
acordo com o tempo de retorno: 32,33% até 2 anos, 10,04% até 5 anos, 27,07% até 25 anos,
30,56% até 100 anos. Chama atenção a necessidade de elaboração de políticas públicas e
conscientização da população, dado o montante de áreas com grande possibilidade de ocorrência
de inundações.
Figura 2 – Mapa de perigo à inundação no município de Uruguaiana.

Organização: AIMON, J.G.S (2016).
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CONCLUSÃO
Faz-se necessário periódica dos estudos relacionados as inundações, pois as alterações
provocadas pelo homem muito significativas ao longo do tempo, como o desmatamento,
construção de barramentos e outras obras de infraestrutura.
A conscientização da população do significado e as consequências da habitação em áreas
com perigo de inundação é uma importante fase da mitigação dos danos, possível de ser
realizada com base nos mapas perigo.
É possível ainda o detalhamento no MDT utilizando-se levantamentos de campo, além da
evolução do estudo até o Mapeamento do Risco.
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RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo identificar critérios e parâmetros para análise da
vulnerabilidade de travessias dutoviárias que podem ser danificadas por ondas de cheia geradas
por rupturas de barragens. No entanto, compreender o comportamento do meio físico requer
analises complexas. Por isso optou-se por relacionar duas metodologias: a análise integrada do
meio físico de forma a compartimentar o terreno em unidades com maior e menor susceptibilidade
aos processos geológicos, onde são considerados aspectos geomorfológicos, geológicos,
hidrológicos, climáticos e de uso e cobertura do solo e; modelos hidrodinâmicos 2D para estimar a
dimensão da onda de cheia a partir da seleção de hidrogramas de entrada. Os resultados deste
trabalho contribuirão com estudos desenvolvidos nas bacias hidrográficas do Ribeirão do Roque e
Rio das Araras - SP onde há várias barragens de pequeno e médio porte construídas, na maioria
das vezes, sem planejamento.
Palavras Chave: Ondas de cheia, Vulnerabilidade de travessias dutoviárias,
Critérios, Parâmetros.
ABSTRACT
This paper aims to identify criteria and parameters to vulnerability pipelines crossings analysis that
can be damaged by flood waves generated by dams breaks. However, understanding the physical
environment behavior requires complex analysis. Therefore considers the relationship of two
methodologies, the integrated analysis of the physical environment in order to partition the land in
units with higher and lower susceptibility to geological processes, which are considered
geomorphological, geological, hydrological, climatic and use and covering of the land and; 2D
hydrodynamic models to estimate the dimensio of the flood waves as from the input hydrograph
selection. These results contributed to studies conducted in the watersheds of Ribeirão Roque and
Rio das Araras - SP where there are several small and medium-sized dams in most cases built
without planning.
Keywords: Full waves, Vulnerability of road crossings, Criteria, Parameters.
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1. INTRODUÇÃO
Dutovias são estruturas lineares que podem transportar diferentes produtos, sendo de
grande importância para a economia aquelas que distribuem petróleo e seus derivados. Como são
obras de grande extensão podem compor diferentes paisagens geológicas, geomorfológicas,
condições climáticas, socioeconômicas e hidrográficas.
As travessias são consideradas áreas com grande susceptibilidade aos processos do meio
físico como enchentes, inundações, ondas de cheia e corridas de massa, pois trata-se de áreas
com baixas declividades. Por isso, na escolha do método de travessia, que pode ser subterrânea,
lançamento em vala, submersa, aérea, e de furo direcional são consideradas as características
do canal, do meio que o circunda, atividades econômicas, abertura de comportas, entre outras;
sendo a escolha do método de grande importância para que não ocorram acidentes com o duto,
que podem vir a comprometer o meio físico, social e econômico.
Por mais que hajam métodos específicos para cada realidade encontrada na construção de
travessias, na maioria das vezes, não são previstas a implantação de reservatórios a montante da
travessia e nem mesmo possíveis falhas, que podem gerar ondas de cheia e danificar estruturas
localizadas a jusante.
Tendo em vista os impactos que a onda de cheia gerada por rupturas de barragens podem
oferecer, o presente trabalho tem como objetivo identificar a partir de revisão bibliográfica os
parâmetros e critérios para análise da vulnerabilidade de travessias dutoviárias nas
bacias hidrográficas do Ribeirão do Roque e Rio das Araras (SP) (Figura 1), de acordo com os
trabalhos desenvolvidos por Urlich, et. al. (2005); Rajah, et al. (2005); Joyce, Chantler
(2001); Brighetti, Martins (2001), Pelizzaro, et. al. (2013) e Zaine (2011), onde são
questionados o tipo e as condições de travessia, equações para estimar a erosão local, os
dados hidráulicos em estruturas que atravessam corpos d'águas, entre outras características
físicas.
Figura 1. Localização das Bacias hidrográficas do Ribeirão do Roque e Rio das Araras - SP
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Lembrando que, esses critérios e parâmetros serão classificados para análise da
vulnerabilidade de travessias dutoviárias a partir das unidades fisiográficas contendo as
fragilidades e potencialidades do terreno e dos dados de saída fornecidos por modelos
hidrodinâmicos bidimensionais para a simulação da onda de cheia gerada por rupturas de
barragens de terra nas bacias.
As bacias hidrográficas do Ribeirão do Roque e Rio das Araras estão localizadas no estado
de São Paulo, no médio curso do Rio Mogi Guaçu, Depressão Periférica Paulista, tendo em
comum a Formação Corumbataí e Depósitos Coluviais de Espigão (areias, cascalhos e quartzo na
base) (IPT, 1981a; IPT, 1981b). Possuem cerca de 350 reservatórios, construídos na maioria das
vezes sem planejamento e/ou acompanhamento técnico, sendo que, na bacia do Ribeirão do
Roque já ocorreu ruptura de barragem de rejeito.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
Para a elaboração deste trabalho foram considerados trabalhos internacionais e nacionais
que utilizaram critérios e parâmetros para a avaliação e manutenção de travessias de dutos em
relação aos processos geológicos e antrópicos pertinentes a canais de drenagem.
Pesquisa realizada a partir do serviço de VNP (Virtual Private Network ou Rede Virtual
Privada), que permite o acesso livre aos principais bancos de dados nacionais e internacionais
como em E-Books e Periódicos Online.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
De acordo com os trabalhos analisados, foi elaborado o Quadro (1), onde consta alguns
critérios e parâmetros a serem adaptados e considerados de início na avaliação da
vulnerabilidade de travessias dutoviárias nas bacias hidrográficas do Ribeirão do Roque e Rio das
Araras - SP.
Esses critérios e parâmetros representam a relação das condições dos fatores
socioeconômicos com os fatores naturais, tendo em vista analisar futuramente como estes
poderão se comportar perante a ocorrência de ondas de cheia segundo as características
geológicas, geomorfológicas, hidrográficas, climáticas, de uso e cobertura do solo, das barragens
e travessias dutoviárias. Considerando que é um evento que pode vir a acontecer, os valores
necessários para a simulação serão estimados de acordo com equações empíricas indicadas para
cada tipo de cenário encontrado.
Quadro 1. Critérios e parâmetros para análise da vulnerabilidade de travessias dutoviárias quanto à
ocorrência de ondas de cheia geradas por rupturas de barragens de terra.
CRITÉRIOS A SEREM CONSIDERADOS NA SELEÇÃO DE ÁREAS ALVO

Caracterização
fisiográfica

Delimitação de unidades fisiográficas das
Levantamento de
bacias hidrográficas segundo as
dados sobre a
Geomorfologia;
potencialidades e fragilidades do terreno
morfologia fluvial
geologia; hidrografia;
aos processos do meio físico e as
e as condições
clima e uso e
condições das barragens (estabilidade,
hidráulicas do
cobertura da terra
controle da drenagem, fissuração, erosão
trecho estudado
superficial, entre outros)
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Quadro 1. Critérios e parâmetros para análise da vulnerabilidade de travessias dutoviárias quanto à
ocorrência de ondas de cheia geradas por rupturas de barragens de terra (continuação).
CRITÉRIOS A SEREM CONSIDERADOS NA CALIBRAÇÃO DOS MODELOS HIDRODINÂMICOS
BIDIMENSIONAIS
Modelo Digital de Elevação do Terreno (MDET)na escala 1:10.000

Dados a respeito da altura, comprimento do reservatório e o volume de água acumulado pelo mesmo e
a largura e tempo da brecha de ruptura segundo os métodos empíricos para estimar a vazão de pico

Coeficiente de Manning
Intervalo de tempo computacional (∆t) e intervalo de distância computacional (∆x)
Transporte de sedimentos

PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO QUANTO À EROSÃO
LOCAL E AS FORÇAS HIDRODINÂMICAS GERADAS POR ONDAS DE CHEIA QUE PODEM
CONTRIBUIR PARA O ROMPIMENTO DO DUTO
Relação da compartimentação fisiográfica com os dados fornecidos pelos modelos 2-D
Dados de saída da onda de
cheia (médias)

Velocidade e profundidade
hidráulica; diâmetro das
partículas do sedimento;
profundidades máximas de
erosão e declividade da linha
de energia do escoamento
na região da travessia

Fatores naturais e socioeconômicos
Pluviosidade (distribuição, intensidade, duração e tempo de retorno da
chuva)
Tipo e espessura dos solos, rochas e materiais inconsolidados
Declividade, amplitude altimétrica, comprimento, densidade de
drenagem e perfil dos vales
Indícios de erosão fluvial
Ordem hierárquica do canal
Geometria da bacia, canal e a forma de encostas
Método de travessia e condições estruturais
Forma como as barragens foram projetadas (requisitos, diretrizes e
técnicas) e presença de outros reservatórios no mesmo canal
Uso e cobertura do solo (preservação da mata ciliar, impermeabilização,
movimentos de terra e escavações nas proximidades de cursos d'água
Sistema de amortecimento das águas pluviais

Como pode ser observado no Quadro 1, as atividades foram divididas em 3 etapas. A
primeira representa a compartimentação das unidades fisiográficas segundo os procedimentos de
análise apontados por Zaine (2011), de forma a evidenciar as fragilidades e potencialidades do
terreno e escolher as áreas alvo. Além da análise integrada do meio físico e a caracterização das
áreas alvo (barragens de terra, canais e travessias), na segunda etapa, haverá a necessidade de
simular em modelos hidrodinâmicos 2D a onda de cheia; sedimentos transportados que
podem representar o aumento do seu volume por processos erosivos, transporte de blocos de
rochas e árvores e; a erosão em travessias. Após a calibração e validação dos dados de saída
fornecidos pelos modelos, uma terceira etapa será necessária para relacionar os dados obtidos
na primeira e
4

na segunda etapa, para assim poder se destacar os cenários de ruptura que proporcionem maior
risco a essas travessias.
4. CONCLUSÕES
A partir deste estudo está sendo possível constatar que o evento de onda de cheia gerada
por ruptura de barragem é bastante complexo, dada a quantidade de variantes que podem
interferir neste processo. Portanto, optou-se por relacionar metodologias como:




a análise integrada do meio físico, de forma a destacar as unidades com maior
susceptibilidade aos processos do meio físico, como é o caso das planícies aluviais onde
localizam-se as travessias, sujeitas a erosão fluvial, assoreamento, ondas de cheia, entre
outros e;
pesquisas que utilizaram modelos hidrodinâmicos para estimar as proporções de ondas de
cheia decorrentes de rupturas de barragens.

identificação de critérios e parâmetros para avaliação da vulnerabilidade de travessias
dutoviárias nas bacias hidrográficas do Ribeirão do Roque e Rio das Araras, sendo que a analise
integrada funciona como um guia de análises a serem feitas a respeito do meio físico, onde dados
fornecidos por modelos hidrodinâmicos podem ser introduzidos de forma a obter informações
mais completas das bacias e do evento de onda de cheia.
AGRADECIMENTOS
Os autores agradecem a CAPES pelo fomento à pesquisa e às bolsas de pesquisa, e ao
Instituto de Geociências e Ciências Exatas da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita
Filho (UNESP) campus de Rio Claro pelo suporte oferecido.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BRIGHETTI, G.; MARTINS, J. R. S. Estabilização e Proteção de Margens Universidade de São
Paulo Escola Politécnica Departamento de Engenharia Hidráulica e Sanitária. 73 pg. 2001.
Disponível em: http://docslide.com.br/documents/obras-fluviaispdf.html. Acesso em 15 de fevereiro
de 2015.
JOYCE S.; CHANTLER, A. A Method for the Analysis of Scour Potential and Protective
Works Design at Pipeline Crossings of Mobile-Bed Rivers. ASCE American Society of Civil
Engineers. 1-12 p. 2001.
INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DE SÃP PAULO. Mapa Geológico do Estado de
São Paulo. São Paulo: IPT. 1981a.
INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DE SÃP PAULO. Mapa Geomorfológico do
Estado de São Paulo. São Paulo: IPT. 1981b.
Pelizzaro, J. A; Veiga, B. V; Dziedzic, M. Travessia de Canais por Dutos - Estimativa da
Profundidade de Erosão. RBRH – Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 18 n.3 – 720. Jul/Set 2013.
URLICH, C., et al. A Case of Scour Impacted Pipelines in River Crossings Part I - Scour
Evaluation. ASCE American Society of Civil Engineers. 263 - 277 p. 2005.
RAJAH S. K., et al. A Case of Scour Impacted Pipelines in River Crossings Part II - Structural
Repairs. ASCE American Society of Civil Engineers. 421 - 438 p. 2005.
5

ZAINE, J. E. Método de Fotogeologia aplicado a estudos geológico-geotécnicos: ensaio em
Poços de Caldas, MG. 2011. Tese (Livre docência em Geociências e Meio Ambiente).
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Rio Claro, 2011.

6

III Congresso da Sociedade de Análise de Risco
Latino Americana
IPT, São Paulo, Brasil – 10 a 13 de Maio de 2016
Dese volvimento e Riscos no Contexto
Latino-a erica o

Análise pós-transbordamento de um evento de cheia ocorrido
na cidade de Petrópolis - RJ
1

2

3

Fabricio Polifke da Silva , Clarissa Moschiar Fontelles , Ricardo Marcelo da Silva e Cinthia
4
Martins Avellar
1 Instituto Estadual do Ambiente, fabriciopsilva@odebrecht.com
2 Instituto Estadual do Ambiente, clarissafontelles@odebrecht.com
3 Instituto Estadual do Ambiente, rmsilva@inea.rj.gov.br
4 Instituto Estadual do Ambiente, cinthiaavellar@inear.rj.gov.br

RESUMO
O Sistema de Alerta de Cheias do Instituto Estadual do Ambiente (INEA) realiza o
monitoramento hidrometeorológico no estado do Rio de Janeiro. Quando há previsão de chuvas
que possibilitem o transbordamento dos rios para a região monitorada, o Inea envia alertas via
Sms, Facebook, Twitter, Telefone e Rádio para agentes da Defesa Civil no ultimo estágio de
monitoramento e usuários cadastrados no sistema. Em caso de emissões de alerta de
transbordamento, é enviada uma equipe para avaliar as áreas afetadas e as condições do local,
em conjunto com a Defesa Civil municipal e/ou a superintendência do Inea. O intuito das visitas
pós-transbordamento é criar um histórico com as avaliações da vulnerabilidade local, para auxiliar
nas tomadas de decisões frente a situações de chuvas e/ou possibilidade de transbordamento de
rios monitorados. Assim, neste trabalho serão apresentados os resultados da operação realizada
pela equipe de monitoramento do INEA em um caso de transbordamento do rio Quitandinha,
localizado na cidade de Petrópolis.
Palavras Chave: monitoramento, alerta, inea, transbordamento.
ABSTRACT
The Flood Warning System of the State Environmental Institute (INEA) realize the
hydrometeorological monitoring in the state of Rio de Janeiro. When there is forecast of rain to
enable the overflow of rivers to the monitored region, INEA sends alerts via SMS, Facebook,
Twitter, phone and radio for civil defense officers in the last stage of monitoring and registered
users in the system. In case of overflow alert emissions, a monitoring team is sent to assess the
affected areas and local conditions, together with the civil defense municipal and / or oversight of
INEA. The purpose of post-overflow visits is to create a history with local vulnerability assessments
to assist in making decisions facing situations of rain and / or possibility of overflow of rivers
monitored. Thus, this paper will present the results of the operation carried out by INEA monitoring
team in a case of overflow of the Quitandinha River, located in the city of Petrópolis.
Keywords: monitoring, alert, inea, overflow
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1. INTRODUÇÃO
O estado do Rio de Janeiro é frequentemente assolado por inundações, uma situação
natural de transbordamento de água do seu leito natural, qual seja, córregos, arroios, lagos, rios,
ribeirões, provocadas geralmente por chuvas intensas, principalmente no verão. As características
do relevo do estado, como rios e córregos com forte declividade drenando bruscamente das
serras para as baixadas, problemas nos sistemas de drenagem, elevado índice de poluição (lixo),
assim como pela ocupação irregular ou desordenada das duas margens agravam as
consequências dos eventos de cheia sobre os municípios do estado.
Segundo Viana et al (2012), observou-se um crescimento nos prejuízos associados às
épocas de cheias, resultado da ocupação desordenada das áreas naturais de inundação, e pela
falta de conscientização e preparo da população para enfrentar esses eventos extremos. Assim, o
Instituto Estadual do Ambiente - INEA, órgão da Secretaria de Estado do Ambiente – SEA, criou o
Sistema de Alerta de Cheias com o objetivo de informar às autoridades e à população quanto à
possibilidade de ocorrerem chuvas intensas e inundações graduais (cheias) que possam
ocasionar perdas materiais e humanas.
O Sistema de Alerta de Cheias possui uma rede de estações telemétricas e de radares
meteorológicos que enviam, em tempo real, dados de chuva e de nível dos rios monitorados. Na
Sala de Situação do INEA, meteorologistas e técnicos em meteorologia fazem o
acompanhamento das condições do tempo e do nível dos rios monitorados 24 horas por dia,
todos os dias. Quando há previsão de chuvas fortes ou possibilidade de transbordamento dos rios
para a região monitorada, o INEA envia Alertas via SMS para agentes da Defesa Civil e
população cadastrada. Além da emissão via SMS, também são emitidas notificações via Twitter,
Facebook, Telefone e Rádio.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
A emissão dos alertas pela equipe de monitorando localizada na Sala de Situação do INEA
segue o protocolo caracterizado na Figura 1.

Figura 1. Etapas da emissão dos alertas.
Durante o nível de vigilância, a equipe de monitoramento acompanha as condições do
tempo e dos cursos d’água. Neste estágio podem ocorrer chuvas fracas ou esparsas que não
influenciam para elevação significativa dos níveis dos rios e os mesmos se encontram dentro da
normalidade.
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Quando um sistema meteorológico que possa favorecer a ocorrência de chuvas
significativas para a elevação do nível dos rios monitorados é previsto/monitorado pela equipe de
monitoramento, a mudança de estágio para atenção é emitida imediatamente para os órgãos de
Defesa Civil e as comunidades, agindo preventivamente e minimizando as consequências destes
eventos.
Sendo observada uma elevação acima do normal do nível de algum rio monitorado, o
meteorologista responsável pelo monitoramento avalia as condições meteorológicas e/ou de outra
natureza que possam ter ocasionado tal elevação. Se houve registro de chuvas intensas no curso
d’água monitorado ou nas bacias contribuintes que confirme a elevação do nível do rio e há
previsão da continuidade das chuvas, a equipe de monitoramento emite um aviso de mudança
para estágio de alerta. Durante este estágio, os agentes de Defesa Civil e a população preparamse para uma eventual evacuação das áreas marginais ao rio em risco de inundação.
Com o rio atingindo a iminência de transbordamento e havendo a previsão de continuação
das chuvas nas próximas horas é emitido um aviso de alerta máximo, onde a orientação é que
sejam retiradas as pessoas das proximidades dos rios e sejam levadas para áreas protegidas das
cheias, de acordo com o plano de contingência vigente da Defesa Civil. Com a continuidade das
chuvas e o rio ultrapassando a cota de transbordamento, a equipe de monitoramento emite um
aviso de transbordamento do rio.
Após a emissão do aviso de transbordamento, a equipe de monitoramento verifica as
consequências do evento de cheia com a Defesa Civil Municipal e/ou Superintendência. Nessas
visitas, é realizada a avaliação dos impactos ocorridos com o objetivo de formar um histórico dos
efeitos ocasionados pela cheia. Através desse histórico, são gerados dois grandes legados para o
sistema de alerta de cheias: a avaliação da vulnerabilidade local, isto é, diagnostico das
intempéries ocasionadas pelo nível máximo atingindo pelo rio, e o acompanhamento cronológico
da variação das áreas atingidas pelo transbordamento do rio. Esse histórico contribui diretamente
na tomada de decisão do meteorologista, onde fornece um panorama do comportamento
esperado de cada evento de cheia ofertando, consequentemente, uma maior seguridade na
emissão dos alertas.
Assim, neste trabalho será apresentado um evento de transbordamento do rio Quitandinha,
localizado na cidade de Petrópolis, ocorrido no dia 29/11/2015. Para análise e apresentação do
evento foi utilizado o banco de dados do protocolo de emissão de alertas de cheia, avaliação do
evento mais significativo e resultados da ida a campo realizada pela equipe do INEA.
3.1 Evento de cheia mais significativo
Os dados do evento mais significativo de transbordamento ocorrido no ano de 2015, no
município de Petrópolis são apresentados na Tabela 1.
Tabela 1. Dados do Evento de Transbordamento.
Data do evento
Município
Estação
Curso d’água
Nível máximo atingido
Cota de Transbordamento

29/11/2015 às 15:45h
Petrópolis
Coronel Veiga
Quitandinha
4,06m
2,2m

3.2 Avaliação do Evento – Impacto Ambiental
A formação de áreas de instabilidade atmosféricas, devido à alta disponibilidade de
umidade e aquecimento diurno, ocasionaram a ocorrência de chuvas intensas e inundações em
vários pontos do município de Petrópolis e deslizamento de encostas. Culminando em famílias
desalojadas, restaurantes fechados por conta da cheia e automóveis inundados, além de áreas
interditadas.
A estação Cel Veiga instalada em Petrópolis monitora o nível do rio Quitandinha que corta
um grande trecho do município. O rio Quitandinha, no trecho que atravessa a cidade, é totalmente
canalizado, além de receber grande volume de águas pluviais e de afluentes de pequeno a médio
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porte. A canalização de um corpo hídrico geralmente causa mudanças na característica e tempo
de resposta mediante intensa precipitação.
O cotagrama (Figura 2) evidencia que fatores locais, exercem um efeito significativo para a
modulação do nível do rio entre as estações e o corrobora com o rápido efeito do tempo de
resposta, cerca de 30 min após o início das chuvas. O pico na elevação do nível do rio da estação
Cel Veiga, ocorre praticamente no mesmo instante que o pico de chuva registrado nas estações
Cel Veiga e LNCC.

Figura 2. Cotagrama do evento de cheia do dia 29/11/2015.
3.3 Descrição do Impacto em campo
A cidade de Petrópolis é repleta de galerias subterrâneas. Essas galerias recebem a carga
das águas pluviais, e levam para desaguar nos rios Itamarati e Quitandinha. O deságue
normalmente é feito a montante e a jusante dos grandes núcleos populacionais da cidade de
Petrópolis, ou antes, de pontos críticos.

Figura 3. Imagem do Google Earth dos rios de Petrópolis.
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O único ponto, do rio Quitandinha abordado na visita, onde houve constatação de
transbordamento foi em frente à estação Cel Veiga. O Sr. Henrique, funcionário da
Concessionária Ford, que fica na margem esquerda (mais alta) do rio Quitandinha, disse que o
rio transbordou neste trecho, e a água chegou a entrar até o segundo degrau da escada que fica
no final da garagem.

Figura 5. Estação Cel Veiga.
Figura 4. Concessionária na margem
esquerda do rio Quitandinha.

Figura 6. Escada onde a água atingiu até
o segundo degrau.

Figura 7. Distância da margem
esquerda até a escada onde a água atingiu.
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O Sr. Antônio Silva, morador da rua Olavo Bilaspur, ponto a montante da estação Cel
Veiga, um dos pontos de alagamento, informou que o rio Quitandinha ali é raro de transbordar.
Que o alagamento vem da rua Teresa descendo até a Olavo Bilaspur e desaguando no rio
Quitandinha.
Segundo o Sr. Manoel, funcionário do restaurante Temperos da Sula localizado no Lago
Azul, o maior problema, em grande parte, dos pontos que inundam não é o transbordamento
dos rios. Ele nos informou que as ruas alagam antes mesmo dos rios transbordarem, e que essa
água não drenada para as galerias escoa para o rio ofertando um aumento do nível “não
previsto”. Outro problema levantado pelo Sr. Manoel é a falta de limpeza da rua. O lixo entope
os bueiros não permitindo a drenagem das águas superficiais das vias. Ainda, segundo ele, o
entupimento de um bueiro entre a rua Republica da Argentina e a rua Líbano foi o causador da
enxurrada ocorrida no restaurante. Ele mesmo foi quem desentupiu o bueiro durante a
enxurrada. Além disso, afirmou que a galeria na rua São Salvador está entupida, o que,
segundo ele, contribui para outros eventos.
No centro da cidade o rio Palatinato teve seu curso desviado para uma galeria que o leva
até o rio Itamarati. O caminho que deveria ser feito por ele, hoje quem percorre é uma galeria
que recebe a água drenada das vias do centro, entre elas a rua Casemiro de Abreu e rua
Santos Dumont, e deságua no rio Quitandinha.
O Sr. Renato, segurança da UniCred, informou que não houve transbordamento do rio
Quitandinha no trecho da rua do Imperador, centro de Petrópolis, e sim alagamento da via,
estendendo para dentro da loja até a porta giratória.

4.0 CONCLUSÃO
O monitoramento hidrometeorológico mostra-se de suma importância como medida de
mitigação aos impactos ambientais oriundos da ocorrência de chuvas intensas e transbordamento
de rios. Inserido neste contexto destaca-se o rio Quitandinha, localizado no centro da cidade de
Petrópolis, por apresentar uma rápida resposta em função da ocorrência de chuvas.
Consequentemente, eventos de transbordamento para este ponto de monitoramento tornam-se
frequentes e atingem de forma significativa a região de seu entorno.
Assim, o objetivo das visitas pós-transbordamento é criar um histórico do comportamento
dos rios, para auxiliar nas tomadas de decisões frente a situações de chuvas e/ou possibilidade
de transbordamento de rios monitorados. Pela vistoria realizada em campo para o evento de cheia
do rio Quitandinha ocorrido no dia 29/11/2016, identificou-se que município de Petrópolis possui
muitas galerias que recebem a drenagem das águas pluviais, que ocasionaram um amortecimento
da elevação dos rios que passam pela cidade. Entretanto, os eventos de cheias, aparentemente,
são motivados pelos bloqueios causados por entulhos que se encontram nessas galerias.
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RESUMO
Este artigo apresenta os resultados preliminares da compartimentação fisiográfica a partir da
aplicação da técnica de interpretação de ferramentas de sensoriamento remoto e
geoprocessamento pelo método de Zaine (2011), na área que abrange as Bacias dos Rios
Juqueriquerê, Santo Antônio e São Francisco, localizadas nos municípios de Caraguatatuba e
São Sebastião (SP). A compartimentação fisiográfica consiste em individualizar áreas do meio
físico que possuam características homogêneas, a fim de reconhecer, no presente estudo, as
fragilidades e potencialidades à ocorrência de processos de dinâmica superficial, como corridas
de massa e escorregamentos. Foram identificadas dezessete unidades fisiográficas: seis
unidades inseridas na Unidade Morfoescultural do Planalto Atlântico e onze unidades inseridas na
Unidade Morfoescultural da Província Costeira. A metodologia utilizada possui potencial aplicação
em outros estudos relacionados ao meio físico.
Palavras chave: compartimentação fisiográfica – método Zaine (2011) – fotointerpretação –
sensoriamento remoto
ABSTRACT
This article presents preliminary results of the physiographic compartmentation based on the
application of the interpretation of remote sensing and geoprocessing tools by Zaine method
(2011), in the region that covers the basins of three rivers (Juqueriquerê, Santo Antônio e São
Francisco), located in Caraguatatuba and São Sebastião (SP). The physiographic
compartmentation consists of individuate areas of the physical environment that have
homogeneous characteristics, in order to identify the fragilities and potentialities to the occurrence
of dynamics surface processes, such as debris flow e landslides. Seventeen physiographic units
were identified: six units are inside the Morfoescultural Atlantic Plateau Unit and eleven units are in
the Morfoescultural Coast Province. The methodology used has potential application in other
studies related to physical environment.
Keywords: physiographic compartmentation – Zaine method (2011) – photointerpretation –
remote sensing
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1. INTRODUÇÃO

Os processos geológicos de dinâmica superficial tem ocasionado diversos impactos sociais,
econômicos e ambientais nos últimos anos. Estes processos podem ocasionar catástrofes
ambientais e acidentes em regiões povoadas, resultando em impactos no meio físico e biótico e,
muitas vezes, ocasionando vítimas fatais e perdas econômicas (CARVALHO e REIDEL, 2004).
Estes processos são responsáveis pela evolução da dinâmica da paisagem, representando
o principal processo de desenvolvimento de encosta, especialmente em regiões montanhosas ou
íngremes. Estes processos modeladores da paisagem constituem-se de volumes de solo ou de
rocha que se deslocam em conjunto (NERY, 2011). Augusto Filho e Virgili (1998) apontam que a
deflagração destes processos é controlada por uma cadeia de eventos, iniciada pela formação da
própria rocha seguida de toda sua história geológico-geomorfológica.
Uma das maneiras de estudar o meio físico e compreender a geologia e a geomorfologia é
por meio da compartimentação fisiográfica da área. A vantagem da aplicação desse método no
planejamento ambiental consiste na geração “de um único produto cartográfico seccionado em
várias „unidades de paisagem‟, que resumem características de relevo, solo, geologia, vegetação,
uso da terra e socioeconômicas” (PAULA et al., 2008, p.250). Dessa forma, a compartimentação
fisiográfica consiste em dividir o meio físico em unidades fisiográficas, a partir do método de Zaine
(2011) e da análise sistemática de produtos de sensoriamento remoto.
Figura 1. Localização da área de estudo, considerando as sub-bacias hidrográficas de
interesses e os municípios de Caraguatatuba e São Sebastião.
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Caracterização da área de estudo
A área de estudo se insere no contexto geológico e geomorfológico do Planalto Atlântico e
da Província Costeira, que compreende a Serrania Costeira e a Planície Litorânea. A
litoestratigrafia da região é composta por terrenos pré-cambrianos, além de corpos graníticos
intrusivos paleozoicos e sedimentos quaternários.
Essas unidades geológicas constituem domínios geomorfológicos característicos,
compreendidos pela Planície Litorânea, Zona de Transição e Encostas da Serra do Mar.
Além do alto índice pluviométrico, a região é caracterizada por bacias hidrográficas
fechadas que direcionam o fluxo para planícies litorâneas estreitas, que se configuram como
áreas de alta suscetibilidade a ocorrência de movimentos de massa e às intervenções antrópicas
que modifiquem de forma considerável a paisagem natural.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Para elaboração do presente trabalho foram utilizadas cartas topográficas disponibilizadas
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em escala 1:50.000: Folhas Maresias
(SF-23-Y-D-V-4, 1973), Pico do Papagaio (SF-23-Y-D-V-2, 1974), Caraguatatuba (SF-23-Y-D-VI1, 1974) e São Sebastião (SF-23-Y-VI-3, 1975). Mapa Geomorfológico da Folha Caraguatatuba,
em escala 1:50.000, da CPRM (1982); Mapa Geomorfológico de São Sebastião, em escala
1:50.000, do IG (1996); Mapa Geológico da Folha Caraguatatuba, em escala 1:50.000, da CPRM
(1982); Mapa Geológico de São Sebastião, em escala 1:50.000, do IG (1996). Também foram
utilizados produtos de sensoriamento remoto orbital: ortofotos da Empresa Paulista de
Planejamento Metropolitano – EMPLASA e imagens do Google Earth versão gratuita.
Desenvolvimento da pesquisa
Para iniciar a compartimentação fisiográfica foi realizado o levantamento bibliográfico,
cartográfico e a organização dos produtos de sensoriamento remoto. Os produtos gerados para
auxiliar a compartimentação fisiográfica foram os mapas hipsométrico e de declividade,
elaborados pelo Modelo Digital do Terreno (MDT). O MDT tornou possível a elaboração do mapa
hipsométrico, dividido a partir de linhas de quebra do relevo, com altitudes em intervalo de 100m.
O mapa de declividade foi reclassificado após a triangulação, gerando quatro classes de
declividade, segundo intervalos utilizados pelo IPT (1985): a<20º; 20º<B<30º; 30º<C<40º; D>40º.
A compartimentação fisiográfica foi realizada a partir de técnicas de fotointerpretação
trabalhadas por autores como Soares e Fiori (1976), Veneziane & Anjos (1982), ideias que mais
tarde foram sistematizadas e padronizadas por Zaine (2011). Nessa técnica, é gerado um único
produto cartográfico que reflete as diferentes características referentes ao relevo, solo, geologia,
dentre outros, de forma sintetizada e integrada (Zaine, 2011).
Baseado no trabalho de Soares e Fiori (1976), a fotointerpretação consistiu em três etapas:
Fotoleitura, Fotoanálise e Fotointerpretação. Na Fotoleitura foi realizado o reconhecimento e
identificação das feições ligadas à drenagem e ao relevo. Na Fotoanálise foi realizado o estudo
das imagens a partir das características sistematizadas por Zaine (2011), seguindo as orientações
de análises de densidade textural, das formas e características do relevo e das estruturas
geológicas, resultando na fotointerpretação, na identificação de alvos na superfície terrestre e na
caracterização das unidades compartimentadas, de forma a identificar o significado, função e
relação das características das unidades fisiográficas delimitadas.
Foram realizadas duas campanhas de trabalho de campo, a primeira teve como objetivo o
reconhecimento da área de estudo e a verificação das características e formas do relevo. A
segunda campanha teve como objetivo a realização de ajustes dos limites das unidades
fisiográficas pré-definidas, análise das feições do relevo e análise do comportamento geotécnico
da área, focando na possibilidade de ocorrência de processos geológicos, especialmente de
movimentos de massa. Também foram verificados os tipos de uso e ocupação predominante em
cada unidade.
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3. DISCUSSÃO E RESULTADOS

Unidades
Fisiográficas

Tabela 1 - Quadro de análise e interpretação de dados geológicos por
sensoriamento remoto (Zaine, 2011).

1
2
3
4
5

6

7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Fotoanálise
Análise das formas e características do relevo
Geologia

Areias, Argilas e
Cascalhos
Granitos e
gnaisses
migmatíticos
Granitos e
gnaisses
migmatíticos
Rochas
gnáissicas
Granitos e
gnaisses
migmatíticos
Rochas
gnáissicas com
associações de
quartizitos e
micaxistos
Rochas
gnáissicas com
associações de
quartizitos e
micaxistos
Granitos com
associações de
biotita
Rochas
gnáissicas
Rochas
gnáissicasmigmatíticas
Sedimentos
coloniais e de
tálus
Areias, Argilas e
Cascalhos
Granitos com
associações de
biotita
Rochas
gnáissicasmigmatíticas
Areias de
deposição praia
Areias, Argilas e
Cascalhos
Areias, Argilas e
Cascalhos

Relevo

Fotointerpretação
Características geológicasgeotécnicas
Potencial a movimentos de
massa
Corridas
de
Escorregamentos
Massa

Amplitude

Declividade

Forma
das
encostas

Forma dos
topos

Pequena

Baixa

Convexas

Aplainados

Alto

Baixo

Média

Média

Arredondados

Médio

Médio

Morros
paralelos

Média

Média

Arredondados

Baixo a
médio

Baixo a médio

Morros
paralelos

Média

Média

Arredondados

Baixo a
médio

Alta

Mar de
morros

Média

Média

Arredondados

Baixo

Médio

Mar de
morros

Média

Média

Convexas
a
retilíneas

Arredondados

Baixo

Baixo

Mar de
morros

Média

Média

Convexas
a
retilíneas

Arredondados

Baixo

Baixo

Pequena

Baixa

Convexas

Arredondados

Baixo

Baixo

Alta

Alta

Retilíneas

Angulosos

Alto

Alta

Média

Média

Convexas
a
retilíneas

Arredondados

Baixa

Alta

Pequena

Baixa

Côncava

Aplainados

Alto

Baixo

Pequena

Baixa

*

Aplainados

Alto

Baixo

Morros
isolados

Pequena

Baixa

Convexas

Arredondados

Baixo

Baixo

Morros
isolados

Pequena

Baixa

Convexas

Arredondados

Baixo

Baixo

Praia

Pequena

Baixa

*

*

Baixo

Baixo

Pequena

Baixa

*

Aplainados

Baixo

Baixo

Pequena

Baixa

*

Aplainados

Baixo

Baixo

Planícies
aluviais
restritas
Morros com
serras
restritas

Colinas
pequenas
isoladas
Escarpas
com espigões
digitados
Morros
arredondados
Rampas de
colúvio e
tálus
Planície
aluvial

Planície
costeira
Planície
costeira

Convexas
a
retilíneas
Convexas
a
côncavas
Retilíneas
a
convexas
Convexas
a
retilíneas
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Foram identificadas dezessete unidades de compartimentação fisiográfica: a Unidade
Morfoescultural do Planalto Atlântico foi dividida em seis unidades fisiográficas e a Unidade
Morfoescultural da Província costeira foi dividida em onze unidades fisiográficas. (Tabela 1)
As unidades 1, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 estão relacionadas a ambientes de baixa
declividade e densidade de drenagem. As unidades 1 e 12 são caracterizadas por se localizarem
as margens dos rios, podendo sofrer inundações em épocas de alta pluviosidade. A unidade 11 é
caracterizada por material inconsolidado no sopé de encosta.
A unidade 9 e 13 assemelham-se pela litologia, granitos com associações de biotita. Essas
unidades possuem baixo potencial a ocorrência de movimento gravitacionais de massa, porém foi
possível observar a presença de processo geológicos, tais como: corridas de detritos,
escorregamentos, rastejo e erosão por solapamento. As unidades 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 estão
relacionadas a ambientes de média declividade e densidade de drenagem. São caracterizados
por diferentes litologias: Granitos com associações de biotita e gnaisses migmatíticos (unidades 2,
3, 5), rochas gnáissicas (unidade 4), rochas gnáissicas com associações de quartizitos e
micaxistos (unidades 6, 7), rochas gnáissicas-migmatíticas (unidade 10). Essas áreas possuem
baixo a médio potencial a ocorrência de escorregamentos e corridas de massa. O processo
geológico mais recorrente são os escorregamentos.
A unidade 9 está relacionada ao ambiente de alta declividade, observaram-se vestígios da
ocorrência de escorregamentos, corrida de detritos e queda de blocos.
A carta de compartimentação fisiográfica foi elaborada após análises das imagens orbitais e
dos mapas auxiliares, assim como dados geológicos e geomorfológicos da área. (Figura 2)
Figura 2. Carta de Compartimentação Fisiográfica
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4. CONCLUSÃO

A partir dos resultados obtidos pela pesquisa é possível concluir que as unidades (1, 8, 11,
12, 13, 14, 15, 16 e 17) localizadas em baixa declividade são susceptíveis à erosão fluvial,
inundação, assoreamento, creeping e geralmente estão associadas a feições morfológicas de
planícies aluvionares, planícies costeiras e rampas de colúvio e tálus. As unidades (2, 3, 4, 5, 6, 7,
10) localizadas em média declividade são susceptíveis a escorregamento e corridas de massa. A
unidade 9 está localizada em alta declividade, sendo caracterizada por uma alta susceptibilidade a
escorregamento e corridas.
Pela compartimentação fisiográfica, com auxílio das técnicas de sensoriamento remoto e
geoprocessamento, obteve-se uma melhor compreensão da área de estudo em relação às
especificidades do terreno, mostrando-se um método eficiente, de fácil aplicação e de custo
relativamente baixo, tendo uma relação custo/benefício muito viável para o planejamento territorial
em municípios de pequeno e médio portes.
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ANÁLISE PROBABILÍSTICA DE UMA BARRAGEM DE
ENROCAMENTO COM NÚCLEO DE ARGILA
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RESUMO
A quantificação de probabilidades de falha é uma etapa do processo de gestão de risco e pode
ser feita através de métodos matemáticos. No que se refere à estabilidade estrutural, a
probabilidade de ruptura representa a probabilidade de o fator de segurança assumir um valor
menor do que a unidade. Neste artigo, foram utilizados três métodos probabilísticos: o método
FOSM (Primeira-Ordem Segundo-Momento), Método das Estimativas Pontuais e o Método Monte
Carlo. Eles foram aplicados na análise de uma barragem de enrocamento com núcleo argiloso em
três diferentes estágios de carregamento: final da construção, operação com reservatório cheio e
rebaixamento rápido. Os resultados obtidos pelos três métodos foram muito coerentes e
retornaram uma probabilidade de falha na ordem de 1/10.000 para o final da construção e regime
permanente e de 1/100 para o rebaixamento rápido, sendo que está última probabilidade de falha
está condicionada pela ocorrência do desnível abrupto da água no reservatório.
Palavras Chave: Métodos probabilísticos, probabilidade de falha, barragens
ABSTRACT
There are mathematical tools that allow probabilities of failure to be quantified, as a part of the risk
managemente process. When it comes to structural stability, the probability of failure represents
the probability of the factor of safety assuming a value below unity. This article presents three
probabilistic methods: FOSM (First Order Second Moment), Ponctual Estimation Method and
Monte Carlo Method. They were applied in the analysis of a rockfill dam with clay core under three
loading conditions: end of construction, operation at full resevoir level and rapid drawdown. The
results obtained were similar for all methods and revealed a major influence of the friction angle on
the factor of safety. The probabilities of failure obtained were around 1/10.000 for the end of
construction and operation with steady-state flow and 1/100 for the rapid drawdown. This last
probability, however, is conditioned by the urcentain ocurrence of the fast decrease of water level
in the reservoir.
Keywords: Probabilistic Methods, probability of failure, dams
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1. INTRODUÇÃO
A gestão eficiente de riscos em obras de infraestrutura ganha mais relevância quando trata
de projetos que possuem um significativo potencial de danos em casos de falhas, como costuma
ser o caso das grandes barragens. O risco é definido como a combinação de dois elementos: a
probabilidade de ocorrência de um evento indesejado e suas consequências. Estes fatores podem
ser avaliados a fim de que seja feita uma decisão, tal como a aceitação do risco ou investimentos
em sua mitigação. O processo decisório é baseado na definição delicada do que é um risco
aceitável, o que pode variar de acordo com aspectos políticos, sociais, econômicos e ambientais.
No entanto, a quantificação das probabilidades de falha, um dos componentes do risco, é uma
avaliação puramente matemática, feita com a utilização de métodos probabilísticos.
Os métodos de análise probabilística são utilizados com o objetivo de se obter uma curva de
distribuição de probabilidade para funções dependentes de variáveis conhecidas. Podem ser
aplicados a diversas funções matemáticas relevantes à Engenharia Geotécnica, inclusive o fator
de segurança, utilizado como indicador da estabilidade estrutural. O fator de segurança é
dependente de alguns parâmetros do solo e do estado de carregamento em que se encontra a
estrutura analisada. Em uma abordagem determinística, muito comum nos projetos atuais, não é
considerada a variabilidade tanto das características do solo como do carregamento, de forma
que o fator de segurança assume um valor fixo. Sabe-se, no entanto, que depósitos de solos e
rochas costumam apresentar significativa variabilidade espacial em suas características. Os
carregamentos a que estão sujeitos também podem não ser constantes: em uma barragem, por
exemplo, a variação do nível de água ao longo do ano representa variação nestes esforços. Além
disso, muitas vezes ensaios realizados não são representativos e são limitados por questões de
orçamento. Acrescentando o fato de que a execução de projetos inclui o uso de modelagens
contendo simplificações da realidade, é possível afirmar que o fator de segurança determinístico
está inevitavelmente atrelado a incertezas.
A abordagem probabilística possibilita o mapeamento e quantificação de tais incertezas,
tendo como requisito o conhecimento do desvio padrão e do valor médio dos parâmetros de
entrada de uma função. Com a utilização de métodos probabilísticos, é possível o cálculo de um
valor médio e de desvio padrão para o fator de segurança, que é tratado, portanto, como uma
variável, podendo ser associado a uma curva de distribuição de probabilidade. Assim, o uso do
fator de segurança determinístico é substituído pela obtenção de uma probabilidade de falha, que
representa a probabilidade de o fator de segurança assumir um valor menor do que a unidade.
Neste artigo foram utilizados três métodos diferentes na análise probabilística de uma
barragem de enrocamento com núcleo de argila: o método FOSM (First Order Second Moment), o
método das Estimativas Pontuais de Rosenblueth e o Método Monte Carlo. Foram obtidos
resultados com o objetivo de comparação entre os métodos utilizados e avaliação preliminar da
segurança da barragem estudada, no que se refere a sua estabilidade estrutural.

2. METODOLOGIA UTILIZADA
A barragem estudada possui altura de 85 m, inclinação de 36º a montante e de 33º a
jusante, onde se encontra uma berma de 6 m de comprimento. O seu talude é constituído de três
materiais: enrocamento, um material de transição e um núcleo argiloso (Figura 1). As análises
foram feitas com a utilização dos programas do pacote GeoStudio, sendo que três estágios de
carregamento foram modelados: o final da construção, operação com reservatório cheio (nível de
água a 69 metros de altura) e final do rebaixamento rápido. Este último foi simulado com um
rebaixamento de 57 m no nível da água em 30 dias.
Os parâmetros dos materiais considerados nas análises de estabilidade são o peso
específico (γ), coesão (c), ângulo de atrito (φ), módulo de Elasticidade (E) e coeficiente de Poisson
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(ν). Além disso, foi introduzido um coeficiente de poropressão (ru) para o núcleo argiloso na etapa
de construção, de forma que fossem introduzidas as poropressões devidas à compactação da
argila úmida. Já na análise do regime permanente e do rebaixamento rápido foram introduzidos
valores para a permeabilidade (k) dos materiais.Nas Tabelas 1, 2 e 3 estão apresentados os
valores médios utilizados para todos os parâmetros, assim como o seu desvio padrão, calculado a
partir de coeficientes de variação típicos obtidos na literatura (Baecher e Christian, 2003).
Tabela 1 – Parâmetros do enrocamento

Média
Desvio padrão

γ (kN/m³)
22
1,1

c (kPa)
5
1,5

E (kPa)
60.000
18.000

ν
0,40
0,058

k (cm/s)
1e-03
3e-03

φ graus
32
3,2

E (kPa)
40.000
12.000

ν
0,44
0,064

k (cm/s)
1e-05
3e-05

φ graus
28
2,8

E (kPa)
50.000
15.000

ν
0,48
0,071

k (cm/s)
1e-08
3e-08

φ graus
44
4,4

Tabela 2 – Parâmetros do material de transição

Média
Desvio padrão

γ (kN/m³)
22
1,1

c (kPa)
23
6,9

Tabela 3 – Parâmetros da argila do núcleo

Média
Desvio padrão

γ (kN/m³)
18
0,9

c (kPa)
20
6

ru
0,15
0,06

2.1. Método FOSM
O método FOSM se baseia na expansão de uma série de Taylor, com truncamento na
derivada de primeira ordem. Sendo o fator de segurança (F) dependente de parâmetros x1,x2...,xn,
de valores médios X1, X2,..., Xn, o seu valor médio E[F] e sua variância σ²F são calculados através
das seguintes equações:
(1)
(2)
As derivadas dF/dXi foram calculadas da forma sugerida por Farias e Assis (1998), em que
cada parâmetro tem seu valor variado no software, com incrementos crescentes em relação ao
valor médio. A cada mudança nestas variáveis, obtém-se um novo valor de F, de forma que é
possível que sejam traçadas curvas de F em relação a Xi. As inclinações destas curvas fornecem
aproximações das derivadas em questão. A Equação 2 permite a avaliação da influência de cada
parâmetro na variabilidade de F, através do cálculo de sua contribuição percentual no valor de σF.
2.2. Método das Estimativas Pontuais
No Método de Rosenblueth, se F é uma função de n variáveis, são formados 2n pontos,
sendo estes todas as combinações possíveis das n variáveis, que podem estar um desvio padrão
acima ou abaixo de seu valor médio. Para cada ponto é obtido um valor Fi para o fator de
segurança, usado no cálculo de seu valor médio E[F] e desvio padrão σF da seguinte forma:
(3)
(4)
Assim como no caso do método FOSM, o Método das Estimativas Pontuais foi executado
pela variação manual dos valores dos parâmetros no programa. É ainda importante ressaltar que
ambos os métodos exigem a suposição de um tipo de distribuição para F, que foi considerada
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normal em todos os casos. A probabilidade de falha P (F<1) foi obtida no programa Microsoft
Excel, a partir da inserção do tipo de distribuição, valor médio e desvio padrão.
2.3. Método Monte Carlo
O Método Monte Carlo gera uma grande quantidade de amostras através de sorteios dos
valores das variáveis. Tais sorteios foram feitos no programa SLOPE/W, mediante introdução do
desvio padrão e do tipo de distribuição das variáveis (considerada normal para todas). A cada
novo sorteio é calculado um novo valor de F. A partir da amostragem gerada, é calculado seu
valor médio, desvio padrão e porcentagem de valores sorteados que se encontram abaixo da
unidade, o que corresponde à probabilidade de ruptura.

3. RESULTADOS
Após a inserção dos valores médios dos parâmetros no programa, foram obtidos os
seguintes valores para o fator de segurança: 1,603 para o fim da construção; 1,615 para o regime
permanente de operação e 1,407 para o rebaixamento rápido. Estes valores foram utilizados
como o valor médio de F no método FOSM. As superfícies de ruptura obtidas estão ilustradas na
Figura 1, sendo que os traços pontilhados nas imagens b e c representam a linha piezométrica.
Figura 1 – Superfícies de ruptura para a construção (a), regime permanente (b) e rebaixamento (c)

3.1. Método FOSM
Como citado anteriormente, para aplicação do método FOSM, foram obtidas curvas que
descrevem o comportamento do fator de segurança (F) com a variação dos valores dos
parâmetros. A Tabela 4 exibe as derivadas obtidas a partir das inclinações das retas obtidas, que
permitiram a obtenção dos resultados na Tabela 5 para a média de F, seu desvio padrão e a
probabilidade de ruptura, P(F<1), para os três estágios de carregamento. Vale salientar que o
Módulo de Elasticidade e o coeficiente de Poisson foram parâmetros utilizados na simulação da
construção em uma análise do tipo tensão-deformação. Como não apresentaram influência
significativa no fator de segurança, não foram modificados nas análises do regime permanente e
do rebaixamento rápido. Assim, as tensões totais destes estágios foram consideradas como
aquelas do fim da construção, calculadas com valores médios destes parâmetros.
Para os três casos de carregamento analisados, a verificação da influência dos parâmetros
na variabilidade de F retornou resultados parecidos, em que o ângulo de atrito da transição e do
enrocamento apresentaram, juntos, uma contribuição de mais de 90% de sua variância. De fato,
percebe-se a maior influência destes parâmetros através dos valores das derivadas na Tabela 2 e
foi observado que estes dois materiais, em especial o enrocamento, são predominantes nas
superfícies de ruptura. Quanto à predominância do ângulo de atrito, esta é comum em grandes
aterros, onde as tensões atuantes são altas e, consequentemente, a contribuição do atrito para a
resistência do solo torna-se importante, de acordo com o critério de Mohr-Coulomb. Diante dos
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cálculos, apenas os dois parâmetros citados foram considerados variáveis nas análises pelos
outros métodos, de forma a simplificar sua execução sem perda significativa de precisão.
Tabela 4 – Derivadas obtidas para F em relação aos parâmetros da análise

dF/dγ
dF/dφ
dF/dc
dF/De
dF/dν
dF/Dru
dF/dk

Material

Construção

Enrocamento
Transição
Argila
Enrocamento
Transição
Argila
Enrocamento
Transição
Argila
Enrocamento
Transição
Argila
Enrocamento
Transição
Argila
Argila
Enrocamento
Transição
Argila

-0,0020
-0,0044
-0,0044
0,0384
0,0135
0,0023
0,0074
0,0028
0,0020
-7,00E-07
-7,00E-07
0,00
0,0840
-0,1780
0,0000
-0,1780
-

Regime
permanente
-0,0018
-0,0039
-0,0037
0,0396
0,0100
0,0037
0,0101
0,0028
0,0023
0,978
0,854
0,325

Rebaixamento
-0,0018
-0,0041
-0,0041
0,0383
0,0080
0,0022
0,0083
0,0014
0,0009
1,4871
0,9063
0,4165

Tabela 5 – Resultados para o Método FOSM

Construção
Regime permanente
Rebaixamento

Valor médio
1,603
1,615
1,407

Desvio padrão
0,176
0,179
0,186

P(F<1)
0,030 %
0,031 %
1,450 %

3.1. Método das Estimativas Pontuais
A utilização de dois parâmetros neste método resultou na obtenção de quatro pontos,
formados pelas combinações possíveis dos ângulos de atrito do enrocamento (ϕe) e da transição
(ϕt) acrescidos ou decrescidos de um desvio padrão. A Tabela 6 apresenta a composição dos
pontos utilizados, assim como o valor de F correspondente para os três casos de carregamento
estudados. Os resultados finais encontram-se na Tabela 7.
Tabela 6 – Valores de F obtidos para os quatro pontos.

Ponto 1 (--)
Ponto 2 (-+)
Ponto 3 (+-)
Ponto 4 (++)

ϕe (graus)
ϕt (graus)
ϕe (graus)
ϕt (graus)
ϕe (graus)
ϕt (graus)
ϕe (graus)
ϕt (graus)

39,6
28,8
39,6
35,2
48,4
28,8
48,4
35,2

Construção
1,408

Regime permanente
1,418

Rebaixamento
1,229

1,449

1,418

1,232

1,738

1,768

1,562

1,819

1,834

1,617

Tabela 7 – Resultados para o Método das Estimativas Pontuais

Construção
Regime permanente
Rebaixamento

Valor médio
1,604
1,610
1,407

Desvio padrão
0,178
0,193
0,186
5

P(F<1)
0,035 %
0,079 %
1,45 %

3.1. Método Monte Carlo
Para a aplicação do método Monte Carlo, os dois parâmetros selecionados tiveram seu
desvio padrão introduzido no programa, assim como foi admitida para ambos uma distribuição
normal. Foram realizados 800.000 sorteios para seus valores, e a partir dessas amostras foi
calculado um valor médio, um desvio padrão e uma probabilidade de ruptura, correspondente à
porcentagem dos sorteios que retornaram um fator de segurança menor do que a unidade. Os
resultados estão apresentados na Tabela 8.
Tabela 8 – Resultados para o Método das Estimativas Pontuais

Construção
Regime permanente
Rebaixamento

Valor médio
1,616
1,629
1,412

Desvio padrão
0,175
0,181
0,191

P(F<1)
0,032 %
0,040 %
0,93 %

Comparando os resultados obtidos pelos três métodos, verifica-se proximidade entre quase
todos. A probabilidade de ruptura obtida pelo Métodos das Estimativas Pontuais para o regime
permanente se distanciou das demais, o que pode ser explicado pelos valores idênticos obtidos
para os pontos 1 e 2, o que abaixou o valor médio de F e, consequentemente, aumentou a
probabilidade de falha estrutural. Tais resultados foram iguais porque no Ponto 1 obteve-se uma
superfície de ruptura que atravessou apenas o enrocamento, logo, a mudança de um parâmetro
da transição no Ponto 2 não acarretou em mudanças em F. No contexto da análise de risco, a
probabilidade de falha é avaliada pela sua ordem de grandeza, de forma que ainda assim todos
os resultados podem ser considerados coerentes entre si.

4. CONCLUSÕES
Dentro da gestão do risco, os resultados obtidos na análise probabilística não costumam ser
por si só conclusivos, sendo necessária uma avaliação dos efeitos das falhas em termos de
prejuízo financeiro, danos ambientais ou fatalidades em potencial, por exemplo. É possível,
porém, uma avaliação preliminar da ordem de grandeza obtida para as probabilidades de falha.
Os resultados obtidos pelos três métodos foram semelhantes, sendo que a probabilidade de
falha ficou na ordem de 3/10.000 a 8/10.000 no caso da construção e do regime permanente de
operação e de 9/10.000 a 14/10.000 no caso do rebaixamento rápido. Neste último caso, a
probabilidade de falha está condicionada pela probabilidade de ocorrência do escoamento rápido
da água. Assim, o estudo do risco atrelado a este estágio de carregamento requer maiores
investigações das características hidrológicas e hidráulicas. Os outros casos de carregamento,
que são certos, podem ser mais bem avaliados com os resultados obtidos.
Os critérios de aceitação de instituições como o Departamento de Planejamento de Hong
Kong, o governo Holandês e o Comitê Australiano de Grandes Barragens são apresentados por
Christian (2003) e consideram preocupantes ou desejáveis de redução as falhas com
probabilidade na ordem de 1/10.000 que possam acarretar em pelo menos uma fatalidade. Dessa
forma, pode-se concluir que os valores obtidos levam à necessidade de uma cautelosa avaliação
dos impactos de uma possível falha. Caso haja a conclusão de que a barragem tem um grande
potencial de danos, as probabilidades obtidas, poderim levar à decisão de investir na mitigação de
riscos (como a melhoria estrutural da barragem) ou no monitoramento rigoroso da operação da
construção, com instrumentação adequada, por exemplo.
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RESUMO
O modelo de expansão territorial disperso das cidades encontrado hoje gera
mudanças na estrutura urbana e aumenta a vulnerabilidade dos grupos sociais que
são obrigados a habitarem áreas cada vez mais distantes da aglomeração urbana
consolidada. Os grupos sociais desfavorecidos economicamente, que já apresentam
uma maior vulnerabilidade econômica, ocupam as áreas que não são de interesse
imobiliário devido as suas fragilidades ambientais. A ocupação dessas áreas que
apresentam maiores probabilidades de ocorrência de eventos perigosos (hazards)
aumenta o grau de vulnerabilidade desses grupos sociais, uma vez que estão mais
expostas, suscetíveis e possuem uma menor resiliência.

Palavras-chaves: Cidades dispersas; Crescimento Horizontal; Riscos Ambientais.

ABSTRACT

The currently seen model of urban sprawl of cities generates changes to urban
structure and increases the vulnerability of social groups that are forced to inhabit
increasingly distant areas from the consolidated urban agglomeration. Economically
disadvantaged social groups, which already have more economic vulnerability, occupy
the areas that don’t have actual property interest because of their environmental
weaknesses. The occupation of these areas that have higher probabilities of
occurrence of hazardous events (hazards) increases the degree of vulnerability of
these social groups, once they are more exposed, susceptible and have lower
resilience.

Keywords: Dispersed cities; Horizontal growth; Environmental risks

III Congresso da Sociedade de Análise de Risco
Latino Americana
IPT, São Paulo, Brasil – 10 a 13 de Maio de 2016
Dese volvi e to e Riscos o Co texto Lati oa erica o

1. INTRODUÇÃO
Este trabalho1 traz as análises realizadas acerca da articulação entre dispersão
urbana e riscos ambientais, tendo os grupos sociais desfavorecidos economicamente
mais propensos a estar sob algum tipo de risco devido ao seu alto grau de
vulnerabilidade. Partiu-se da ideia de que as áreas da cidade geradas pela dispersão
territorial que possuem maior grau de vulnerabilidade social são aquelas destinadas
para as parcelas da população com menor renda, segregadas em áreas do território
urbano. O trabalho está dividido em duas partes, a primeira sendo uma caracterização
geral do trabalho com Introdução, Objetivo e Metodologia; e a segunda com a analise
teórica acerca da dispersão urbana, riscos ambientais, perigo, vulnerabilidade social e
a articulação entre dispersão urbana e vulnerabilidade social.

1.1 OBJETIVO
Diante do exposto, objetiva-se analisar a relação entre a dispersão territorial das
cidades e a vulnerabilidade social que ocorrem no espaço urbano devido a opção pelo
modelo disperso de ocupação urbana.

1.2 METÓDO
Visando alcançar o objetivo proposto, buscou-se apresentar um estudo
conceitual sobre o processo dispersão urbana e sua relação com a vulnerabilidade
ambiental. Além disso, também foram caracterizadas noções sobre riscos ambientais,
perigo e vulnerabilidade. Após tais caracterizações básicas sobre os temas, buscou-se
então discutir as articulações entre os processos de espraiamento e dispersão urbana
com um menor ou maior grau vulnerabilidade.

2. RESULTADOS E DISCUSSÕES
2.1 CRESCIMENTO HORIZONTAL E DISPERSÃO URBANA.
O crescimento das cidades possui diversos fatores articulados entre si, como o
aumento da população urbana, melhoria da economia em escala local e federal e
aumento espacial da estrutura urbana, por exemplo. Ojima (2007) destaca dois desses
fatores: o crescimento populacional e a expansão física das ocupações urbanas, o
último preponderante para se avaliar se esse crescimento se dará com menor ou
maior custo.
O poder público municipal possui então papel fundamental na escolha do
modelo de ocupação do solo urbano podendo optar por um modelo mais planejado
compacto, verticalizado e denso ou um crescimento horizontal que pode se tornar
espraiado e disperso.
Para Ojima (2007, p. 277) no século XXI as análises devem ir além das pressões
numéricas do crescimento populacional, avaliando como as estruturas urbanas se
moldam e são moldadas pela relação entre crescimento populacional e expansão
urbana, colocando que
1

Pesquisa realizada com o apoio da FAPESP, nº do processo 2014/24892-0.
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[...] duas aglomerações urbanas podem apresentar taxas de
crescimento populacional semelhantes no mesmo período, mas uma
pode configurar uma forma urbana compacta, verticalizada e
monocêntrica e outra poderá conformar o seu espaço urbano de
modo disperso, horizontalizado e policêntrico, cada qual
representando custos sociais e ambientais distintos.

Partindo do exposto, o crescimento horizontal disperso se caracteriza por uma
expansão urbana dispersa e descontínua gerando uma estrutura urbana cada vez
mais fragmentada. Segundo Bentes (2014, p.154)
O processo de dispersão urbana ocorre com a formação de
áreas cuja urbanização se estende por um amplo território, com
vazios intersticiais separando espacialmente núcleos urbanos
que, no entanto, mantêm vínculos estreitos entre si e formam
conjuntamente um único sistema urbano.
Esse crescimento descontínuo e as formas distintas de ocupação urbana podem
ser visto em um diagrama ilustrativo abaixo proposto por Ojima (2007, p. 280).
Figura 1: Diagramas ilustrativos de modelos de expansão territorial urbana.

Fonte: Ojima, 2007. Adaptado.

A Figura 1 mostra, como salientado por Ojima, que as aglomerações urbanas
podem ter crescimentos espaciais distintos, no diagrama 1 tem-se uma aglomeração
urbana mais compacta e contínua que o diagrama 2 que possui uma expansão da
aglomeração mais disperso, com a presença de espaços intersticiais que são
caracterizados como vazios urbanos. Os vazios urbanos são áreas que são dotadas
de infraestruturas e estão cravadas na estrutura urbana em um processo de
especulação imobiliária, onde o lucro obtido pelos proprietários advém de intervenções
do poder público municipal.
O processo de dispersão das cidades causam diversos problemas ambientais,
sociais e econômicos, sendo alguns deles a ocupação de áreas de fragilidade
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ambientais; aumento das distâncias a serem percorridas; a mobilidade urbana é
restrita aos automóveis, o que gera um aumento da emissão de gases poluentes; há
uma maior segregação socioespacial; aumento da insegurança; aumento nos gastos
das municipalidades ao estender as redes de infraestruturas e equipamentos urbanos
e gera especulação imobiliária de terras intersticiais entre o aglomerado urbano
consolidado e os fragmentos da cidade.

2.2 RISCOS AMBIENTAIS, PERIGO E VULNERABILIDADE.
A questão do risco, dos perigos e da vulnerabilidade ambiental envolve aspectos
tanto de ordem natural quanto de ordem social. Para Vinchon et. al. (2011, p. 10):
Vulnerabilidade é geralmente relacionada à exposição, à
suscetibilidade e a fragilidade de uma sociedade e seus
componentes, tanto quanto à sua capacidade de reagir a um evento
perigoso. O risco seria, então, o resultado de um potencial perigo e
das condições de vulnerabilidade de um sistema exposto. [...] Reduzir
o risco implica considerar tanto os aspectos sociais quanto físicos do
risco.

O risco ambiental possui, então, duas dimensões básicas: o perigo, e sua
probabilidade de ocorrência, e a vulnerabilidade das populações expostas a esse
potencial perigo. Segundo Almeida (2012) o perigo é a possibilidade ou a própria
ocorrência de um evento que causará a percepção de um risco. Por exemplo, quando
há uma ocupação urbana em uma encosta se tem uma probabilidade maior (risco) de
ocorrência de um deslizamento (perigo) do que uma ocupação urbana em uma área
planejada para a ocupação, com condições ambientais e de infraestruturas favoráveis.
Para Santos (2015) a vulnerabilidade deve ser entendida como a relação entre
três fatores: a exposição, a resiliência e a susceptibilidade ao perigo. A exposição se
traduz pela exposição dos grupos sociais em uma determinada área com possibilidade
de ocorrência de vários eventos (perigos). A resiliência é a capacidade que os grupos
sociais possuem de se reconstituir após a ocorrência de eventos causadores de
danos, essa capacidade está diretamente ligada às condições econômicas que esses
grupos possuem de reagirem a esses perigos (SANTOS, 2015). A terceira categoria, a
susceptibilidade ao risco, segundo Julião et. al. (2009, p. 20)
[...] representa a propensão para uma área [ou grupos sociais] ser
afectada por um determinado perigo, em tempo indeterminado, sendo
avaliada através dos factores de predisposição para a ocorrência dos
processos ou acções, não contemplando o seu período de retorno ou
a probabilidade de ocorrência.

Portando, grupos sociais mais vulneráveis são os que se apresentam mais
expostos aos perigos, que possuem menor capacidade econômica de reagirem aos
danos causados pelos eventos ambientais e que estão localizados em áreas onde a
incidência desses eventos são maiores. Assim, esses grupos sociais mais vulneráveis
estão sujeitos a maiores riscos, pois há maiores probabilidades de ocorrência de
eventos perigosos.
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3. DISPERSÃO URBANA E VULNERABILIDADE
Partindo do exposto sobre a dispersão urbana e vulnerabilidade, tem-se que um
modelo de ocupação urbana dispersa afetará o grau de vulnerabilidade dos grupos
sociais, sendo que os mais afetados por esse modo de ocupação territorial são os que
já apresentam um grau de vulnerabilidade econômica e social.
O crescimento urbano periférico disperso tende a lançar a população em áreas
ambientalmente frágeis e mais sujeitas a perigos ambientais, como inundações e
deslizamentos de encostas. Esses aspectos são agravados pelo isolamento e pela
carência de infraestrutura que normalmente caracterizam tais áreas.
A ocupação de áreas dispersas e sem infraestrutura adequada por uma parcela
da população socioeconomicamente vulnerável acaba por aumentar o grau de
vulnerabilidade ambiental desses grupos sociais. Uma vez que, esses grupos já se
apresentavam vulneráveis socioeconomicamente e ao ocuparem áreas que possuem
uma alta probabilidade (risco) de ocorrência de um evento perigoso como
deslizamentos e enchentes, por exemplo, tendem a tornar esses grupos mais
vulneráveis ambientalmente devido à sua maior exposição e a baixa capacidade de
resposta frente a esses eventos.
A fragmentação urbana também tende a isolar as áreas de maior risco,
aumentando a sua vulnerabilidade pela redução da capacidade de resposta aos
eventos perigosos. Assim, uma ocupação urbana mais compacta tende a reduzir a
vulnerabilidade ambiental urbana, pois mesmo que os grupos apresentem um maior
grau de vulnerabilidade socioeconômica em relação aos outros grupos sociais a menor
fragmentação e dispersão tende a operar no sentido de reforçar a capacidade de
respostas desses grupos, devido á maior proximidade dos serviços e infraestrutura,
bem como da mobilidade e acessibilidade resposta desse grupo tende a aumentar
pela proximidade à aglomeração urbana e a presença dos serviços e equipamentos
urbanos.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O processo de dispersão urbana das cidades impacta diretamente no grau de
vulnerabilidade dos grupos sociais, sendo que os grupos sociais desfavorecidos
economicamente, que já apresentam uma maior vulnerabilidade econômica, são os
mais afetados com esse processo de dispersão. Estes ocupam áreas de fragilidades
ambientais, sem infraestruturas e saneamento básico, e que apresentam maiores
probabilidades de ocorrência de um evento perigoso como deslizamentos e
inundações, por exemplo. Esses grupos tornam-se mais vulneráveis devido a sua
baixa capacidade de resposta, maior exposição e susceptibilidade a esses eventos
perigosos.
O grau de vulnerabilidade poderia ser atenuado caso a cidade tendesse a ser
mais compacta, uma vez que a proximidade ao aglomerado urbano, dotado de
infraestrutura e equipamentos urbanos tenderia a aumentar a capacidade de resposta
dos grupos desfavorecidos econômicas. Porém a criação de áreas isoladas na cidade,
gerada pela dispersão urbana, dificulta que haja maior troca entre os fragmentos da
cidade quando se tem a ocorrência de um evento perigoso.
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RESUMEN
Esta investigación hace consideraciones acerca de las políticas públicas en el Brasil al
entrelazar las areas de la sostenibilidad y turismo en la aparente propuesta de demostrar los
medios de prevenir los riesgos ambientales. Se verifica que por medio del Consejo Nacional del
Turismo el Ministerio del Turismo elaboró el Plan Nacional del Turismo 2003 a 2007, 2007 a 2010
y 2013 a 2016, cuando esto envolvio el compromiso conjunto del gobierno federal, las empresas,
y las organizaciones sin fines del lucro. Por lo tanto, el problema de esta investigación busca
evaluar es cuales aspectos de la sostenibilidad en el punto de vista ambiental entro en el Plan
Nacional de Turismo 2003-2016? El objetivo principal del estudio es evaluar los aspectos de la
sostenibilidad en perspectiva ambiental entrado en el Plan Nacional de Turismo 2003 hasta el día
de hoy con el fin de prevenir los riesgos para el medio ambiente. El Plan Nacional de Turismo
presenta la sociedad el pensamiento que el gobierno y el sector productivo para consolidar el
desarrollo del sector. Así que tratamos de desarrollar un análisis individual de las políticas
públicas con el fin de diagnosticar mejor cuáles son los objetivos reales para el sector en el
contexto de la preservación de los recursos naturales. En esta perspectiva apunta como
resultados el interés del gobierno brasileño y la cadena productiva del turismo se desarrollan
formas de conservar los recursos naturales, reducir los impactos ambientales generados por esta
actividad y por lo tanto mejorar sus beneficios, mediante el fomento de la protección de los
recursos naturales, fomentando el crecimiento del turismo interno en Brasil o la gestión
descentralizada de esta actividad.
Palabras Clave: Sostenibilidad. La prevención de riesgos. Preservación ambiental. Políticas
públicas. Planes Nacionales de Turismo.

ABSTRACT
This research conduct considerations about the public policies in Brazil at the interweave of
the areas of sustainability and tourism in apparent bid to demonstrate ways to prevent
environmental risks. It is verified that through the National Tourism Board, the Ministry of Tourism
elaborated the Tourism National Plan 2003-2007, 2007-2010, and 2013-2016, in which he involved
the joint commitment of the federal government, companies and nonprofit organizations.
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Therefore, the research problem seeks to evaluate which aspects of sustainability in environmental
perspective entered the National Tourism Plan from 2003 to 2016? The main objective of the study
is to evaluate aspects of sustainability in environmental perspective inserted at the 2003 National
Tourism Plan to the present day in order to prevent risks to the environment. The National Tourism
Plan presents the society the thought of both government and the productive sector to consolidate
the development of the sector. Thus we attempted to develop an individual analysis of public
policies in order to better diagnose what are the real objectives for the sector in the context of
preservation of natural resources. In this perspective it points up as research results the Brazilian
government's interest and tourism productive chain develop ways to conserve natural resources,
reduce environmental impacts generated by this activity and thus improve its benefits, by
encouraging the protection of natural resources, encouraging the growth of internal travel in Brazil
or the decentralized management of this activity.
Keywords: Sustainability. Risk prevention. Environmental preservation. Public policy.
National Plans of Tourism.

1. INTRODUCIÓN
Este trabajo realiza consideraciones al respecto de los aspectos de sostenibilidad en
la perspectiva ambiental insertada en los Planes Nacionales de Turismo en Brasil. Entre
las consideraciones iniciales de la investigación, se verifica a través del Consejo Nacional
de Turismo el Ministerio de Turismo elaboró los Planes Nacionales de 2003 a 2007, de
2007 a 2012, y de 2013 a 2016, en que este implica el empeño el compromiso compartido
del gobierno federal, empresas, y organizaciones sin fines de lucro que operan en este
sector (MINISTÉRIO DO TURISMO DO BRASIL, 2014).
2. MÉTODO UTILIZADO
En la primera parte este trabajo se desarrolló una investigación bibliográfica en
artículos, disertaciones y organizaciones como la United Nations Environment Programme
(UNEP), World Tourism Organization Network (UNWTO), World Wide Fund For Nature
(WWF) sobre temas asociados a las palabras claves de esa investigación, como
sostenibilidad, prevención de riesgo, preservación del medio ambiente, políticas públicas
y Planes Nacionales de Turismo. Luego, en la secuencia se realizó una investigación
documental en materias dispuestas por el Ministerio de Turismo de Brasil al analizar los
Planes Nacionales de Turismo de 2003 a 2007, de 2007 a 2010, y de 2013 a 2016. Por
último, son presentadas las conclusiones finales de esse trabajo.
3. DISCUSIÓN
La actividad del turismo se ha diversificado en sus experiencias, conocimientos,
prácticas y destino (MAZARO e PANOSSO NETTO, 2012), por eso no debe ser estudiada
aisladamente, sino de forma integrada, esto constituye en un sistema (CORDEIRO,
2008). Al relacionar el tema del turismo y sostenibilidad se destacó que apenas en 1993,
hubo la primera edición de una revista únicamente a estos temas, titulados Journal of
Sustainable Tourism (HUNTER, 2002).
En esta perspectiva al considerarse la actividad turística, se incluye también
compuesto por un conjunto de relaciones ambientales operacionales y estructurales, se
comprende que esta por consecuencia tiende a relacionar perspectivas distintas (BENI,
2002). Así se verifica que el desarrollo turístico de una ciudad también incluye otras
áreas como vivienda, transporte, salud, organizaciones de prestación de servicios,
preservación del medio ambiente y agricultura (HUNTER, 2002).
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Se pone en la agenda la cuestión de sostenibilidad en la perspectiva ambiental, en
el desarrollo de este sistema debido a la comprensión de los involucrados que los
recursos naturales son finitos, y a veces en el contexto del turismo este constituyen el
principal atractivo o en una oferta complementaria. Para esto, se necesita conciliar los
intereses del hombre con el medio ambiente en el cual se encuentra insertado. (MOYA e
DIAS, 2008). De esta manera se demuestra casos de preservación ambiental que
tuvieron a contribución del sector turístico para el mantenimiento de los aportes naturales:
 Debido a la promoción del turismo y para prevenir riesgo al medio ambiente el
Hawái se tornó un centro internacional de investigación sobre sistema
ecológicos (UNEP, 2016);
 En la República Dominicana, el The high-end resort pose políticas de reusó
del agua en sus actividades diarias, programas ambientales para proteger los
arrecifes de corales, campo de golf con una especie de hierba que puede ser
regada con agua de mar y necesita de menos fertilizantes y pesticidas. El
“The high-end resort también cuenta con una reserva natural compuesta con
11 arroyo de agua natural, un bosque subtropical en que el “The Punta Cana
Ecological Foundation” pasó a hacer la reforestación con especies nativas, el
proyecto también colaboro para que el Cornell University implementase un
laboratorio de biodiversidad en este lugar (UNEP, 2016).
La relación entre turismo y prevención de riesgo al medio ambiente, envuelve temas
relacionados a la capacidad de tecnologías y métodos de gestión ambiental para
desasociarse el crecimiento económico y degradación ambiental, el significado del valor
asignado al mundo natural, los derechos de las especies no humanas (HUNTER, 2002),
la conservación de los procesos ecológicos y de su biodiversidad (UNWTO, 2016), para
lograr estos aspectos se necesita asociar a las acciones de la comunidad de la
receptividad y de los turistas, buscar iniciativas en el conjunto de los sectores público y
privado en la preparación de los actos normativos, medios de supervisión y regulación del
sector turístico y sus sectores asociados (WWF, 2009).
Por eso, cuando se elabora una política en el sector de turismo y hospitalidad, como
ejemplo de un Plan Nacional de Turismo, los órganos responsables necesariamente
necesitan considerar valores asociados a la ciudadanía, al respeto al medio ambiente, la
reducción de la desigualdad, de la violencia y de la exclusión (MOYA e DIAS, 2008), a
veces esto ocurre de forma inconsciente trayendo la luz variantes que aniquilan el
cotidiano de las personas (HUNTER, 2002).
Ya que la propuesta de ese trabajo es analizar los aspectos de sostenibilidad
ambiental insertados en los Planes Nacionales de Turismo de 2003 a 2016 en el Brasil,
antes se verifica en España que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo (Turespaña)
desarrolla por medios de sostenibilidad económica, social y ambiental en las ciudades
turísticas españolas (TURESPAÑA, 2016). Ya en Uruguay y Ministerio de Turismo del
Uruguay (MINTUR) busca formas para desarrollar la actividad de forma sostenible y en
consecuencia mejorar la calidad de vida de la población (MINTUR, 2016).
En Brasil el gobierno busca desarrollar políticas públicas como requisito para traer
tendencias a las empresas y organizar el sector turístico, pues se busca ampliar el sector
y/o así calificar esa actividad. A través de este escenario, se busca a partir de esto
desarrollar un analice individual de forma que se pueda diagnosticar cuales serían los
reales para el sector. Así será visto en los Planes Nacionales de Turismo de 2003 a 2007,
de 2007 a 2010, y de 2013 a 2016, en esta perspectiva los autores siempre van a muestra
la perspectiva de sostenibilidad.
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3.1 EL PLAN NACIONAL DE TURISMO DE 2003 A 2007
El año de 2003 viene a ser el año de la creación del Ministerio de Turismo en Brasil,
en este mismo año a través de PNT 2003/ 2007 se divulga que el gobierno estaría con el
propósito de enfrentar los problemas del sector turístico, y estaría concediendo principal
atención a esta actividad, entre los principios de esa política publica estaría la ética y la
sostenibilidad, al estimular la participación delos múltiplos envueltos y ampliación de
oferta de sector.
Hubo así el Plan Nacional de Turismo 2003/ 2007, que definía el pensamiento del
gobierno y del sector productivo para orientar las acciones del sector de turismo (PNT
2003/ 2007). En la perspectiva de sostenibilidad en el contexto social el PNT 2003/2007
entiende el turismo con estrategia que presenta efectos sociales evidentes para la auto
sostenibilidad (PNT 2003/ 2007). Ya en la perspectiva de la preservación del riesgo al
medio ambiente, enfoque principal de este estudio, se comprende que por medio de la
práctica de esa política publica que la actividad de turismo será un agente de valorización
y conservación del patrimonio ambiental (cultural y natural) (PNT 2003/2007). Sin
embargo buena parte de las ideas de ese plan no fueron puestas en práctica.
Las metas y objetivos del PNT 2003/2007 no fueron alcanzadas lo que dificulta la
estructuración del sector, sea por falta del entendimiento de los gestores públicos de
como desarrollar las directrices de esa política publica o por falta de articulación de los
ministerios (ANJOS e HENZ, 2012), ya que el turismo no se es una actividad aislada.
Contado el PNT 2007/2010 destaca que buena parte de las metas destacadas fue
alcanzada sobresaliendo en el área financiera que el país presentó un crecimiento “de
casi 12 % sobre los ingresos de 2005 y [...] 116% sobre el valor calculado en 2002” (PNT
2007/2010, 2014, p. 3).
3.2 EL PLAN NACIONAL DE TURISMO DE 2007 A 2010
El PNT 2007/2010 titulado “Uma Viagem de Inclusão”, buscaba crear mecanismo
para incentivas la populación brasileña viajar por el país, en el escenario internacional
hubo la disminución de los desplazamientos de personas en todo el mundo, esto ocurrió
debido a los atentados terroristas de 11 de septiembre de 2001 en Nueva York a las
Torres del World Trade Center, esta política pública considera el turismo como
instrumento para a sostenibilidad en el contexto ambiental, vehículo para erradicar el
hambre y consolidar la asociación (PNT 2007/2010).
Por eso se buscaba incluir en el sector turístico aspectos de “inclusión”, en que esta
actividad igual que el PNT 2003/2007 tendría que se desarrollar su función social.
También en este plan se considera crear nuevos destino turísticos con cualidad,
accesibilidad y sostenibilidad, en que estimularía el desarrollo de obras de saneamiento
ambiental y de infraestructura de apoyo en los destinos por medio de la articulación entre
los ministerios se pretendía que en esas ciudades fuesen contemplados principios
relacionados a la sostenibilidad ambiental, sociocultural y económica. (PNT 2007/2010).
En esta política pública se verifica la formulación de medios al combate a la
exploración infanto-juvenil y la creación de la agenda ambiental para el turismo como ato
normativo que orientaría las políticas ambientales del sector, Por fin también, se buscaba
expandir el crédito para inversiones en infraestructura y se proponía a la elaboración del
Sistema Brasileño de la Defensa de la Competencia para regular el ambiente de los
negocios, constaba en la pauta la exención tributaria para el sector de turismo (PNT
2007/2010). Así se confirma por parte del gobierno federal la busca de la continuación de
las acciones ya que parte de estas fueron observadas en PNT 2003/2007.
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3.3 EL PLAN NACIONAL DE TURISMO DE 2013 A 2016
En el año de 2013 fue puesto en practica en Plan Nacional de Turismo No ano de
2013-2016, destaco el papel de los mega eventos como la Copa del Mundo y las
Olimpíadas Rio 2016 para el país. Este plan también demostraba que se buscaría un
desarrollo sostenible para el sector, concepto este “que hasta entonces ocupaba una
posición periférica en la estrategia del turismo en Brasil” (PNT 2013/2016, p. 6).
En Brasil se encuentra en 29º lugar en el ranking de sostenibilidad ambiental, según
el índice de Competitividad Turística al final el país pose 67 parques nacionales y un
quinto de las especies del planeta, Sin embargo mismo así no hubo en el país política de
turismo dedicadas a áreas protegidas, se pretendía a partir de esto desarrollar alianzas
como el Ministerio del Medio Ambiente para desarrollar estas acciones (PNT 2013/2016).
En este contexto esta política pública estaría dando continuidad al Plan Nacional de
Turismo 2007/2010 al incentivar la integración de los agentes locales y múltiplos
componentes del sector.
Así el contexto de sostenibilidad PNT 2013/1026 se localiza el deseo por una mayor
participación social en gestión descentralizada que entre otra palabras traería una mayor
articulación de los múltiplos interesados en esta actividad, y por fine l aprecio por la
cualificación y conservación de los aportes culturales, naturales y sociales, que son
considerados un patrimonio inestimable de la sociedad brasileña, siendo a veces dejado
en el olvido por los órganos responsables.
4. CONCLUSIÓN
A través de análisis de los Planes Nacionales de Turismo se verifican distinciones
al tratamiento concedido a los aspectos de sostenibilidad, puesto que el PNT 2003/2007
– los parámetros de este enfoque se encontraban enfocados solo para valorizar los
patrimonios ambientales, cultural y natural, sin embargo no se identificaron los modos
para que eso sucediese. En PNT 2007/2010 se buscaban aumentar y estimular el
mercado turístico interno introduciendo aspectos de inclusión no solamente en la
generación de empleos, pero también en la demanda turística debido a la economía
mundial estar experimentando un período de crisis, buscaba en el contexto social de la
sostenibilidad combatir la exploración infanto-juvenil y en la prevención de los riesgos
para el medio ambiente sería desarrollada una Agenda Ambiental para el Turismo.
En PNT 2013/2016 hay un consenso sobre la importancia de una mayor integración
a nivel mundial con otros países, en el contexto social incentivo deseo una mayor
participación social y gestión descentralizada del turismo, en el contexto ambiental de
sostenibilidad, creación de la política enfocado a las áreas protegidas.
Por fin, se destaca que este trabajo cumplió con sus objetivos al entrelazar los temas
del turismo y sostenibilidad, analizar y desarrollar consideraciones importantes sobre las
Políticas Nacionales de Turismo en los parámetros de sostenibilidad ambiental con
perspectivas a prevenir riesgos al medio ambiente. También demostrando una buena
parte de las acciones presentes en estas políticas públicas que no salieron del papel y
quedaron olvidadas al discurso político.
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RESUMEN
El presente pryecto analiza tres casos para la protección de cuartos de motores, mediante la
herramienta computacional Fire Dynamics Simulator (FDS). Estos corresponden a los escenarios
más comunes en la industria colombiana de refinación de petróleo. El primero de ellos no cuenta
con un sistema de protección contra incendios, el segundo introduce un agente limpio en su
sistema de extinción y el tercero plantea una aproximación de diseño inherentemente seguro. Los
resultados evidencian que la utilización de un agente limpio limita las afectaciones a los cubículos
vecinos, mientras que la filosofía con diseño inherentemente seguro limita las afectaciones al
cubículo incendiado. Además, para el caso sin protección la simulación arroja temperaturas
superiores a 680ºC lo que acarrearía un flashover, favoreciendo la generalización del incendio en
el área. Este trabajo evidencia la pertinencia del diseño inherentemente seguro para la protección
de cuartos de control de motores.
Palabras Clave: agente limpio, cuarto de control de motores, diseño inherentemente
seguro, extinción de incendios, Fire Dynamics Simulator.
ABSTRACT
This document analyses three scenarios for the protection of engine control rooms, using Fire
Dynamics Simulator as computational tool. These scenarios exemplify the most common cases in
the Colombian oil refining facilities. The case has no fire protection system; the second one utilizes
a clean agent as extinguishing system and the third one introduces an inherently safer design as
protection system. The results make evident that the use of a clean agent limits the consequences
to the surrounding cubicles, while the inherently safer design philosophy limits the affectations to
the ignited cubicle. Furthermore, the simulation presents temperatures above 680°C for the first
case. Tis would imply a flashover that may flatter the fire expansion. This document evinces the
pertinence of the implementation of an inherently safer design in order to protect engine control
rooms, just as the performance of this system compared with the use of a clean agent.
Keywords: clean agent, engine control room, Fire Dynamics Simulator, fire extinguishing,
inherently safe design.
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1. OBJETIVOS
1.1.
OBJETIVO GENERAL
Analizar técnicas contra incendios utilizadas en cuartos de control de motores mediante
FDS.
1.2.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Evaluar el desempeño de sistemas contra incendios que utilizan agente limpio, para
la protección de cuartos de motores.
 Evaluar el desempeño de cuartos de control de motores, que hacen uso de diseño
inherentemente seguro con base en escenarios de incendio.
 Comparar técnica y económicamente los sistemas evaluados y el diseño
inherentemente seguro.

2. METODOLOGÍA
El plan de trabajo contempla cuatro fases principales. La primera consiste en la definición de
casos de estudio y la determinación de criterios de desempeño. Posteriormente se implementó la
simulación de cada uno de los tres (3) casos de estudio en el software FDS. A continuación, se
procede con la evaluación técnica de cada una de las filosofías contra incendio y, finalmente se
aborda una comparación económica preliminar de las alternativas implementadas.
2.1.

Definición del escenario

En esta fase se definieron los tres casos de estudio en los que se presenta la conflagración.
El primero de ellos ocurre en ausencia de sistemas de mitigación. El segundo, contempla el uso
de un agente limpio como medio extintor y, el tercero recurre a un diseño inherentemente seguro
del cuarto en el que ocurre el incendio.
En esta etapa, se determina la carga del incendio, junto con sus propiedades
relevantes(Society of Fire Protection Engineers, 2002), como se registra en la Tabla 1.
Tabla 1 – Propiedades de la carga incendiaria.
Propiedades la carga
Calor de combustión

29850

kJ/kg

Fórmula Molecular

C1H1.6O0.285N0.03

-

Rendimiento de CO

0.505

molCO/mol

Rendimiento de hollín

0.159

molsoot/mol

Para todos los casos se adopta una distribución de los cubículos según la norma NFPA 70
(National Fire Protection Association, 2014). El primer caso presenta una ventilación natural,
mientras que los dos últimos se desarrollan en un cuarto hermético. Adicionalmente se define un
nivel de protección IP30 en el diseño de los cubículos, para los casos 1 y 2. En cuanto al caso con
diseño inherentemente seguro, se recurre a un diseño sin ventilación, por ser lo más común en
este tipo de diseños(Asea Brown Boveri, S.A., 2011; Striebel & John GmbH & Co. KG, 2007).
Así mismo, se determinan las propiedades del agente limpio utilizado en el segundo caso
(NOVEC1230®, Tabla 2 (3M, 2002; 3M Electronics Markets Materials Division, 2009)), junto con
sus propiedades. Se procede de la misma manera con el material asociado al diseño
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inherentemente seguro (Ulf Wickström, Dat Duthinh, & McGrattan, 2009) , cuyas propiedades se
observan en la Tabla 3.
Tabla 2 - Propiedades del agente extintor

Tabla 3 – Propiedades del material aislante

Propiedades del agente extintor

Propiedades del material aislante

Conductividad
Calor Específico
Viscosidad
Fórmula Molecular

3.475*10-5

W.m-1.K-1

0.987

kJ.kg-1.K-1

3..45*10-5

kg.m-3

C6F12O

-

Conductividad
Calor Específico

0,15
1,2

W.m-1.K-1
kJ.kg-1.K-1

Densidad

208

kg.m-3

Emisividad

0,7

W.m-2.K-4

Finalmente, se define un tiempo de simulación de 60 s como intervalo del estudio realizado.
2.2.

Simulación

Se fija el tamaño del mallado siguiendo un heurístico recomendado por los desarrolladores
del programa (Kevin McGrattan et al., 2015). Así mismo, se determinan otras magnitudes
significativas para la simulación del incendio tales como tasa de liberación de calor por unidad de
área (HRRPUA, por sus siglas en inglés), el tamaño del incendio y la temperatura de flama
adiabática de una mezcla correspondiente al límite inferior de inflamabilidad (TCFT, por sus siglas
en inglés (Kevin McGrattan et al., 2015)). Esto último resulta vital en el mecanismo de extinción
del incendio utilizado por el programa.
Así también, se fija el mecanismo de pos procesamiento de los datos obtenidos, basado en
un modelo de resistencias térmicas.
2.3.

Evaluación Técnica

Se efectúa un post procesamiento de los datos obtenidos en la simulación de la dinámica de
incendios. En esta evaluación se comparan los resultados obtenidos para los criterios de
evaluación de desempeño de los sistemas con valores umbrales reportados (Health and Safety
Executive, 2010). Esto con la finalidad de determinar la clase de afectación que cada una de las
alternativas puede generar o evitar.
Además, se definen variables de interés para la evaluación técnica de cada una de las
alternativas. Entre estas se destacan las temperaturas del sólido y el gas, la tasa de liberación de
calor, la fracción másica de hollín, aire y combustible.
2.4.

Evaluación Económica

Se implementa un análisis costo beneficio con el fin de determinar qué opción de mitigación
de incendios es más recomendable. Este análisis se realiza con base en la evaluación técnica
previamente definida y la introducción de parámetros registrados en la industria colombiana.

3. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
La figura 1, presenta el flux incidente de calor en el cubículo y las estructuras adyacentes.
Para el primer caso se puede observar que el flux resulta mucho mayor a los casos con alguna
medida de protección. Para el caso sin protección se registran afectaciones al personal que debe
extinguir el incendio (dolor tras 27 segundos, quemaduras de primer grado tras 56 segundos(Craig
L. Bayler, 2002; Federal Safety Standards, 2011)). El caso con agente limpio protege a los
operarios pero puede redistribuir el flux de calor en más cubículos adyacentes. Por último, el caso
con se evidencia que el incendio irradia en menor medida al cubículo ubicado al frente que aquel
que usa el agente inherentemente seguro, como se había inferido anteriormente.
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Figura 1. Flux incidente de calor en tiempo final

Figura 2. Evolución del perfil de temperatura del cubículo afectado y cubículos adyacentes

De acuerdo a los valores umbrales de falla del cableado registrados en el estudio
CAROLFIRE (S.P. Nowlen, F.J. Wyant, & K.B. McGrattan, 2008), se puede afirmar que el diseño
inherentemente seguro protege al cubículo adyacente de daños, mientras que el que posee
agente limpio no lo hace. Así también teniendo en cuenta el criterio de flashover, se puede
observar que el primer caso presentaría el mayor nivel de afectación, ya que la mayoría del
tiempo la temperatura supera los 680°C (como se puede observar en la figura 2).
Por su parte, el caso con agente limpio garantiza que no se sobrepase este valor, mientras
que el diseño inherentemente seguro registra dos picos que sobrepasan el valor umbral, aunque
finalmente el valor para la temperatura disminuye debajo de este. El caso sin protección presenta
afectación para el cubículo del incendio y el cubículo adyacente.
En la figura 3 se puede observar el comportamiento del hollín producido por el incendio.
Para el caso sin protección, se observa una propagación a áreas aledañas, que puede
comprometer el normal funcionamiento de otras áreas. Por su parte, El agente limpio propaga el
4
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hollín a todos los cubículos del cuarto por la turbulencia que genera su inyección. Esto puede
acarrear consecuencias negativas para el funcionamiento de los demás cubículos; caso contrario
al diseño inherentemente seguro, que confina el hollín a la región del incendio.

Figura 3. Comportamiento del humo producido (40 segundos)

Tras efectuar evaluación económica, se procede con la evaluación económica, la cual se
casa en un análisis económico grueso basado en datos registrados en la industria colombiana de
refinación de petróleo. Esta evaluación indica que la implementación de cualquiera de las dos
medidas de protección implica un ahorro para la compañía en cuestión, ya que conlleva un menor
nivel de afectación en el caso de presentarse un incendio con las características planteadas,
como se puede observar en la Tabla 4.
Tabla 4. Comparación técnica de los escenarios
Caso 1

Caso 2

Caso 3

1000
1000
0
0

1000
1200
300
200

1300
1200
0
0

600

320

100

Costo sin incendio

2000

2500

2500

Casto con incendio

2600

3020

2600

Costo Cubículos
Infraestructura Cuarto
Sistema de Control de Incendios
Activación S.C.I.
Pérdidas

Además, el diseño inherentemente seguro presenta ventaja frente a la implementación de
un sistema con inyección de agente limpio ya que reduce la afectación únicamente al cubículo que
sufre el incendio. Por su parte, el agente limpio puede no llegar a proteger estructuras sensibles
de los cubículos aledaños (tales como el cableado) (S.P. Nowlen et al., 2008), razón por la cual se
debería incurrir en costos adicionales por el remplazo de estos elementos.
Por otra parte, se puede evidenciar que de no presentarse un incendio durante todo el
período de operación de la instalación, no implementar un sistema de protección contra incendios
presenta un ahorro frente a las otras dos opciones.
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No obstante, al presentarse un incidente de incendio, los casos uno y tres presentan los
mismos costos asociados, mientras que la implantación de un agente limpio presenta un
sobrecosto. Este escenario puede representar ventajas para el diseño inherentemente seguro, ya
que en este análisis no se consideran otros costos asociados a la conflagración. Se debe
considerar que este análisis comparativo depende de la naturaleza del caso o proyecto estudiado.
Por lo tanto esto brinda una idea general de comparación de los costos asociados a cada filosofía
sin llegar a ser aplicable a escala general.
Tras las evaluaciones técnicas y económicas efectuadas, se puede constatar la idoneidad
del diseño inherentemente seguro con el fin de extinguir incendios en cuartos de control de
motores. Sin embargo, se debe efectuar un análisis de sensibilidad sobre factores que pueden
modificar el nivel de las afectaciones presentadas en cada uno de los cubículos del cuarto, tales
como la configuración espacial de los cubículos, la ventilación de ellos y del cuarto.
Así también, se sugiere el estudio de un caso que evalúe el desempeño del diseño
inherentemente seguro con la remoción de la ventilación lateral, en aras de evaluar si esta es
apropiada o no para la actuación este tipo de herramienta.
Por último, se aconseja la introducción de parámetros más detallados de evaluación técnica
y evaluación económica, con el objetivo de obtener mejores conclusiones a partir de los
resultados obtenidos.
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RESUMEN
Actualmente, existen diversas metodologías para la administración de riesgos, no obstante,
pocas están definidas particularmente para las instituciones de educación superior, las cuales,
poseen características diferentes a cualquier otro sector o empresa, por ello, no existe claridad
sobre los riesgos a mitigar, y en ocasiones los esfuerzos en seguridad se enfocan hacia planes de
emergencia, cuando las amenazas pueden ser tratadas de manera preventiva.
El presente proyecto tiene como objetivo dar una guía para el análisis de riesgos en
instituciones de educación superior, mediante una metodología sencilla y útil; en la cual se
propone que sus propios usuarios sean los participantes y forjadores de mejores condiciones, a
través de la identificación de amenazas, la presentación de estrategias y herramientas de gestión,
la propuesta de planes de acción, control y seguimiento; que de manera sistémica permitan
concebir una base sólida, promoviendo la seguridad industrial, bienestar social, y salud
ocupacional.
Palabras Clave:
Instituciones de Educación Superior (IES), Riesgos, Recursos.
ABSTRACT
Currently, there are several methodologies for risk management, however, few are defined
for higher education institutions, which have different characteristics than any other sector or
company, therefore, there is no clarity about the risks, and sometimes, the security efforts are
focused on emergency plans, knowing that hazards can be handled preventively.
This project aims to give guidance for risk analysis in institutions of higher education, through
a simple and useful methodology; proposing to the users as participants and creators of better
conditions, through hazards identifying, presenting strategies and management tools, proposing
action and control plans. All this allows a systematic promotion of industrial safety, welfare, and
occupational health.
Keywords:
Higher Education Institutions (IES), Risks, Resources
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1. INTRODUCCION
En la actualidad la seguridad en lo que respecta a la industria se encuentra más
normalizada gracias a la existencia de diferentes entes dedicados exclusivamente a elaboración
de códigos y normas para regulación de los diferentes riesgos, como la OIT, las normas técnicas,
las normativas a nivel de cada gobierno y los esquemas instaurados en las diferentes empresas.
La actual e irreversible tendencia de la globalización, la cada vez más aguda y madura
crítica social y la estricta normatividad, así como la búsqueda de ocupar un lugar de
liderazgo vanguardista, han ido obligando a considerar planes de desarrollo global, al
DESARROLLO SUSTENTABLE y por lo tanto, ANALISIS DE RIESGOS y la GESTION
DE LA SEGURIDAD” (Martínez, 2002, p. 9).
Por su parte, en el ámbito educativo a nivel mundial, en lo que respecta a seguridad y lo
que esto sugiere, existe una preocupación por el bienestar del personal universitario en todas sus
formas; estudiantes, maestros, personal administrativo, colaboradores, visitantes ocasionales,
etc., los recintos en los que se forman y desarrollan, los espacios comunes donde se reúnen y en
general, los recursos presentes en las instalaciones; donde, sin duda existen riesgos de distintas
índoles, a los que se encuentran expuestos todos los que circulan por el campus. Algunos países
ya han empezado a evidenciar la importancia de asumir la tarea en temas de seguridad escolar. Y
no han desviado la atención en lo que respecta a su misión de educar, pero han reforzado su
inquietud por el entorno, este, donde se hace posible el cumplimiento de la misión, la transmisión
del conocimiento, entregando a las futuras generaciones una formación integra; profesional,
personal, de convivencia social y con el entorno.

2. OBJETIVOS
Objetivo general
Proponer una metodología de análisis de riesgos, para la identificación, evaluación y
mitigación de peligros, aplicable por los usuarios de las instituciones de educación superior.
Objetivos específicos
Identificar los peligros presentes en las IES.
Plantear un plan de integración de los usuarios de las IES en la gestión de riesgos.
Compilar las herramientas de análisis, evaluación y control de riesgos.
Presentar métodos de control y seguimiento sobre las acciones de seguridad

3. METODO
Para conseguir los objetivos propuestos anteriormente, el presente trabajo de investigación,
será llevado a cabo mediante investigación tipo descriptiva, con enfoque multimodal. Dado que
se pretende realizar una descripción de un fenómeno presente en las instituciones educativas
“amenazas” a través del uso de técnicas y herramientas tanto cualitativas como cuantitativas.
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Figura 1. Método de investigación. “Elaboración propia”.

4. RESULTADOS
El análisis de riesgos puede considerarse la parte critica de la administración o gestión de
riesgos, ya que se pueden tener planes de seguridad, comités de gestión entre otros, pero si se
desconoce que es realmente lo que se pretende estudiar, todas las acciones posteriores pueden
ser elementos sueltos y vagos, por ello toda acción mitigadora de riesgos debe partir desde el
análisis de los mismos, lo que permitirá impactar en las instituciones de educación superior de las
siguientes maneras:





Salvaguardando la integridad de la comunidad.
Preservando el espíritu de autonomía de la IES.
Estableciendo responsabilidades, actividades y acuerdos en materia de seguridad.
Permitiendo el establecimiento y difusión de procesos, procedimientos, protocolos o manuales
relacionados con la seguridad.

Una vez conociendo la importancia del análisis de riesgos en las IES, se hace indispensable
tener planteada y documentada una metodología sencilla, de fácil aplicación y de mucha utilidad,
que permita a los equipos de trabajo no perder el norte. Para este estudio se propone la
Metodología de Análisis de Riesgos en Instituciones de Educación Superior (MARIES), en la cual
a través de 5 etapas, plantea los pasos a seguir para realizar un diagnostico de área,
identificación de las amenazas presentes, clasificación, evaluación y priorización de los riesgos,
planes de acción y por último las estrategias de control y seguimiento.
La metodología, su documentación y reproducibilidad es más clara y se hace más realizable
si está representada de manera gráfica, cómo puede observarse en la siguiente infografía.
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Figura 2. Infografía de la metodología de análisis de riesgos en IES. “Elaboración propia”.

La anterior infografía presenta las etapas de la metodología de una manera didáctica y
sistémica, esto facilita la apreciación de los analistas aplicadores de la metodología.
Tal como se plantea en la etapa cero de la infografía, es vital y de primera importancia
contar con personal comprometido y responsable de las acciones de análisis del riesgo. Por ello
como parte de esta metodología, se propone que las IES hagan uso de sus propios recursos para
la aplicación de la misma, es decir sus docentes, alumnos y personal administrativo; lo que
resultaría en una aportación en ambas direcciones, fortaleciendo el trabajo inter y
multidisciplinario, fomentando la investigación e innovación. A continuación se presenta como
propuesta la aportación de los usuarios de las IES:
Tabla 1. Participación de los usuarios en la gestión de riesgos en las IES.
Programa
Practicas
Grupos
estudiantiles
Grupos de
investigación

Participación usuarios en la gestión de riesgos
Participante
Aporte
Ofrecimiento de prácticas dentro de las diferentes facultades e
institutos de la Universidad que permitan la aplicación de
Estudiantes
conocimientos adquiridos en diferentes etapas de la gestión del
riesgo.
Aportes a la seguridad a través de los grupos estudiantiles
Estudiantes
conformados en las diferentes facultades.
Promover la temática de seguridad en los diferentes grupos de
Estudiantes - profesores
investigación como proyectos.

Gestión de
capacitación

Estudiantes - profesores Incluir capacitaciones de participación activa del personal sobre
- personal administrativo reconocimiento de peligros y riesgos, no solo desde la perspectiva
y de apoyo
reactiva.

Gestión de
comunicaciones

Estudiantes - profesores Orientar las publicaciones por los medios institucionales a la
- personal administrativo propagación de la información sobre la importancia de la participación
y de apoyo
y el auto cuidado.

Tesis, artículos y
tesinas
Proyectos
semestrales
Programas de
bienestar
Servicio social

Estudiantes coordinadores y/o
directores

Incentivar la investigación y publicación de temas innovadores en lo
que concierne a la seguridad desde diferentes perspectivas.

Estudiantes - profesores Estructurar los programas semestrales con proyectos
Estudiantes - profesores
Configurar un programa de bienestar físico y social enfocado en la
- personal administrativo
seguridad personal y auto cuidado.
y de apoyo
Estudiantes coordinadores y/o
directores

Facilitar el trabajo multidisciplinario e interdisciplinario de aplicación
en la gestión de riesgos y seguridad en diferentes áreas.

Basado en los programas existentes en Instituciones de Educación superior Mexicana. “Elaboración propia”.
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La anterior propuesta ha sido sugerida teniendo como referencia los programas y grupos
presentes en las IES Mexicanas, no obstante pueden existir muchas más opciones de interacción
que pueden enriquecer esta aportación.
Una vez que se han designado equipos, y se ha delimitado la zona de trabajo (facultades,
edificios, áreas, etc.), se procede con la fase 1 de la metodología la cual sugiere que la zona a
estudiar sea delimitada y descrita, teniendo en cuenta; los recursos presentes en ellas (humanos,
físicos, tecnológicos) y se complemente con la información sobre acciones previas en manejo de
riesgos y protocolos de seguridad. Esto será una pesquisa valiosa para el proceso subsiguiente.
En esta fase también se propone la aplicación de una lista de verificación (check list) que
contempla 60 preguntas correspondientes a los factores de riesgo; físicos, naturales, químicos,
biológicos, ergonómicos, psicosociales, públicos y organizacionales. Si algunas de las preguntas
son respondidas con un No, debe considerarse este factor, es decir, saber cómo se está
controlando este riesgos mediante una documentación y un método de seguimiento del mismo.
Por el contrario, al tener un SI este conduce a la siguiente etapa en la cual la amenaza debe
estudiarse; describiendo los riesgos asociados, los recursos amenazados, su ubicación, su
evaluación y una priorización frente a las demás amenazas presentes. Para estas
consideraciones es posible remitirse a métodos descriptivos y herramientas de evaluación de
riesgos, como por ejemplo: Que pasa si, AMFE, HAZOP, entre otros.
Para la priorización de los riesgos a tratar, puede manejarse la matriz adjunta más adelante,
que contempla la factibilidad de ocurrencia y el impacto que tendría sobre los recursos ya
descritos en el paso anterior. Esta funciona asignándole al riesgo un nivel alto, medio o bajo, lo
que permite ubicarlo en los numerales 1, 2,3 4,5, asociados a los colores rojo, amarillo y verde.
Impacto:
ALTO: alto impacto
MEDIO: tendría impacto medio
BAJO: bajo impacto

Factibilidad de ocurrencia:
ALTO: muy factible
MEDIA: factible
BAJA: muy poco factible
+ Factibilidad

Alto

3

2

1

Medio

4

3

2

Bajo

5

4

3

Bajo

Medio

alto

+ Impacto

Figura 3. Matriz de priorización de riesgos. “Elaboración propia”.

La numeración 1 y 2 correspondiente al color rojo y debe tener un pronto tratamiento.
Mientras el número 3 de color amarillo, puede esperar para ser procesado (mitigado, transferido,
disminuido, etc.). Por ultimo la numeración 4 y 5 de color verde pueden corresponder a riesgos
aceptables, que sin embargo, deben ser chequeados y documentados.
Una vez se ha designado el orden, deben definirse las estrategias para tratar los riesgos,
para ello, se puede hacer uso de bibliografía existente, de proyectos de los grupos, y de todas
aquellas ideas que surjan y de las cuales se pueda hacer uso de los recursos existentes. Esta es
una de las ventajas de que sean los usuarios los analistas de riesgos, que facilita el conocimiento
de su entorno, sus recursos y las consecuencias de las acciones definidas.
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Por último la fase 5 propone hacer uso de diferentes herramientas que permitan tener un
control y seguimiento tanto de las amenazas como de los riesgos y las acciones tomadas,
permitiendo una continuidad de los planes y un mejoramiento continuo.

5. DISCUSION
Los resultados de esta investigación muestran la viabilidad de las IES para ser auto
facilitadoras de la gestión de riesgos. A través de un análisis sencillo y aplicable. Existen varias
guías y normas que podrían servir de herramienta con el mismo fin de análisis. No obstante, esta
metodología se diferencia por su simplicidad, proyección visual, y lo más importante por la
propuesta de la interacción entre los usuarios.
La metodología MARIES se enfoca a una entidad determinada (IES), propone que sean
usados los recursos humanos en su aplicación (no necesariamente especializados), delimita ocho
factores de riesgo específicos de estudio, y además no considera factores financieros,
informáticos y tecnológicos; esto refleja una evidente ventaja frente a la demás metodologías
existentes, ya que su enfoque permite la adaptabilidad sin dejar de lado su prioridad que es el
bienestar de las personas, la conservación de las instalaciones y activos, la prevención de
situaciones no deseadas y en caso de una eventualidad, la continuidad de la formación educativa.

6. CONCLUSIONES
La metodología propuesta permite llevar a cabo un análisis de riesgos, siguiendo cada una
de las etapas trazadas, que facilita la identificación de las amenazas, la perfilación de los peligros,
la clasificación y priorización de los mismos. De igual manera, mediante las herramientas
proporcionadas, se facilita al analista decidir el método de evaluación, control y seguimiento de
peligros y riesgos más propicio a su escenario. Finalmente y no menos importante MARIES
proporciona un esquema de participación activa de los usuarios de las IES, a través de diferentes
actividades subscritas a programas existentes y viables en las IES, permitiendo la interacción de
especialistas en diversas áreas y la adquisición de conocimiento multidisciplinario.
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RESUMEN
En este trabajo se expone una metodología para estimar el riesgo que generan los COVs en la
salud de la población más vulnerable de la región del Gran La Plata. Se propone utilizar un
Sistema de Información Geográfica (SIG) para el análisis espacial ya que permite el abordaje
mediante capas temáticas, facilitando el procesamiento de la información. La vulnerabilidad se
evaluó mediante la construcción de un Puntaje de Clasificación Espacial Porcentual con las
variables de costo “Hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas” y “Hogares calefaccionados
por combustión de biomasa”. La concentración de inmisión de benceno y BTEX se determinó
mediante interpolación de medidas efectuadas con muestreadores pasivos en primavera de 2008
e invierno de 2009. La población afectada se estableció mediante el cruce de estas variables,
generando cartografías donde se visualizan las áreas de riesgo de padecer cáncer discriminadas
por su vulnerabilidad.
Palabras Clave: Riesgo para la salud, SIG, benceno
ABSTRACT
This work shows an interesting methodology to estimate the health risk of exposure to VOCs over
the most vulnerable population of Gran La Plata. The authors suggest using a Geographic
Information System (GIS) for spatial analysis of air quality and social vulnerability. In this way, the
vulnerability was estimated by Scale of spatial percentage classification: relation between the
index of unsatisfied basic needs (NBI) and percent of households heated up with primary fuel use.
Immission levels of benzene-BTEX were determined by interpolation of measurements which were
carried out with passive samplers in spring 2008 and winter of 2009. The affected population was
estimated by crossing the above information, and was presented on maps as areas with risk of
cancer.
Keys words: health risk, GIS, benzene
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1. OBJETIVOS
El presente trabajo comprende la presentación y el desarrollo metodológico de la
estimación de un área de riesgo por exposición a compuestos orgánicos volátiles (COVs) en el
Gran La Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina, a través de la utilización de tecnologías de
información geográfica.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ÁREA DE ESTUDIO
El Gran La Plata se encuentra ubicado en la región nordeste de la provincia de Buenos
Aires, Argentina. El área de estudio es un aglomerado urbano formado por la localidad de La Plata
(capital de la provincia de Buenos Aires), Berisso y Ensenada. Estos últimos, ocupan la franja
costera sobre el Río de la Plata, mientras que el partido de La Plata se extiende al sudoeste de
ellos (Fig.1).

Fig. 1. Ubicación geográfica del ejido urbano del Gran La Plata. Fuente: Elaboración propia.

La elección del sitio de estudio se fundamenta por un lado, en la presencia del Polo
Petroquímico, con una destilería de petróleo con los mayores volúmenes de producción a nivel
nacional (38.000m3 de petróleo refinado por día), y por el otro en el significativo crecimiento
poblacional que ha tenido esta región en los últimos años.

3. METODOLOGÍA
La metodología propuesta parte de una mirada sobre el riesgo como un proceso
multidimensional y multifactorial, resultante de la asociación entre las amenazas y las condiciones
de vulnerabilidad de la población (OLIVER-SMITH, 2002). Incorporar la vulnerabilidad al cálculo
del riesgo permite analizar el contexto donde puede ocurrir el desastre, incorporando las variables
socioeconómicas de los grupos expuestos. Por esto la metodología cuenta con 3 fases: análisis
de la vulnerabilidad de la población, análisis de las amenazas y construcción del riesgo.

3.1 Análisis de la vulnerabilidad
Para caracterizar la vulnerabilidad se construyó un Puntaje de Clasificación Espacial
Porcentual (PCEP) que permitió evidenciar la heterogeneidad social generando una diferenciación
espacial (BUZAI & BAXENDALE, 2012) utilizando como fuente de datos el censo 2010 (INDEC,
2010). Se seleccionaron como indicadores cuantitativos dos variables de costo: “Hogares con
2

III Congreso de la Sociedad de Análisis de
Riesgos Latino Americana
IPT, São Paulo, Brasil – del 10 al 13 de Mayo de
2016
͞Desarrollo y Riesgos en el contexto
Latinoamericano͟
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)1” y “Hogares calefaccionados por combustión de
biomasa”. La elección de estas variables se debe a que se asocian a la capacidad de respuesta y
recuperación de la población involucrada (NATENZON et al., 2003).
El agrupamiento de estas variables en un PCEP permitió establecer 4 categorías
cualitativas de vulnerabilidad (nula, baja, media, alta) para generar una cartografía que zonifica el
territorio en función de la vulnerabilidad a nivel de las unidad administrativa de las parcelas
catastrales.

3.2 Análisis de las amenazas
Para determinar el grado de peligrosidad de las amenazas se realizó una evaluación de las
concentraciones de inmisión y su riesgo asociado. La concentración de inmisión a los COVs se
determinó utilizando muestreadores pasivos de carbón activado (COLMAN LERNER et al., 2014).
Los muestreos se realizaron a lo largo de 2 campañas: primavera 2008 (N=33) e invierno 2009
(N=43).
Mediante la interpolación de los datos de benceno y BTEX obtenidos fue posible
establecer un continuo entre los puntos de muestreo. Para esto se utilizó el método de
interpolación kriging ordinario ya que provee estimaciones insesgadas y de varianza mínima
(OLIVER, 1990), generando como producto una matriz de valores (COLSA PÉREZ et al., 2014;
CAÑADA TORRECILLA et al., 2010; SÁNCHEZ et al., 2015).
El cálculo de probabilidad de desarrollar cáncer por el benceno se realizó mediante el
índice Life Time Cancer Risk (LCR) (GUO et al., 2004) para niños y adultos (COLMAN LERNER,
2013; COLMAN LERNER et al., 2014), utilizando los valores aceptables para la Organización
Mundial de la Salud (OMS): en el rango entre 1x10-5 - 1x10-6, y el LCR recomendado por la EPA:
1x10-6 (IPCS, 2000; NTP 2014). Se realizaron mapas monocromáticos resaltando las regiones que
superan los valores “aceptables” según cada uno estos organismos para niños y adultos.

3.3 Análisis del riesgo
Para la evaluación de la población en riesgo se cruzaron los datos de las zonas
vulnerables con la cartografía monocromática de las zonas que superan los límites aceptables. De
esta forma se resaltan las regiones donde existe un riesgo de padecer cáncer según la EPA y la
OMS para niños y adultos, y el grado de vulnerabilidad de la población expuesta.

4. RESULTADOS, DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Como primer paso se calculó el PCEP para los distintos radios censales de la región de
estudio. Se observa un núcleo central urbano con valores extremos bajos de PCE. Los valores
extremos superiores se encuentran sobre la franja costera este y la zona rural al sur de la región
(Fig. 3).

1

Se consideran necesidades básicas insatisfechas cuando cumple con alguna de las siguientes situaciones: personas que habitan
viviendas con más de 3 personas por cuarto (hacinamiento crítico), hogares que habitan en una vivienda de tipo inconveniente (pieza
de inquilinato, vivienda precaria, otro tipo), hogares que habitan en viviendas que no tienen retrete o tienen retrete sin descarga de
agua, hogares que tienen algún niño de edad escolar que no asiste a la escuela, hogares que tienen 4 o más personas por miembro
ocupado y en los cuales el jefe tiene bajo nivel de educación (solo asistió dos años o menos al nivel primario).
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Fig 3. BoxPlot de los PCEP para el Gran La Plata y su representación espacial.

Para la categorización de vulnerabilidad se generaron intervalos mediante los umbrales
naturales (Nula 0 - 5,8; Baja 5,8 - 16,3; Media 16,3 - 33,2; Alta 33,2 - 65,4), elaborándose un mapa
politético (Fig. 4).

Vulnerabilidad

Fig 4. Mapa politético del Gran La Plata donde se puede observar la distribución de la vulnerabilidad.

Para el análisis de las amenazas se estudió el comportamiento de los datos para luego
poder representarlos por una ecuación matemática. El primer parámetro a evaluar fue la
normalidad de los datos, lo cual se realizó a través de los histogramas y los gráficos QQ plot. En
ambos períodos se observó un comportamiento normal para benceno con desviaciones leves.
Para BTEX se observó un comportamiento normal en invierno 08, pero no en primavera 09, no
pudiendo ajustarse una curva de interpolación a estos datos.
También se analizó la tendencia espacial de los datos donde se observó un
comportamiento en U, indicativo que el comportamiento es posible de ser modelados en una
función de crecimiento representada por un polinomio de segundo orden.
Para la interpolación se aplicó el método de kriging ordinario utilizando los parámetros que
menores errores producían en las predicciones (Fig. 5).
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A)

C)

Concentración
de Benceno

B)

Concentración
de Benceno

Concentración
de BTEX

Fig 5. Interpolación por método de kriging
ordinario para las concentraciones de benceno y
BTEX en invierno 09 (A, B) y primavera 08 (C).
Las concentraciones se encuentran expresadas
3
en μg/m . Los puntos blancos representan los
puntos de muestreo.

La capa resultante se exportó en formato raster. Posteriormente, se calculó la superficie
donde las concentraciones fueran superiores al límite establecido para EPA (adultos 0,275 μg/m3
y 1,19 μg/m3 niños) y para OMS (adultos 2,75 μg/m3; niños 11,9 μg/m3). Se utilizó este archivo
combinado con la capa de vulnerabilidad para obtener mapas de las zonas con riesgo a padecer
cáncer.
Evaluando los valores establecidos por la OMS en los períodos estudiados, solo se
observó una zona de riesgo para la población adulta en el invierno del 2009 (Fig. 9 A). En cambio,
considerando los valores aceptables fijados por la EPA existen riesgos para adultos en toda el
área de estudio para la primavera del 2008 e invierno de 2009 y en ciertas zonas para la
población infantil (Fig. 6 B y C).
A)

Vulnerabilidad

B)

Vulnerabilidad
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C)

Vulnerabilidad

Fig. 6 Zona de riesgo de padecer cáncer
clasificado según el grado de vulnerabilidad
según los valores aceptables de: A) OMS para
adultos en invierno 2009, B) EPA para niños en
invierno 2009, C) EPA niños en primavera 2008.
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La metodología ha incluido distintas herramientas de visualización SIG y de geoestadística
para representar y explorar los patrones y relaciones espaciales que permitan mejorar y
enriquecer la aprehensión de los fenómenos territoriales. Estas tecnologías han demostrado su
versatilidad para el análisis espacial realizado.
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RESUMO
A falta de mecanismos de planejamento e controle durante o processo de urbanização no Brasil
levou à ocupação de áreas ambientalmente frágeis, ocasionando cenários de risco. Com caráter
preventivo a Lei N° 12.608/2012 cria instrumentos para a gestão do risco, como a carta de aptidão
à urbanização. Seu objetivo é orientar o ordenamento territorial, definindo diretrizes para o
parcelamento do solo. Focada em áreas de expansão urbana, a carta deve representar as
dinâmicas intrínsecas de cada município, tanto seu aspecto físico como socioambiental. Está em
debate a metodologia de elaboração da carta de aptidão à urbanização e um dos temas são quais
fatores devem ser considerados no processo. Assim, o artigo discute a importância da inclusão de
áreas prioritárias para conservação no processo de elaboração desta carta, e analisa a relevância
do envolvimento da prefeitura neste processo. O estudo foi feito na área de expansão urbana de
municípios do Grande ABC paulista, localizado na RMSP.
Palavras Chave: Carta geotécnica de aptidão urbanização; conservação ambiental; gestão de
riscos; Grande ABC.
ABSTRACT
The lack of mechanisms of planning and control during the urbanization process in Brazil, lead to
the occupation of fragile environmental areas, creating risk situations. With preventive character,
law 12.608/2012 creates instruments for risk management, like the geotechnical map of aptitude to
urbanization. Its objective is to guide the land use planning, defining guidelines to land subdivision.
Focused in urban expansion areas, the map must present the intrinsic dynamics of each region,
such as its physic and socioenvironmental aspects. It’s in debate the methodology of the map of
aptitude to urbanization and one of the topics in discussion is which factors should be considered
in the process. Thus, the article discuss the importance of including priority conservation areas in
the elaboration process of this map, and analyses the relevance of public users participation in the
process. The study was carried out in the urban expansion area of Grande ABC Paulista, located
in the Metropolitan Region of São Paulo.
Keywords: geotechnical map of aptitude to urbanization; environmental conservation; risk
management; Grande ABC.
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1

INTRODUÇÃO

A institucionalização da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil - PNPDEC através da
Lei n° 12.608 de abril 2012, definiu novos instrumentos de ordenamento territorial a serem
integrados aos dispositivos do Estatuto da Cidade (Lei n°10.257/2010). A identificação e
mapeamento das áreas de risco devem ocorrer nos municípios listados no cadastro nacional de
municípios suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos.
Para a elaboração das cartas geotécnicas, no processo de caracterização do meio físico,
devem ser indicados os processos relacionados a determinados padrões geológico-geotécnicos
(DINIZ, 2012; COUTINHO et al, 2015). Dentre as cartas geotécnicas, as de aptidão à urbanização
se destacam ao orientar e definir diretrizes específicas para a ocupação de áreas de expansão
urbana, áreas não urbanizadas ou em processo de consolidação, no estabelecimento de diretrizes
de urbanização para o parcelamento do solo em escala de detalhe que variam entre 1:5.000 e
1:10.000 (BRASIL, 2012; SOBREIRA & SOUZA, 2012).
Coube ao Ministério das Cidades, através da Secretaria Nacional de Acessibilidade e
Programas Urbanos, a definição de instrumentos que abarcariam o campo da prevenção e não
apenas projetos de mitigação dos riscos. Dentre eles foi relacionada a elaboração das cartas
geotécnicas de aptidão à urbanização frente aos desastres naturais. Em cooperação com centros
universitários federais, com o apoio de professores e pesquisadores, foi desenvolvido um termo
de referência com orientações à concepção deste instrumento com a definição dos conceitos e os
procedimentos metodológicos unificados (COUTINHO, 2013).
O instrumento deve promover medidas preventivas frente a situações de desastres,
articulada a outros dispositivos vigentes para o controle do processo de urbanização e
degradação ambiental, integrando as políticas locais de desenvolvimento social e ambiental no
processo de manejo e redução dos riscos, em especial em áreas de expansão urbana
(NOGUEIRA & CANIL, 2015). Sendo estas, áreas caracterizadas pelo adensamento extremo das
edificações e da infraestrutura instalada, favorecendo a impermeabilização de grandes áreas,
conduzindo a redução de usos com características naturais, e ampliando o quadro crônico de
depreciação da qualidade de vida e na geração de áreas ambientalmente frágeis ou de riscos
(LAVELL, 1996; MANSILLA, 2000: p.82).
Notoriamente há um histórico no Brasil de desmatamento para ocupações urbanas. Essas
áreas desmatadas muitas vezes frágeis, do ponto de vista geotécnico ou hidrológico, ocasionam
cenários de risco. Considerando o processo histórico de expansão dos centros urbanos e
ocupação de áreas potencialmente relevantes, no ponto de vista da conservação ambiental, a
análise visa orientar o ordenamento territorial de forma completa, não podendo desconsiderar a
necessidade de avaliar as condições de preservação dos remanescente em áreas de expansão
urbana e as diretrizes relativas as demais legislações vigentes sob estas áreas.
Tendo em vista tais considerações, o presente artigo tem como objetivo discutir a avaliação
de remanescentes florestais e sua incorporação no processo de elaboração de cartas geotécnicas
de aptidão a urbanização, no estabelecimento de áreas prioritárias para conservação,
fortalecendo os mecanismos locais de planejamento e ordenamento territorial, em especial, as de
gestão de risco e ambiental. Como área de estudo será avaliada a área de expansão urbana dos
municípios do Grande ABC paulista, localizados na porção sul da Região Metropolitana de São
Paulo, onde se insere na área de proteção de mananciais da Billings, conectada ao Parque
Estadual da Serra do Mar. Dentro deste contexto, será debatido a importância da delimitação de
áreas prioritárias para conservação no âmbito da elaboração de cartas geotécnicas de aptidão à
urbanização, no processo de integração deste mecanismo aos demais instrumentos de
planejamento e gestão urbana em vigor.
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ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA CONSERVAÇÃO NO CONTEXTO DAS CARTAS
DE APTIDÃO À URBANIZAÇÃO

Localizados na porção sul da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), os municípios do
Grande ABC, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Santo André, São Bernardo
do Campo e São Caetano do Sul, estão inseridos na área de proteção e recuperação de
manancial da Represa Billings (APRM-B) e apresentam um papel fundamental na sua gestão e
manutenção. As áreas definidas para estudo, indicadas pelas prefeituras como áreas de potencial
expansão do centro urbano dos municípios, estão em conflito com a área destinada à proteção e
recuperação da represa. Com usos distintos, altas densidades demográficas, necessidades de
infra-estrutura e equipamentos urbanos diversos, a região como um todo tem apresentado uma
dinâmica de ocupação intensa, caracterizada por diversas atividades irregulares, com áreas
altamente suscetíveis aos processo geo e hidro dinâmicos (GALERA & COSTA, 2015).
Os municípios estão incluídos no cadastro federal de municípios suscetíveis à ocorrência de
processos geológicos ou hidrológicos, definido pela lei nº 12.608/12. Devido ao contexto geral de
sua localização, os municípios do Grande ABC, com áreas de expansão urbana estão recebendo
o mapeamento de aptidão à urbanização com o apoio da Universidade Federal do ABC (UFABC),
por meio de um convênio de colaboração técnico-científico com o Ministério das Cidades,
contando com o incentivo do Governo Federal.
A estreita relação que o município de São Bernardo do Campo vem construindo junto ao
Consórcio Intermunicipal Grande ABC e a UFABC, no desenvolvimento de políticas locais e
regionais conjuntamente com um quadro técnico multidisciplinar das diversas secretarias do
município, na articulação de ações para o desenvolvimento econômico e social da região,
definiram o município como projeto piloto para elaboração da primeira carta de aptidão à
urbanização da região, e subsequente a esta, a do município de Rio Grande da Serra, em uma
articulação inicial com o Ministério das Cidades.
No processo de elaboração da carta de aptidão à urbanização foi identificada a necessidade
de avaliação do quadro local de vegetação remanescente. Para essa análise foi criada uma
metodologia, descrita por Galera e Costa (2015) e Nogueira e Canil (2015) para produção de um
mapa de áreas prioritárias para conservação. Neste mapa foram caracterizadas as áreas com
maiores prioridades para conservação, com o apoio de ferramentas em sistema de informação
geográfica (SIG) para integração e associação de informações. Os resultados finais refletiam as
diretrizes definidas pelo seguintes mapeamentos: o uso e ocupação do solo da prefeitura
municipal; o inventário florestal da vegetação natural (Secretária do Meio Ambiente); os
remanescentes de Floresta Atlântica (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE em
conjunto com o Instituto Florestal); o zoneamento da lei específica da Billings; e o Plano Diretor
Municipal e lei de zoneamento, como ilustrado pela figura 1 (São Bernardo do Campo) e 2 (Rio
Grande da Serra).

Figura 1.

Áreas prioritárias para conservação ambiental de São Bernardo do Campo
3

Figura 2.

Áreas prioritárias para conservação ambiental de Rio Grande da Serra

Conforme retratado por Diniz e Freitas (2013) e reafirmado pelos autores Nogueira e Canil
(2015), no processo de elaboração das cartas é primordial a participação e o acompanhamento
por parte do gestor e dos técnicos, como principais usuários das cartas, na adequação de uma
ferramenta norteadora de recomendações para o planejamento da ocupação. A colaboração por
parte das prefeituras é fundamental em todas as etapas do projeto, desde o início, na
disponibilização da base de informação de referência, no processo de elaboração, indicando
necessidades intrínsecas ao município e no fim, participando da validação dos resultados obtidos.
Tendo em vista a interdisciplinaridade, a integração de políticas públicas e a participação
efetiva da prefeitura presentes na carta de aptidão à urbanização, é importante ressaltar o
desigual envolvimento que os dois municípios do estudo tiveram com a equipe da UFABC, e o seu
reflexo nos resultados finais. Em São Bernardo do Campo, houve a efetiva participação em todas
as etapas do projeto, com apoio técnico e político da equipe administrativa com a participação de
diversas secretarias, como Planejamento Urbano, Gestão Ambiental e Habitação, como principais
usuários da carta. A participação pouco expressiva da equipe de Rio Grande da Serra é reflexo da
sua situação do quadro funcional, realidade de muitos municípios brasileiros, que possui número
limitado de agentes, em especial com disponibilidade e conhecimento técnico para participar do
processo de produção da carta de aptidão à urbanização. A estrutura do município mostrou-se
deficiente para o atendimento das demandas, desde a apresentação de uma base de informação
de referência, insuficiente para atender as diligências requeridas pelo projeto, até o processo de
validação e apropriação da informação (NOGUEIRA & CANIL, 2015).

3

PERSPECTIVAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE UM POLÍTICA REGIONAL

Como observado por Nogueira et al (2014), o convênio assinado com o Ministério das
Cidades integra o conjunto de instrumentos para a construção das políticas públicas regionais de
gestão de riscos de desastres. A carta de aptidão à urbanização, sendo um desses instrumentos,
deve ser integrado ao planejamento e ordenamento territorial. Dessa forma, a inclusão das áreas
de prioridade para conservação no produto final das cartas de aptidão à urbanização dos
municípios torna esse instrumento mais integrado com as políticas públicas de uma forma geral e
demonstra a característica da interdisciplinaridade, necessária para a sua produção.
Em 2014, por intermédio de um Termo de Cooperação Técnico-Científico (TCTC),
instrumento do Ministério da Educação que permite o apoio de instituições de ensino na
realização de pesquisas para órgãos públicos, entre os prefeitos do Consórcio Intermunicipal
Grande ABC com a UFABC, foi formalizado o papel da universidade no progresso das ações
prioritárias do Plano Plurianual Regional Participativo, com o desenvolvimento inicialmente de
quatro produtos: a construção de um Observatório de Políticas Públicas, que pretende aperfeiçoar
4

as informações dos municípios; a elaboração de um Plano Diretor Regional sob uma perspectiva
de integração metropolitana; a produção de um Diagnóstico Habitacional Regional para
dimensionar as necessidades habitacionais do ABC e, por fim, a elaboração de cartas
geotécnicas de aptidão à urbanização para Santo André e Ribeirão Pires visando a gestão
compartilhada de riscos.
Esta segunda etapa para elaboração do conjunto de cartas de aptidão para o Grande ABC,
iniciada ao final de 2015, deve reforçar o caráter conservacionista apresentado pela metodologia
aplicada na primeira etapa do projeto. O processo deve considerar as especificidades
apresentadas pelos municípios de Santo André e Ribeirão Pires, e também tentar superar as
limitações técnicas encontradas anteriormente. A este conjunto de informações devem ser
integrados os mapeamentos realizados pelo município de Mauá, em cooperação com o Instituto
de Pesquisas Tecnológicas (IPT), e adequados a dados obtidos pelo levantamentos realizados
em conjunto com a UFABC, no processo de consolidação de um instrumento representativo para
região como um todo.
É importante ressaltar que atualmente, dentre os sete municípios integrantes do Consórcio,
Diadema e São Caetano do Sul não apresentam uma área de expansão urbana. Sendo assim, o
projeto de elaboração das cartas de aptidão a urbanização não se aplica a situação presente
nestes municípios.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a institucionalização do Plano Nacional de Gestão de Riscos e Respostas a Desastres
em conjunto com a aprovação da lei n°12.608/2012 muito se evoluiu quanto a estruturação de um
sistema de gestão de riscos integrado. A criação e efetivação de instrumentos, como a carta
geotécnica de aptidão à urbanização, tem contribuído para essa para o processo de
conhecimento técnico e cientifico quanto ao estabelecimento de mecanismos de prevenção e
redução de riscos. O caráter interdisciplinar atribuído a esta cartografia, quando associada aos
mecanismos de gestão urbana, tem o potencial de reforçando e interligar as demais legislações
relativas ao ordenamento territorial e o uso e ocupação do solo. A carta de aptidão à urbanização
deve refletir as características físicas e ambientais locais, e abarcar outros componentes relativos
as especificidades de sua aplicação. Ademais, como anteriormente ressaltado, dentro seu
processo de elaboração é de suma importância a participação dos gestores e técnicos municipal
para a apropriação adequada dos aspectos apresentados e validação das informação levantadas,
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RESUMO
A elaboração de cartas de suscetibilidade e cartas geotécnicas de aptidão à
urbanização tem levado à identificação de parcelas do território, ainda não ocupadas,
que podem ser enquadradas como suscetíveis a riscos geotécnicos. A possibilidade
de ocupação irregular dessas áreas é grande quando se explicitam limitações de uso
sem que se apontem propostas para sua efetiva utilização, compatíveis com suas
características geotécnicas. Na perspectiva de promoção de um uso adequado uma
das questões que se apresenta é sobre a conveniência ou não da propriedade pública.
Busca-se neste artigo aprofundar a análise sobre as variáveis que interferem na
decisão de aquisição ou manutenção da propriedade pública das áreas suscetíveis ao
risco, que se encontram vazias ou desocupadas. A hipótese é que existe uma
hierarquia de importância quanto à incorporação no patrimônio público de áreas de
risco geotécnico e que em alguns casos é possível, ou mesmo recomendável, a
manutenção da propriedade privada.
Palavras Chave: risco geotécnico, prevenção de riscos, propriedade pública

Abstract
The preparation of geotechnical maps has led to the identification of territory parcels,
not yet occupied, which can be classified as susceptible to geotechnical risks. The
possibility of irregular occupation of these areas is greater when only use limitations
are presented, without drawing attention to proposals for its effective use, consistent
with its geotechnical characteristics. To promote their proper use one of the questions
is about the convenience of public property. This article aims to analyze the variables
that influence the decision to acquire or maintain public ownership of risk areas, which
are empty or unoccupied. The hypothesis is that there is a hierarchy of importance for
the incorporation into the public property of geotechnical risk areas and that in some
cases it is possible, or even advisable, to maintain private property.
Keywords: Geotechnical risk, risk prevention, public property
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Introdução – a aquisição de terras pelo poder público
Os bens públicos são aqueles que pertencem às pessoas jurídicas de direito
público interno (art. 98, CC), ou seja, União, Estados, Municípios, autarquias e
fundações de direito público. A Constituição relaciona os bens pertencentes à União1
(art. 20, CF) e aos Estados (art. 26, CF), já os bens do Município vêm, normalmente,
discriminados na sua Lei Orgânica2.Quanto às terras públicas municipais, pode-se
dizer que são compostas, principalmente, pela doação de áreas públicas por ocasião
do parcelamento do solo para fins urbanos, mas também existem bens municipais cuja
origem remonta a terras devolutas existentes na área urbana. O município também
pode ter terras ou adquiri-las por meio da desapropriação, arrecadação de bens no
caso de herança vacante e dação em pagamento.
No parcelamento do solo urbano, há a exigência de doação de áreas
destinadas a sistemas de circulação, áreas verdes e de uso institucional,
estabelecendo responsabilidades claras do loteador em termos de implantação de
infraestrutura urbana (Lei 6766/79). O percentual de áreas doadas ao Município deve
ser proporcional à densidade da ocupação e seguir as regras expressas na legislação
municipal, especialmente o plano diretor e lei de zoneamento3.
As terras devolutas foram definidas pela Lei de Terras (Lei nº 601/1850) como
aquelas que não se achavam destinadas a algum uso público tampouco se
encontravam no domínio particular. Originalmente pertencentes ao governo central,
houve um processo de descentralização a partir da Constituição de 1891 que atribuiu
aos Estados o domínio sobre as terras devolutas existentes no seu território, seguida
de leis estaduais que transferiram aos Municípios as terras devolutas situadas em
determinado raio do centro urbano4.
A desapropriação comum pode se dar por utilidade pública (Decreto-lei nº
3.365/41) ou interesse social (Lei nº 4132/62), conforme os casos listados nessas leis.
No caso da herança vacante, após 5 anos da abertura da sucessão, não havendo
herdeiros legítimos (descendentes, ascendentes, cônjuge ou companheiro e
colaterais, conforme art. 1829, CC) nem testamento, os bens passam ao domínio do
Município (art. 1822, CC; arts 738-742, CPC) por meio de decisão judicial.
O Município pode adquirir imóveis por meio da dação em pagamento, que é
forma de cumprir com obrigações de forma diversa da originalmente pactuada (art.
356-359, CC). Em relação às dívidas tributárias, a entrega de bens ao Estado é uma
forma de extinguir o crédito tributário, saldando a dívida que originalmente deveria ser
paga em moeda. Comumente se fala no recebimento, por parte do Município, de
imóvel com dívidas de IPTU como forma de quitar a dívida tributária. A utilização da
dação em pagamento depende de lei municipal que regulamente o código tributário
nacional (art. 156, XI, CTN), que é norma de eficácia limitada, e a aceitação de bem
como pagamento não é obrigatória: o Município irá avaliar a conveniência de aceitar o
1

Algumas leis específicas também relacionam bens da União, como o Decreto-lei nº 9.760/46.
A Lei Orgânica é a norma fundamental do Município, uma espécie de “constituição municipal”. No caso
de São Paulo os bens municipais estão regulados no art. 110 e seguintes da Lei Orgânica.
3
Na redação anterior da Lei 6.766/79 exigia-se, que as áreas públicas a serem doadas perfizessem, no
mínimo, 35% da área total da gleba a ser parcelada.
4
Pela Lei Estadual nº 16/1891, pertenciam aos municípios com mais de 1.000 habitantes as terras
devolutas situadas no raio de 6 km a partir do centro. Esse raio foi posteriormente ampliado para 8 km
(Lei Estadual nº 2.484/1935) e 12 km para a capital (Decreto nº 14.916/45).
2
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imóvel, após avaliação do bem. Na cidade de São Paulo, há decreto regulamento a
dação em pagamento autorizando o município a receber imóveis mediante escritura
pública, inclusive de terceiros, como forma de pagamento de débitos inscritos em
dívida ativa ou já em execução fiscal, após análise de pertinência da medida e
avaliação do imóvel (Decreto nº 56235/2015, arts. 518-520).

Desafios de gestão das áreas públicas suscetíveis a riscos geotécnicos
A propriedade pública de uma área suscetível a riscos geotécnicos pode ser
uma forma de garantir que a área não venha a ser irregularmente ocupada ou que não
venha a ter uma destinação que amplie o potencial de risco existente. Porém, para
isso, é necessário que a área pública tenha adequada utilização e que haja
manutenção e fiscalização que possibilite evitar sua ocupação irregular. Em alguns
casos, cercar a área e permitir que a vegetação se recupere, pode ser uma alternativa,
em especial se há uma população organizada no entorno, que tem interesse em que a
área seja mantida desocupada e que notifique qualquer tentativa de ocupação
irregular, logo no início. Em outros casos, isto não basta, e a prevenção à ocupação
irregular vai depender de uma ação mais direta da municipalidade, dotando-a de um
uso público, como parque, praça ou como área verde integrada ao terreno de algum
equipamento público. Nestes casos pressupõe-se que haja uma ação de funcionários
públicos que vão exercer a fiscalização da correta destinação da área.
Vale destacar que parte dessas áreas suscetíveis a risco, quando de baixo
valor comercial, é usualmente doada pelos empreendedores ao município, por ocasião
da aprovação do projeto de parcelamento do solo, como área verde ou área
institucional. Porém, raramente o empreendedor se responsabiliza pelos investimentos
necessários ao seu efetivo uso público, ou seja, doa um terreno para praça ou escola
e não efetivamente uma praça ou escola. Em muitos casos a situação é mais grave,
pois o terreno doado não tem condições para que nele seja construída uma praça ou
escola. Essas áreas inadequadas para os fins para as quais foram doadas, que ficam
sem utilização por vários anos, constituem um dos grandes problemas em termos de
ocupação irregular de áreas de risco potencial. Vale destacar que os municípios têm
amplos poderes atribuídos pela regulamentação federal para que possam selecionar a
área pública que vão receber, por ocasião do fornecimento de diretrizes para o
parcelamento do solo (Lei Federal 6766/79, arts 6-8). Infelizmente, porém, é raro que
exerçam de fato esse poder.

Caracterização das áreas suscetíveis a risco
A implementação da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, instituída
pela Lei Federal 12.608/2012, trouxe a possibilidade dos gestores públicos e da
própria sociedade contarem com novos instrumentos de gestão de risco, que
identificam de forma mais clara as áreas impróprias à ocupação no território ou seja,
áreas que não devem ser edificadas ou onde devem ser tomadas precauções
específicas para a ocupação. De acordo com a lei, os municípios mais críticos devem
elaborar instrumentos de gestão de risco, dentre eles o Mapeamento das áreas
suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou
processos geológicos ou hidrológicos correlatos; Mecanismos de controle e
fiscalização para evitar a edificação em áreas suscetíveis à ocorrência de
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deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou
hidrológicos correlatos e a Carta Geotécnica de Aptidão à Urbanização, estabelecendo
diretrizes urbanísticas voltadas para a segurança dos novos parcelamentos do solo.
Segundo Sobreira (2012, p.84) as cartas de suscetibilidade e de aptidão são
cartas geotécnicas de planejamento e gestão territorial e devem oferecer condições de
avaliação que dote o planejador de capacidade para intervenções que constituam
cenários de desenvolvimento viável e são instrumentos de prevenção e correção de
situações relacionadas a desastres naturais e tecnológicos. As Cartas de
Suscetibilidade são feitas na escala 1:25.000 e têm por objetivo delimitar no território
de um município as áreas que possuem maior ou menor probabilidade de
desencadeamento de fenômenos naturais ou induzidos (deslizamentos, queda de
rochas, rastejos ou inundação). As Cartas Geotécnicas de Aptidão à Urbanização são
feitas na escala 1:10.000 ou 1:5.000 e indicam a capacidade dos terrenos para
suportar os diferentes usos e práticas da engenharia e do urbanismo, com o mínimo
de impacto possível e com o maior nível de segurança. A instituição de um cadastro
nacional de municípios críticos quanto à ocorrência de processos geológicos está
prevista na Medida Provisória nº 547, publicada pelo governo federal em
11/10/2011mas como até o momento não foi definido este cadastro, foi adotada uma
lista inicial proposta pelo Plano Nacional de Gestão de Riscos e Resposta a Desastres
Naturais do Governo Federal de 2012, com 821 municípios brasileiros prioritários. Os
municípios foram priorizados por apresentarem maior recorrência de inundação,
enxurradas e deslizamentos, número de óbitos, desabrigados e desalojados,
registrados nos últimos 20 anos e coube ao Serviço Geológico do Brasil (CPRM) o
mapeamento dos setores de alto e muito alto risco a inundações, enxurradas e
movimentos de massa nesses municípios. Atualmente no Estado de são Paulo, já foi
elaborado o mapeamento dos setores de risco alto e muito alto em 72 desses
municípios considerados prioritários. Existem outras priorizações que consideram
parâmetros assemelhados, como as elaboradas pelo Observatório das Chuvas e pelo
CEMADEN.
O Observatório das Chuvas, em 2012, arrolou 89 municípios mais vulneráveis
do ponto de vista do meio físico utilizando informações sobre “número de mortes”,
“frequência de grandes eventos destrutivos” e “população atingida ou afetada”,
utilizando como fonte de dados os arquivos da Secretaria Nacional de Defesa Civil. O
CEMADEN, no escopo do Plano Nacional de Gestão de Riscos, monitora municípios
com histórico de registros de desastres naturais. Ao final de 2015 constavam 75
municípios no Estado de São Paulo, esse número foi ampliado para 88 no início de
2016. Quanto às Cartas de suscetibilidade, foram elaboradas pela CPRM para 300
municípios brasileiros prioritários, 47 deles pertencentes ao Estado de São Paulo,
segundo informações atualizadas em janeiro de 2016. A Carta de Aptidão à
Urbanização é um instrumento de gestão de risco recente no Estado de São Paulo e
no momento tem-se o registro de apenas quatorze prontas ou em elaboração. O IPT e
a UFABC estão realizando estas primeiras cartas.

Listagem de áreas que interessa a propriedade pública: prioridades

Pode-se considerar que algumas áreas suscetíveis ao risco são prioritárias,
quando se cogita da conveniência da sua manutenção como propriedade pública, ou
da sua aquisição por parte do poder público. Destacam-se duas situações:
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- áreas cuja eventual ocupação irregular tem efeito multiplicador, ou seja, pode afetar
largas extensões territoriais ou grupo de pessoas, além daquelas que serão atingidas
na própria área de risco, se a mesma vier a ser irregularmente ocupada. Pressupõe-se
aqui que a propriedade pública deverá possibilitar condições de prevenção da
ocupação irregular melhor que aquela que seria obtida caso a sua propriedade fosse
mantida particular;
- áreas consideradas estratégicas para conservação e/ou uso público, em função, por
exemplo, da sua condição ambiental, potencial paisagístico, ou importância para o
interesse coletivo.
Por outro lado, devem ser excluídas da listagem de áreas prioritárias para aquisição
públicas, aquelas em que:
- o proprietário tem uso ou proposta de uso que assegura a segurança quando aos
riscos de acidentes geotécnicos e não se considera que exista especial interesse na
manutenção da propriedade e/ou o acesso público;
- já existem claras restrições legais à sua ocupação; os principais riscos e
consequências de uma eventual ocupação ocorrem na própria área, não se
expandindo significativamente para áreas vizinhas e é gradativa a ocorrência do risco,
com sinais prévios de sua ocorrência. É o caso, por exemplo, de algumas várzeas não
ocupadas, sujeitas a problemas de inundação que acontecem de forma lenta e
gradual.

Definição do nível de prioridade quanto à propriedade pública
Quando se retira da listagem de áreas de risco aquelas que são
inequivocamente consideradas prioritárias e aquelas que claramente são consideradas
de baixa prioridade para serem adquiridas pelo Poder Público, visando a prevenção de
riscos de acidentes, pode-se ter ainda uma lista relativamente grande de áreas.
Apresenta-se adiante um conjunto de questões e procedimentos que pode vir a
orientar a hierarquização das áreas cuja aquisição pode ser considerada prioritária.
Para o conjunto de áreas que se pretende analisar, é necessário obter algumas
informações, que vão orientar a decisão quanto à sua importância relativa, quando se
considera a aquisição pública. Inclui-se nesses levantamentos:
- dados sobre o proprietário atual da área, sobre sua condição de parcelamento,
regularidade da documentação junto à municipalidade e no cartório de imóveis e sobre
a existência de pendências no pagamento de impostos e tributos;
- dados sobre a facilidade de acesso à área, proximidade com áreas de ocupação
irregular no entorno e sobre as condições de vigilância para evitar sua ocupação
irregular (a área tem atualmente algum uso ou pessoa que é responsável por sua
manutenção, é murada, a vizinhança ajuda na proteção contra sua ocupação irregular
etc.).
As perguntas que podem ser feitas, visando à ponderação da importância de
aquisição pública da área podem ser agrupadas em 4 eixos:
1-Interesse de uso público da área;
1.1Avalie a importância de assegurar livre acesso público à área de risco (considerar
seu potencial ambiental, paisagístico etc.)
1.2 Avalie a possibilidade de obtenção de recursos para implantação e manutenção da
área como parte do patrimônio público.
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2-Riscos e consequências da eventual ocupação irregular
2.1 Avalie a gravidade da ocupação irregular ou inadequada da área de risco
2.2 Avalie a extensão da área e da população que pode ser afetada pelo acidente
2.3 Avalie a exposição da área de risco à ocupação irregular ou inadequada
3-Alternativas de uso da área que consigam prevenir os riscos, mesmo com
propriedade privada
3.1 Avalie a possibilidade e conveniência de manutenção da propriedade privada e do
uso e ocupação atuais, com eventual estímulo do Poder Público
3.2 Avalie a possibilidade e conveniência de estimular algum outro uso/ocupação
diferente da atual, mantendo-se a propriedade privada da terra.
4-Avaliação de custo e benefício da aquisição.
4.1 Visibilidade pública e política da aquisição da área
4.2 Custos envolvidos na operação
4.3 Dificuldade e complexidade da operação de aquisição da área (número de
proprietários, condição da documentação etc)
A proposta é que, para cada uma dessas 10 questões seja atribuída pontuação que
varia de 1 a 3, com maior pontuação para as áreas de maior interesse e prioridade de
aquisição e a soma indica a importância relativa de cada área para o fim específico de
aquisição ou manutenção da propriedade pública, na perspectiva de prevenção de
riscos geotécnicos.
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RESUMO

Esta pesquisa tem como objetivo apresentar um artefato identificação de riscos
para o processo de contratação de bens e serviços de tecnologia da
informação (TI) na Administração Pública Federal Brasileira (APF). Foram
utilizados procedimentos metodológicos qualitativos e exploratórios de normas
de riscos, originados da ABNT NBR ISO 31000 e frameworks de governança
(COBIT e PMBOK), além de autores que abordam o tema, para construção de
mapas mentais que permitiram a extração de categorias de informação. Estas
categorias foram utilizadas para construção do artefato de Identificação de
Riscos. Para validação do artefato foi realizado um estudo de caso em um
órgão da APF e uma aplicação prática usando um jogo de tabuleiro. Palavras
Chave: Gestão de Riscos; Contratações; Gamificação; IN04; ABNT 31000.
ABSTRACT

This research aims to present an artifact identification of risks to the process of
procuring equipaments and services for information technology (IT) in the
Brazilian Federal Public Administration (APF). Have been used qualitative
methodological procedures and standards exploratory risk, arising from ABNT
NBR ISO 31000 and governance frameworks (COBIT and PMBOK), and
authors that address, for construction of mental maps that allowed the
extraction of information categories. These categories were used to build the
artifact Risk Identification. To validate the artifact was conducted a case study in
an APF agency, and a practical application using a board game. Keywords:
Risk Management; Procuring; Gamification; IN04; ABNT 31000.
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I. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS
A melhoria contínua de processos organizacionais, que se constitui como um
dos princípios da visão contemporânea da qualidade vem sendo apontada por
diversos autores como uma importante componente da racionalização dos gastos
públicos no Brasil (MOTTA, 2010; GASPAR, 2005; FILGUEIRAS, 2009). Dentre tais
gastos públicos, vale notar que uma parcela significativa corresponde às contratações
de bens e serviços de Tecnologias da Informação (TI), que são de alta relevância
orçamentária.
Nesse contexto, aprimorar o planejamento das contratações, alinhando-o com
uma adequada identificação de riscos poderá evitar desperdícios dos serviços e
produtos contratados. Somente no ano de 2010, o orçamento governamental para TI
no Brasil, ultrapassou R$ 12 bilhões de reais, incluindo nestes números as
contratações de órgãos com orçamentos significativos no âmbito do executivo federal.
Juntos, os órgãos compraram mais de 7000 soluções de TI somente em 2010 (CEPIK;
CANABARRO, 2010). Tais montantes demonstram que é necessário observar as
contratações de TI com atenção, pois podem estar cercadas de riscos, muitos deles
ocultos por não terem sido identificados, analisados e tratados.
O Governo Brasileiro elaborou um guia prático de contratação de TI, o qual
organiza papéis, responsabilidades e atividades que devem ser desempenhadas para
uma contratação de TI, além de uma proposta de divisão de fases nas etapas de
contratação. Apresenta também uma relação de documentos que servirão de apoio
para a contratação e para sua gestão e, por fim, artefatos e modelos que irão compor
o documento Termo de Referência (TR), com um conteúdo mínimo a ser especificado,
na busca de maior segurança para o processo de contratação.
Tal processo é composto por etapas que são vinculadas e originadas da
Instrução Normativa 04 SLTI/MP (SLTI, 2011). São três fases principais existentes, e
claramente definidas no guia prático: Planejamento da Contratação, Seleção do
Fornecedor e Gerenciamento do Contrato. A fase de Planejamento da Contratação,
tem como produto os artefatos de Analise de Viabilidade, Plano de Sustentação,
Estratégia da Contratação e Análise de Riscos.
Uma questão comum entre integrantes da área de TI que atuam na confecção
de termos de referência, documento necessário para realizar a aquisição de serviços e
produtos de TI no Governo Brasileiro, é a discussão sobre a identificação dos riscos
da contratação de TI. As preocupações variam de riscos técnicos, jurídicos, externos
ou internos à organização, até se há realmente aderência ao negócio. Em muitos
casos, os gestores se preocupam inclusive se o processo licitatório será concluído,
pois uma contratação pode ter impactos nas fases seguintes, muitas vezes não
previstos.
Para diminuir os riscos, os integrantes da equipe levantam a maior quantidade
de riscos possíveis, utilizando o artefato Análise de Riscos proposto pela legislação
em vigor. Entretanto esse documento é um artefato em branco que não contém um
apoio metodológico ou procedimental das rotinas de identificação de riscos. Não existe
rastreabilidade nem monitoramento até a entrega da solução de TI, o que demonstra
que faltam aportes teóricos e práticos para tal questão. Isso pode gerar indicadores
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equivocados para medição dos serviços na fase de gestão contratual, o que
consequentemente irá refletir em novas contratações, corretivas ou adicionais,
utilizando então mais recursos públicos simplesmente por que os riscos não foram
previstos da maneira correta por falta de metodologia de identificação de riscos.
Para aprimorar essa lacuna, e indicar caminhos sobre como realizar a
identificação de riscos, essa pesquisa foi feita à luz da área de Gestão de Riscos (GR),
baseada em normas de Gestão de Riscos além de outras fontes complementares.
Assim, o trabalho tem como objetivo desenhar um artefato Identificação de
Riscos para o processo de contratação de tecnologia da informação na APF e validá-lo
com a metodologia de gamificação para transferência do conhecimento.
Um artefato deste contexto poderá permitir aos gestores de TI considerarem
uma maior quantidade e qualidade de critérios de identificação de riscos para a
contratação em questão.

II.

METODOLOGIA

A partir da análise documental de arquivos oficiais viabilizou-se o artefato de
identificação de riscos. O artefato utilizou como referência, normas internacionais de
riscos, tais como a ABNT NBR ISO 31000 (ABNT, 2009a), ABNT NBR ISO 31010
(ABNT, 2012) e ABNT NBR ISO GUIA 73 (ABNT, 2009b). Além das normas, foram
utilizados trabalhos de referência sobre o tema que abordam completa ou
parcialmente os conceitos e o processo de contratação de TI no Brasil e nos Estados
Unidos, tais como Cruz (2008) e Motta (2010). Frameworks de governança, como
COBIT (ITGI, 2007) e PMBOK (PMI, 2002), também foram considerados, sob aspecto
do risco apresentado por estes modelos.
Uma vez levantada a literatura e extraído as premissas relevantes de cada
fonte, categorias de informação foram criadas e tiveram seus conceitos nivelados, por
meio de mapas mentais, com apoio da ferramenta Freemind.
Desta forma, foi possível construir uma tabela, que foi adequada para o formato
de artefato, que “provoca” o gestor a planejar com mais qualidade quais os possíveis
riscos nas contratações de TI.
Para validação do artefato foi utilizado um estudo de caso, de uma contratação
já realizada em uma organização pública brasileira e sequencialmente foi criado um
jogo de tabuleiro, com um questionário de satisfação para medir o progresso do
aprendizado. Esta contratação, teve os riscos novamente identificados, sob a ótica do
artefato proposto neste trabalho. A contratação analisada com o artefato proposto,
permitiu contrastar o método anterior x proposto, o que propiciou novas percepções e
inferências a serem consideradas com o uso do artefato. Um dos indicadores da
pesquisa com o game, apresentou avanços com relação ao aprendizado do tema,
conforme apresentado nesta pesquisa.
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III.

RESULTADOS E DISCURSÃO

Como resultado, a partir do estudo exploratório de fontes potenciais que
permitem identificar tipologias de riscos foi gerada uma tabela com 95 potenciais
riscos a serem identificados durante o processo de análise de riscos da contratação de
TI no Governo Brasileiro. A tabela divide os riscos em 5 principais categorias, a saber:
i) contexto interno e externo da contratação; ii) riscos do processo; iii) riscos da
contratação; iv) riscos da solução ; v) riscos do projeto. A partir da tabela, foi gerada
uma lista de verificação, um artefato, que auxilia gestores de TI a identificar os riscos
antes e durante a contratação, assim como para apoio aos gestores do contrato para
monitorarem os riscos durante a execução do projeto e sua entrega. A seguir, na
Tabela I é apresentado a proposta de artefato para Identificação de Riscos nas
contratações de TI.
Tabela I - Proposta de artefato para Identificação de Riscos nas contratações de TI.
Etapa 1 - Contexto interno da contratação

ID
1

Governança

2

Estrutura organizacional

3

Funções e responsabilidades

4

Políticas, objetivos e estratégias

5

Partes interessadas (percepções e valores)

6

Normas, diretrizes e modelos da organização

7

Recursos Financeiros

8

Tempo

9

Pessoas (recursos humanos)

10

Processo de negócio

11

Sistemas e tecnologias correlatos (interno)

12

Relações contratuais
Contexto externo da contratação

13

Social

14

Político

15

Legal (Jurídico)

16

Regulatório

17

Sistemas e tecnologias correlatos (externo)

18

Natural (ambientais)

19

Competitivo/Comercial/Mercado (negócio)

20

Contexto Local/ Regional/ Nacional/ Internacional
Etapa 2 - Riscos do Processo

21

Competências de relacionamento entre clientes e fornecedores
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22

Competências administrativas e jurídicas

23

Histórico de eventos danosos em licitações

24

Possíveis problemas na licitação (consultar pregoeiro)

25
26

Histórico de eventos danosos em contratações do mesmo tipo (outros órgãos)
Riscos pessoais do servidor

27

Treinamentos insuficientes do servidor

28

Forte pressão dos escalões

29

Inexistentes incentivos salariais pelo desempenho do servidor

30

Ética do servidor
Etapa 3 - Riscos da Solução

31

Requisitos técnicos

32

Desempenho e confiabilidade

33

Qualidade

34

Subcontratadas e fornecedores

35

Clientes (interno e externo)
Etapa 4 - Riscos de Projeto (Gerais)

36
37

Escopo
Tempo

38

Custo

39

Dependências do Projeto

40

Recursos

41

Financiamento

42

Priorização

43

Estimativa

44

Planejamento

45

Comunicação
Etapa 5 - Riscos de Projeto (Específicos)

46
47

Descontinuidade tecnológica
Dependência do fornecedor

48

Definição do escopo dos serviços

49

Não compreensão do negócio pelos contratados

50

Manter a qualidade dos serviços

51

Perda do domínio do conhecimento de negócio

52

Perda do controle da informação de negócio (troca de profissionais)

53

Perda de política interna de incentivo aos servidores (ou inexistente)

54

Disputas entre equipes internas e de terceiros

55

Problemas com diferenças de rendimentos (contratada)
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56

Segurança das informações de negócio

57

Desequilíbrio financeiro do contrato

58

Perda de controle dos custos do contrato

59

Impugnação da licitação ou suspensão da assinatura do contrato

60

Suspensão ou rompimento de contratos considerados ilegais

61

Perdas orçamentárias

62

Paralisação de projetos importantes calcados em TI

63

Ressarcimento, pelos gestores, de prejuízos quantificados

64

Responder um processo criminal

65

Quantidade e a qualificação do pessoal disponível

66

Motivação das pessoas envolvidas

67

Riscos relacionados com a governança das contratações

68

Aumento do prazo para contratação

69

Aumento do custo burocrático

70

Resistências das pessoas (inércia, motivações pessoais ou preconceitos)

71

Obstáculos organizacionais (burocracia, falta de planejamento etc.)

72

Falta de Conhecimento básico sobre contratações

73

Falta de Conhecimento jurídico especializado disponível

74

Governança corporativa (carência de alinhamento dos stakeholders)

75

Desalinhamento estratégico

76

Necessidade de envolvimento de áreas muito distintas

77

Contextos não adequadamente compartilhados entre as áreas envolvidas

78

Padronização e execução de processos mais rigorosos

79

Interface com atores externos (clientes e fornecedores internos e externos)

80

Obstáculos devidos a interesses escusos (corrupção)

81

Falta de integração entre as áreas

82

Falta de compartilhar contextos e experiências

83

Existência de falhas de comunicação e conflitos mudos

84

Falta de uma linguagem comum (jurídica x tecnologia)

85

Falta de conhecimento da legislação

86

Falta de qualificação das pessoas

87

Falta de pessoas em número suficiente

88

Existência de fatores pessoais (vaidade, competição, medo)

89

Falta de visão sistêmica do processo

90

Falta de formalização do processo de contratação

91

Falhas na execução do processo

92

Deficiências na gestão (rotativo de líderes; deficiência no planejamento)
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93

Falhas na organização (foco na estrutura; sem área de contratos)

94

Sobrecarga de trabalho

95

Indefinição de papéis e responsabilidades, (problemas de comunicação)

É importante destacar que este artefato é um documento generalista que
poderá ser utilizado para apoio na identificação de riscos nas contratações de TI,
completa ou parcialmente. Cada contratação, cada objeto, cada órgão possui
particularidades, processos, políticas, valores e pessoas que devem ser consideradas.
Por isso o artefato não tem a intenção de ser o único referencial para essa questão. O
principal desafio deste artefato é traduzir um processo intuitivo de “tentar encontrar”
riscos para um mapeamento formal de atividades e conceitos, que centralizados
poderão ajudar na percepção para se construir uma identificação de riscos mais
completa para o projeto. Recomenda-se que a identificação dos riscos seja feita com
pessoas com experiência no negócio da organização, e que este trabalho seja
constantemente revisado.
Para atingir o objetivo científico de validação do modelo proposto foi realizado
um estudo de caso.

Resultados
Uma vez aplicado o artefato composto de 95 potenciais riscos, é possível
perceber no um detalhamento maior nos conceitos encontrados, permitindo uma
percepção de quais itens, de fato, o gestor deve ser preocupar. A Figura I apresenta
as possíveis associações que os dois artefatos possuem.
Figura 1- Associações de riscos encontrados com artefato atual x proposto.

Adicionalmente, os dados levantados permitiram a percepção do quantitativo de riscos
que foram observados pelos gestores da contratação em questão. A análise gerou a
Figura 2.
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Figura 2 - Quantidade de Riscos identificados pelo modelo atual x proposto.

Com o método de identificação de riscos atual foram encontrados 6 (seis) riscos pelo
gestor. No contexto da contratação em questão, com o uso do Artefato para
Identificação de Riscos proposto neste trabalho, foram percebido adicionalmente mais
17 riscos, que podem estar relacionados aos riscos já identificados, porém com um
nível maior de detalhamento.
Verifica-se portanto que o novo artefato tem a capacidade de indicar ainda mais
fatores que podem influenciar a contratação. Logo, os quantitativos totais de riscos
dessa contratação executada em 2011, e novamente planejada sob a ótica do artefato
proposto no presente trabalho no ano de 2012 apresentou o quantitativo destacado na
Figura 3.
Figura 3 - Total de riscos encontrados.

Com isso pode-se afirmar que o somatório dos riscos encontrados com o modelo atual
+ o artefato de Identificação de Riscos totaliza 23 riscos identificados, numa
contratação que inicialmente havia identificado apenas 6 (seis) riscos.
Sob a ótica dos resultados encontrados com este trabalho é possível inferir que o
estudo de caso permitiu observar que o novo formulário gera novas inclusões de
riscos que devem ser devidamente tratados.
De acordo com os resultados encontrados é possível perceber também que o tempo
de experiência e a idade dos membros da equipe de planejamento da contratação não
significam necessariamente que os requisitos de identificação de riscos serão
completamente atingidos.

IV.

Aplicação dos resultados em um jogo de tabuleiro

Com a percepção que mais riscos foram encontrados com o novo template de
identificação de riscos foi gerado um jogo de Tabuleiro, intitulado de Contratações de
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TI – O Jogo, com cartas e conteúdos que abordam os riscos elencados na tabela 1,
afim de facilitar a aprendizagem do gestor, para se identificar riscos.
A figura 4, apresenta a o resultado da criação do jogo de tabuleiro, que descreve todo
processo, atores, mecânicas reais do assunto na prática. Bem como questões de
orçamento, gerenciamento de conflitos e tomada de decisão no setor público:
Figura 4 – Jogo de Contratações de TI

Após aplicação em 14 turmas, nos estados de Brasília, Rio de Janeiro e Curitiba, com
uma amostra de 68 respondentes, e um questionário estruturado, verificou-se um
aumento do nível de conhecimento dos alunos, de 2,98 para 3,82, numa escala de 1-5
(aproximadamente 20%), conforme gráficos abaixo.
Figura 5 – Nível de conhecimento antes de um curso para identificação de riscos, sem
um Game
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Figura 6 – Nível de Conhecimento depois de um curso para identificação de riscos,
com um Game

V.

Conclusão

Ficou evidente que a aplicação do artefato poderá apontar mais opções, contribuindo
assim para uma visão mais crítica da etapa de identificação de riscos. Isso irá
consequentemente melhorar o próprio processo da Análise de Riscos proposto pela
legislação vigente do Brasil, pois após uma identificação mais detalhada será feito
uma análise baseada em mais variáveis que poderiam ser consideradas e só puderam
ser percebidas após a aplicação do artefato.
Soma-se a isso o uso do recurso do game para ensinar o gestor e tornar o processo
mais agradável. Essa metodologia, potencializa os benefícios, de acordo com os
dados recolhidos.
Essa mudança de paradigma na maneira de se identificar riscos pode se encaixar na
realidade de vários órgãos, pois o foco do processo de entrega do termo de referência
poderá ser ampliado com a abordagem sistemática aqui proposta, com o artefato de
Identificação de Riscos.
Afinal, na situação anterior ao modelo proposto, os gestores tinham como diretriz uma
instrução única que era permear todas as etapas do planejamento da contratação com
a análise de riscos. Ou seja, caberia retirar de cada item dos artefatos de Análise de
Viabilidade, Plano de Sustentação e Estratégia da Contratação, o que poderia ser
elencado como riscos, para então analisá-los. Se o gestor não preenchesse as
informações nas várias perspectivas na fase de planejamento da contratação, a
compra certamente deixaria de considerar riscos em potencial, capazes de dificultar o
sucesso da contratação por não estarem ao alcance de quem especifica. Nessa
situação, o gestor nem imagina que alguns critérios ou conceitos devem ser
considerados, simplesmente por desconhecer ou por não ter um material mínimo de
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referência para seguir, tal como foi proposto no artefato que contém itens de
relevância não especificados nos artefatos que antecedem a Análise de Riscos.
Isso por que existe um hiato metodológico entre o documento de Análise de Riscos e
as fases que o antecedem. Considerando a ausência de método, sob a ótica de
identificação de riscos, para se gerar o termo de referência, há grande chance de
ocorrer nos termos de referência ausência de itens de riscos, levando a consequentes
falhas nas fases seguintes da contratação, especialmente na gestão contratual.
O processo de contratação, atualmente feito com a identificação dos riscos sem
direcionadores práticos preestabelecidos, resulta numa heterogeneidade de itens de
riscos para contratações de mesmo objeto, em órgãos diferentes, o que pode gerar
visões diferentes para o mesmo conceito. Por exemplo, um órgão poderia pagar muito
mais caro por um bem, simplesmente por que os termos de referência possuem
especificações e cláusulas diferentes, baseadas em diferentes riscos identificados
(foram feitos por pessoas diferentes, com visões diferentes). Considerando que boa
parte das contratações de TI é de commodities, essa heterogeneidade deve ser
evitada, por mais que cada órgão tenha particularidades, visto que as exceções devem
ser consideradas, mas não tratadas como regras que mudem a essência do objeto, do
serviço.
Finalmente, não há como negar o fato de que, caso o artefato proposto seja colocado
em prática, ele poderá (e, de fato, deverá) ser adaptado, por se tratar de um modelo
generalista e que pode utilizar diversas fontes de conhecimento. Especificamente, é
necessário que o artefato seja adaptado à realidade dos órgãos, bastando para isso
que sejam considerados os conceitos desejados, e que não mudem a essência do
objeto, do serviço. Por fim, vale observar que o artefato proposto no trabalho pode não
ser a solução para todos os problemas de identificação de riscos, mas é
suficientemente estruturado para apoiar os gestores na identificação dos riscos
adicionais, tendo nascido da compilação de boas práticas no domínio.
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RESUMO
A educação sobre as alterações do ambiente apoiam a sociedade para situações de
vulnerabilidade frente aos fenômenos naturais. O objetivo desse artigo é analisar aspectos de
educação ambiental e percepção de riscos naturais na Vila de Paranapiacaba, região sudeste do
Brasil. A metodologia do estudo baseou-se em revisão bibliográfica, aplicação de questionários e
visita em campo na área de estudo. Foram coletados 97 questionários em dois dias, sendo um
bom dado amostral para uma população de aproximadamente 2.800 pessoas. Os resultados
indicaram que inundações, incêndios florestais e ventos fortes são as principais ameaças naturais
percebidas. A maioria dos entrevistados reagiu positivamente à pesquisa, com disponibilidade
para responder ao questionário e para receber informações sobre riscos naturais porque sofre
com frequência os impactos das enchentes. O trabalho permitiu identificar que a educação
ambiental é incentivada principalmente pela experiência pessoal anterior, local de residência,
informações sobre eventos naturais e opinião sobre a evolução dos impactos.
Palavras Chave: educação ambiental, percepção social, riscos naturais, Paranapiacaba.
ABSTRACT
Education on environmental changes supports the society for vulnerable situations facing the
natural phenomena. The aim of this paper is analyze the aspects of environmental education and
awareness of natural hazards in the village of Paranapiacaba located in Brazil. This study made a
literature review, conducting surveys and field visits made by the authors in the study area. In this
study a total of 97 questionnaires were collected in two days, given sample for a total population of
approximately 2,868 people. The results indicate that floods, forest fires and strong winds are the
main threats produced by natural phenomena. Most respondents reacted positively to the survey,
they received educational information about natural hazards and suffers of the impacts of floods.
The work indicates that environmental education is especially encouraged by previous personal
experience, place of residence, natural event information and opinion on the evolution of impacts.
Keywords: environmental education, social perception, natural hazards, Paranapiacaba.
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1. INTRODUÇÃO
A educação ambiental começou como uma proposta de mudança cultural sobre a relação
entre o ser humano e a natureza. Tornou-se uma questão internacional na década de 70, com a
Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano em 1972; com o Seminário
Internacional de Educação Ambiental em 1975; com o primeiro relatório do Clube de Roma
(MEADOWS, 1972); e com a Conferência Intergovernamental de Educação Ambiental em 1977.
Nesse processo, a educação ambiental adquiriu uma perspectiva holística com o objetivo de
desenvolver consciência e compreensão sobre a complexidade dos problemas ambientais e
habilidades e atitudes para enfrentá-los com soluções locais e contextualizadas (UNESCO, 1979).
Na década de 90, o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e
Responsabilidade Global apresentou o papel político sobre a educação ambiental, “baseado em
valores, para a transformação da sociedade" (FÓRUM, 1992: 2). Fundamentou-se então a
conexão entre questões ambientais e problemas sociais como a segregação espacial, pobreza,
privação cultural e injustiça. Em 2002, a Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou a
Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável 2005-2014 para repensar as políticas
educacionais, programas e práticas de ensino para construir um futuro sustentável, envolvendo
temas como direitos humanos; igualdade de gênero; saúde; governança; urbanização sustentável;
redução da pobreza; prevenção e mitigação de desastres (UNESCO, 2005).
No que diz respeito aos desastres naturais, a análise contemporânea deu relevância para o
estudo da vulnerabilidade (WISNER et al, 2004 [1994]). Mais do que as forças da natureza e
eventos extremos, as causas dos desastres estão relacionadas com problemas relacionados ao
desenvolvimento (ROMERO; MASKREY, 1993): as áreas de risco natural apresentam baixos
indicadores sociais, econômicos e de infraestrutura (PELLING, 2003; MARTINEZ ALIER, 2007;
ASCERALD, 2009). Dessa forma, os desastres naturais e outros problemas ambientais estão
associados com deficiências construídas no processo de modernização e desenvolvimento
tecnológico e científico da sociedade, que se tornou uma sociedade do risco (BECK, 1992).
À educação ambiental, neste contexto, atribui-se o processo de explorar a relação
desenvolvimento e risco, e assim criar oportunidades para processos socioeducativos voltados a
construir soluções alternativas baseadas na cidadania ambiental. No Brasil, a área de educação
ambiental foi organizada como uma formação política, para defender a justiça social, a proteção
ambiental, a ética e a democracia, baseada numa concepção crítica e transformadora
(CARVALHO, 2004; LIMA, 2004). Para isso, a aprendizagem é entendida como um processo que
ocorre "no intercâmbio de conhecimentos, na hibridação entre ciência, tecnologia e conhecimento
popular" (LEFF, 2003: 60), para amplificar a percepção humana sobre a relação naturezasociedade e a complexidade dos problemas ambientais.
A percepção é um processo mental baseado na interação do indivíduo com o ambiente
através de mecanismos perceptivos (cinco sentidos) e cognitivos (inteligência) (DEL RIO, 1999:
3). Estudos de percepção de risco focaram na relação entre a forma como as pessoas pensam
sobre o risco e a forma como elas reagem a ele. Os primeiros estudos focados em risco
tecnológico, particularmente energia nuclear, na década de 1960, observaram que, apesar de a
segurança mostrada pelas comunidades científicas e instituições governamentais, o medo
dominou a percepção do público. A resposta para esta contradição foi localizada no espaço entre
a opinião de especialistas, com base em dados científicos, e da opinião pública, com base em
uma percepção de perigo (DOUGLAS, 1985).
Considerando a influência do afeto, da emoção e do estigma presentes na percepção de
risco, Slovic (2000) definiu-a como "julgamento intuitivo de indivíduos e grupos de risco". Essa
concepção deu base para processos de racionalização da percepção e da adaptação do
comportamento humano ao risco, contra o entendimento intuitivo, por meio da disseminação de
conhecimento técnico e científico. Esse entendimento indica que a percepção do risco não é
limitada pela razão individual apenas, mas também pelo sistema social em que as pessoas vivem
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(PEEK, MILETI, 2002). Com base nesta perspectiva, os estudos de percepção podem identificar
como as pessoas veem seu ambiente e como a comunidade entende e lida com seus problemas,
informações importantes para uma educação ambiental e/ou cultura de projetos de prevenção
com uma abordagem baseada na comunidade (PÉTAL et al, 2008). Esta abordagem combina e
troca conhecimento externo e interno à comunidade para uma avaliação de risco compartilhado. O
sucesso na redução do risco de desastres, portanto, estaria relacionado com a ação e o apoio da
sociedade chamada para pensar e produzir soluções locais, juntamente com a ajuda de
profissionais, especialistas e outras intervenções externas (TWIGG, 2009).

2. MATERIAL E MÉTODO
A metodologia baseou-se em revisão da literatura e análise de dados coletados na Vila de
Paranapiacaba, no município de Santo André, região metropolitana de São Paulo. O processo de
coleta de dados envolveu visitas de campo e aplicação de questionários com a população local
(BIRD, 2009). As questões objetivaram identificar a percepção de eventos naturais extremos. O
método consistiu na seleção de respondentes por meio de rotas zigue-zague em toda a vila. Os
dados foram coletados pelos autores durante o mês de fevereiro de 2013.
O preenchimento do questionário era opcional e para pessoas com mais de 18 anos de
idade. O questionário possuía um total de 29 questões fechadas, estruturadas em blocos de
respostas: classificação geral (4 questões); fenômenos naturais (10 questões); inundações (7
questões); educação ambiental e paisagem (8 questões). Existiam três tipos de perguntas
fechadas: com uma única opção para assinalar; com mais de uma; e com atribuição de escala de
1 a 10 (em ordem crescente de valor). Além dos questionários, foram feitas entrevistas semidirectivas com algumas pessoas com o objetivo de complementar a análise geral do estudo.
Foi utilizado o método de amostragem probabilística para determinar o tamanho da amostra
(n) para uma população finita. A população (N), no ano de 2000, foi de 2.868 pessoas. Com uma
margem de erro (E) de 10%, um nível de confiança de 95% para um nível de heterogeneidade (σ)
de 50 % da população, a amostragem recomendada foi de 93 questionários. A pesquisa teve um
total de 97 respondentes e 94 questionários foram considerados válidos e analisados neste
trabalho - três questionários foram descartados devido a respostas incompletas.
Do total de entrevistados, 51% eram homens e 49% mulheres. Vale ressaltar que 52% dos
entrevistados pertencem à faixa etária entre 30 e 49 e 63% residem em Paranapiacaba, sendo
que a maioria vive há 11 anos ou mais.

3. ÁREA DE ESTUDO
Paranapiacaba é uma vila e um distrito do município de Santo André, no estado brasileiro de
São Paulo. Ele está localizado a cerca de 61 quilômetros a sudeste por estrada do centro da
cidade de São Paulo (Figura 1).

Figura 1: Localização de Paranapiacaba.

Paranapiacaba está localizada no meio da floresta da Serra do Mar, no litoral sul, no ponto
mais alto da região, e, passou a ser conhecido pelo termo na língua Tupi-Guarani "lugar de onde
se vê o mar". A área ao redor da Vila de Paranapiacaba mantém um importante remanescente de
Mata Atlântica: a Reserva Biológica do Alto da Serra de Paranapiacaba e pelo Parque da Serra do
Mar, os dois últimos correspondentes ao núcleo da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde de
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São Paulo (UNESCO, 1994). Seu patrimônio natural está no trecho circunscrito pelo perímetro do
Parque Natural Nascentes de Paranapiacaba.

Figura 2: Nevoeiro sobre Paranapiacaba (Foto:
Rodrigo Ribeiro, 2013).

Figura 3: Ruas em Paranapiacaba (Foto: Rodrigo
Ribeiro, 2013).

Com uma população 1.1000 habitante (2013), sendo a população de tipicamente urbana e com
uma taxa de taxa de analfabetismo (18 anos ou mais) em 2010 de 4% (enquanto que taxa do
Brasil é 10%), de acordo com o Atlas de Vulnerabilidade Social do IPEA.
A Vila de Paranapiacaba possui um clima quente e temperado, com uma pluviosidade significativa
ao longo do ano e uma altitude em relação ao nível do mar entre 750 e 900m. O mês de janeiro é
o com maior precipitação e mesmo o mês mais seco (normalmente junho) ainda assim tem muita
pluviosidade. Em Paranapiacaba a temperatura média é 16,5°C e a pluviosidade média anual é
de 2.968 mm (Figura 4). O clima serrano é normalmente muito chuvoso, úmido e com uma neblina
branca e densa.

Figura 4: Médias anuais climatológicas (chuva e temperatura); valores calculados a partir de uma série de
dados de 30 anos observados (1985-2015) (Fonte: CLIMATEMPO).

4. RESULTADOS E ANÁLISE
De acordo com a percepção social local, as inundações, incêndios florestais e ventos fortes
são as principais ameaças produzidas por fenômenos naturais. Como são recorrentes, esses
eventos são considerados um fenômeno normal pela população. Dessa forma, há uma baixa
percepção de danos causados por algum tipo de fenômeno natural (Figura 5). Onde 43% dos
respondentes indicou ter uma baixa percepção (entre 1-2) e 8% uma alta percepção (entre 9-10).
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Figura 5: Percepção dos danos causados por fenômenos naturais, sendo 1 o valor da percepção mais baixa
e 10 a percepção mais alta (Trabalho de campo, 2013).

Quanto à informação disponibilizada sobre riscos naturais, 78% dos entrevistados afirmaram
receber informações sobre riscos naturais, majoritariamente por meios de comunicação (televisão,
jornais e internet), sendo 11% pela escola, 5% pela Defesa Civil, 4% por agentes e 2% por amigos
ou familiares.
Na análise do coeficiente de correlação entre o aspecto da educação ambiental e outros
indicadores (Figura 6) concluiu-se que os aspectos de idade, sexo e tempo de permanência na
cidade têm uma correlação negativa com a educação ambiental, enquanto que os aspectos de
opinião sobre a evolução dos impactos, informações sobre riscos naturais e local de residência
possuem uma correlação positiva. A análise indica o importante papel da informação na influência
na variável da educação ambiental.

Figura 6: Análise da correlação da variável de educação ambiental (Elaborado pelos autores).

5. CONCLUSÃO
Muitos moradores mais antigos entrevistados lembram dias de tempestades. Em algumas
ocasiões, a aplicação dos questionários transformou-se em pequenas entrevistas, por exemplo,
com um casal de idosos de artistas que vivem na Vila de Paranapiacaba.
Os principais problemas relacionados a eventos naturais, como consequências da elevada e
constante precipitação em Paranapiacaba, estão relacionados com as vias de acesso, que são
inundadas e/ou bloqueadas pela queda de árvores.
Os resultados indicam que a percepção é impulsionada principalmente pela experiência
pessoal anterior, local de residência, informações sobre eventos naturais e opinião sobre a
evolução dos impactos. A educação ambiental é o produto de muitos fatores: resultados do
universo social, grau de conhecimento de situações semelhantes, experiências diárias e fatores
climáticos do local específico.
A percepção de risco dos entrevistados pode ser usada para uma educação ambiental e
cultura de prevenção de risco sobre a cidade por meio, em primeiro lugar, do conhecimento
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histórico dos moradores, promovendo a aprendizagem dialógica e projetando processos de
soluções locais adaptadas à realidade das sociedades.
Agradecimentos: Os autores deste artigo são gratos aos que participaram desta pesquisa em
Paranapiacaba e ao colega de pesquisa André Unti pelo apoio durante o trabalho de campo.
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RESUMO
Na análise de riscos geológicos a dimensão subjetiva afeta tanto o julgamento dos analistas ou
gestores quanto no modo como a mentalidade das pessoas afetadas, em termos individuais ou
coletivos, atua no sentido de influenciar o modo de se perceber, avaliar e reagir diante do
problema. No que diz respeito à mentalidade coletiva, a estruturação inconsciente do psiquismo,
derivada de histórias de vida individuais que são condicionadas culturalmente, define formas
diferenciadas de percepção do risco (em termos de ameaça significativa), condiciona o julgamento
relativo (no que diz respeito à avaliação de alternativas) e, assim, influencia decisivamente as
reações práticas. Neste cenário, abordamos os aspectos psicanalíticos, com destaque para
aqueles relacionados aos mecanismos de defesa do ego, que se conjugam aos movimentos
racionais conscientes da mente para definir o comportamento frente ao risco, bem como
discutimos as formas como tais aspectos são relativizados culturalmente.
Palavras Chave: riscos geológicos, percepção, mentalidade coletiva, psiquismo, defesa do
ego.
ABSTRACT
In the analysis of geological risks the subjective dimension affects both the judgment of analysts or
managers as the way the mentality of the people affected, in individual or collective terms, works to
influence the way to perceive, assess and respond to the problem. With regard to the collective
mind, the unconscious structure of the psyche, derived from individual life histories that are
culturally conditioned, defines different forms the risk is perceived (in terms of significant threat),
determines the relative judgment (with respect to evaluating alternatives) and thus significantly
influences practical reactions. In this scenario, we approach the psychoanalytical aspects,
especially those related to ego defense mechanisms, which combine with the rational conscious
movements of the mind to define the behavior towards risk, and we discuss the ways in which
these aspects are culturally relativized.
Keywords: geological risks, perception, collective mentality, psyche, ego defense.
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1. INTRODUÇÃO E MÉTODO
Ao se definir risco em função da conjugação da suscetibilidade a uma situação de perigo, das
consequências danosas potenciais decorrentes da efetiva ocorrência do fenômeno que
caracteriza o perigo e da vulnerabilidade da população e do assentamento afetado, e ainda
levando-se em conta uma perspectiva de análise multidimensional (Peloggia, 2011), a questão da
subjetividade pode ser verificada tanto no julgamento dos analistas ou gestores quanto no modo
como a mentalidade das pessoas afetadas, em termos individuais ou coletivos, atua no sentido de
influenciar o modo de se perceber, avaliar e reagir diante do problema.
No que diz respeito à mentalidade coletiva, a estruturação inconsciente do psiquismo,
derivada de histórias de vida individuais que são condicionadas culturalmente, define formas
diferenciadas de percepção do risco (em termos de ameaças significativas), condiciona o
julgamento relativo (no que diz respeito à avaliação de alternativas) e, assim, influencia
decisivamente as reações práticas. Nesse cenário, abordamos neste trabalho os aspectos
psicanalíticos, com destaque para aqueles relacionados aos mecanismos de defesa do ego, que
se conjugam aos movimentos racionais conscientes da mente para definir o comportamento frente
ao risco, bem como discutimos as formas como tais aspectos são relativizados culturalmente
(povos e populações diferentes têm atitudes diferenciadas frente à situação), por meio da
comparação do caso brasileiro com o caso japonês e da análise de dados referentes a uma
situação real na cidade de São Paulo (SP, Brasil).
Enfim, defendemos que a avaliação da situação subjetiva da população ameaçada, por meio
de ferramentas psicanalíticas, é um fator significativo na gestão de riscos, uma vez que se conclui
que o simples “conhecimento do risco” não é suficiente e decisivo para definir atitudes proativas
que reduzam a vulnerabilidade.

2. RISCO E SUBJETIVIDADE
Em um trabalho anterior (Peloggia, 2011), partindo da definição usual de risco elaborada
como uma função da conjugação de uma situação de perigo, das consequências danosas
potenciais da deflagração do fenômeno geológico associado ao perigo e da vulnerabilidade do
assentamento e da população, mas também entendendo o risco como uma construção históricocultural resultante da interação de elementos heterogêneos, foi proposto o conceito de análise
multidimensional, que expressamos na forma da seguinte equação:
R = f (SGeo, SGt-1, EA-1, VS, CL, DA, SGH, P-1, F, CR-1)
Onde: R = risco; SGeo = suscetibilidade geológica; SGt = segurança geotécnica; EA =
eficiência administrativa; VS = vulnerabilidade social; AE = abrangência da exposição; CL =
constrangimento legal; DA = desequilíbrio ambiental; SGH = suscetibilidade geohistórica; P =
percepção; F= fatalismo; CR = conhecimento do risco.
Esta “equação”, mais do que uma fórmula matemática que indica a possibilidade de
quantificação (e que, não obstante, sempre apresentará muitos imponderáveis, como lembra
Giddens, 2002), representa a necessidade de tomar-se em conta as diferenciadas dimensões do
problema tão detalhadamente quanto possível. Uma dessas dimensões, no campo da
subjetividade, é a percepção do risco. Esta, na fórmula, está representada em relação
inversamente proporcional ao risco, tomando-se como pressuposto que a percepção do perigo,
entendido como circunstância perturbadora ou ameaça, leva à ansiedade, que ajuda a
mobilização de respostas adaptativas e novas iniciativas que tenderão a, por exemplo, diminuir a
vulnerabilidade. Será esta generalização sempre válida?
2

Ao profissional que trabalha em áreas de risco geológico, sua própria subjetividade indica
estranheza e espanto ao verificar que pessoas, mesmo sabendo conscientemente das situações
de perigo que as afetam, “insistem” em permanecer nas áreas afetadas. Não têm elas
“consciência” do risco?
Na verdade, a todo momento as pessoas, em qualquer ambiente, estão sujeitas a riscos das
mais diversas naturezas cujas ameaças, se não fossem contrabalançados pelo mecanismo
psíquico da confiança, causariam paralisia da vontade e sensação de engolfamento. A confiança
se estabelece a partir de um senso precoce de segurança ontológica, inoculada na personalidade
da criança pelos que dela cuidam, afastando a ansiedade relacionada a ameaças e perigos
potenciais presentes no cotidiano e, assim, criando uma espécie de “casulo protetor” nas relações
do ego com a realidade. (Giddens, 2002)
Para o profissional que analisa o risco, a ameaça de morte vinculada a situações de
escorregamentos ou outros desastres foge a confiança inoculada nos tempos de infância. São
situações de exceção, fenômenos perturbadores que excedem a sua própria noção de segurança
ontológica, daí serem percebidos como insuportáveis. Mas teriam então os moradores das áreas
de risco “excesso de confiança”?

3. PERCEPÇÃO DE RISCO E MECANISMOS DE DEFESA DO EGO
Destacamos anteriormente (Peloggia e Ortega, 2012) que a percepção de risco (entendida
como uma função mental superior que interpreta o ambiente e serve de base para a tomada de
decisões acerca do que nele afeta o indivíduo) não significa somente a identificação de ameaças
(o reconhecimento de situações de perigo, as áleas ou hazards), mas especialmente uma
disposição de lidar com elas. Procuramos ainda mostrar que existem vinculações profundas, de
caráter psíquico, que esclarecem as particularidades dos comportamentos diferenciados frente ao
risco observados em diferentes culturas.
Levamos então a cabo uma interpretação etnopsicanalítica calcada na comparação dos
casos brasileiro e japonês que, em síntese, chegou à seguinte conclusão: enquanto o japonês
percebe um perigo natural como algo próprio da natureza, que tem de ser suportado da melhor
forma possível sob pena de se recair em comportamento desonroso que acarrete vergonha
insustentável, no Brasil o que se verifica, em linhas gerais, é outro tipo de “resignação” frente ao
risco: um comportamento “melancólico” que combina a consciência da vulnerabilidade frente ao
perigo com a “submissão” (ou aceitação prática) de tal circunstância, e remete à intervenção
externa a solução. Nem mesmo a ocorrência de desastres é suficiente para romper o padrão do
comportamento coletivo, uma vez que o pesar e o inconformismo com as perdas via de regra não
se refletem em ações objetivas que atuem em sentido contrário (Peloggia e Ortega, 2012).
Obviamente tal caracterização qualifica um comportamento genérico, cultural, e não uma
dimensão de caráter clínico. Todavia, não é novidade afirmar que a melancolia tem uma dimensão
social, em que se expressa um relacionamento com o mundo e a sociedade, sem contudo ser
uma reação adaptativa, antes uma expressão patológica, caracteristicamente improdutiva, oposta
mas complementar, à atividade (“maníaca”). Também não é novidade a caracterização do caráter
da “melancolia brasileira”, expresso na literatura, por significativo exemplo, no “Policarpo
Quaresma” de Lima Barreto, em que se descreve uma população atônata, doentiamente
desanimada, nirvanamente indiferente, de aspecto cataléptico. Todas essas considerações são de
Sclyar (2001), às quais podem se acrescentar diversas outras interpretações (ver, por exemplo,
Backes 2000).
É interessante apontar, neste momento, os resultados de uma pesquisa realizada pelo
Instituto Datafolha, em 2010, em que se questionava acerca da responsabilidade acerca dos
deslizamentos de terra. Curiosamente, dentre as 2.600 pessoas entrevistadas em todo o país,
apesar de o poder público ser considerado o maior responsável pela situação, 45% disseram
acreditar que “aqueles que decidem morar nas encostas também têm muita responsabilidade”
(SPINELLI, 2010). Esta “resignação” frente ao risco corrobora a interpretação de uma mentalidade
“melancólica”, cujas características principais são sintomas como tristeza, sensação de vazio,
autorreprovação e sentimentos de desvalorização e baixa estima, associadas a formas de alegria
sem sentido ou de exaltação de estado de ânimo (Kesselman, 1991). Aqui outro aspecto que
parece se destacar, em termos psicanalíticos, é a ausência de agressividade (oriunda da pulsão
de morte) socialmente transformada em “agressão útil”, ou seja, domínio da natureza pela
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atividade produtiva, fundamento do trabalho, da civilização e da cultura (como destaca Marcuse,
2001), todas estas “instituições neuróticas”. Evidentemente a agressividade, se não canalizada de
tal forma, vai “passar ao ato” sob formas bem mais primitivas. Este tema, do qual não trataremos
aqui, é brilhantemente analisado na perspectiva da antropologia psicanalítica por Pellegrino
(1983).
Não é desconhecido também dos profissionais que atuam na análise de riscos geológicos,
bem como dos gestores públicos, que “áreas de risco” são frequentemente reocupadas, sendo as
advertências acerca do perigo ignoradas (trata-se do que se convencionou tratar de “problema do
congelamento das áreas de risco”). Interpretamos (Ortega e Peloggia, 2011) que a reocupação é
um comportamento coletivo repetitivo (portanto patológico, acrescentamos aqui) que tem como
um de seus elementos a sugestão mútua entre os membros do grupo. No caso, identificamos a
ação do “instinto gregário” diante da situação de abandono, em face do que os indivíduos em
associação se potencializam e “recalcam” o pavor da morte.
O mecanismo psíquico do recalque, na verdade, se refere a uma operação pela qual o
sujeito repele ou mantém inconscientes representações (como pensamentos, imagens ou
recordações) ligadas a uma pulsão, e que de algum modo são insuportáveis (Laplanche e
Pontalis, 2001). Trata-se, assim, de uma reação a uma ameaça “interna” do psiquismo. No
entanto, destaca Anna Freud (2006) que os mecanismos de defesa psíquicos individuais,
conquanto tenham a função de auxiliar o ego a lidar com suas angústias pulsionais, também
entram em ação em função de angústias de motivação externa. Um exemplo é a negação da
realidade por meio da fantasia: o ego recusa-se a tomar conhecimento de certa realidade
desagradável, nega-a e inverte os fatos indesejáveis. No entanto, este é um mecanismo próprio
ao desenvolvimento do ego infantil, e se encontrado na vida adulta conformaria uma doença
psíquica grave, ou poderia ser verificado em casos de confusão psicótica frente à influência de
choques particularmente intensos.
Destaca Freud (2006) a incoerência entre a negação da existência de fontes objetivas de
angustia e a função primordial do ego, que é a capacidade de reconhecer e comprovar
criticamente a realidade dos objetos. Desse modo, o recurso à negação pela fantasia não se
presta mais como mecanismo de defesa frente a ameaças externas na vida adulta, a não ser em
casos patológicos. Acredito que o mecanismo psíquico de recalque (pelo qual a ideia indesejável
é tornada inconsciente) atue, no caso das situações de risco com as quais estamos trabalhando,
como uma cisão entre causa (o perigo, a ameaça) e consequência (a morte), sendo que apenas a
segunda é recalcada. Esta hipótese de “recalque coletivo” permite entender como diante de uma
situação de desamparo frente a uma ameaça devastadora para o ego, esta seja transferida para a
instância inconsciente (como propõem Peloggia e Ortega, 2012) e, ao mesmo tempo, mantenhase consciente a ameaça originária. Como se vê, não se trata de um mecanismo de negação como
o anteriormente referido, mas de “supressão”.
Investigações realizadas por Malagodi e Peloggia (2015) acerca da percepção de risco em
diferentes setores de um assentamento urbano sujeito a inundações na cidade de São Paulo,
previamente analisado em termos de vulnerabilidade e risco (Malagodi e Peloggia, 2013)
indicaram que não se aplica, ao caso, a noção do senso comum de que quanto maior a ameaça,
maior a percepção, e assim mais ativos estariam os afetados na busca por alternativas que
diminuíssem a vulnerabilidade. Nesse assentamento, a percepção revela-se qualitativamente
diferente entre setores de maior e menor risco e vulnerabilidade, correspondendo a percepções
peculiares de risco. Por exemplo, moradores dos setores de baixo risco afirmam se sentirem mais
em perigo do que aqueles dos setores de alto risco. Os moradores dos setores de alto risco não
citam espontaneamente terem medo da ocorrência de novos eventos de inundação, bem como
muito mais deles preferem continuar vivendo na área, em relação aos moradores das áreas de
baixo risco.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Se é sociologicamente correto afirmar que a permanência deliberada das pessoas em áreas
de risco geológico, em que a situação de perigo já foi devidamente esclarecida, é uma questão de
falta de opção frente a condicionantes socioeconômicos perversos, por outro lado deve ser
admitido que esta “acomodação” também tem condicionamentos psíquicos relevantes. Sendo
assim, defendemos que a avaliação da situação subjetiva da população ameaçada, por meio de
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ferramentas psicanalíticas, é um fator significativo na gestão de riscos, uma vez que se conclui
que o simples “conhecimento do risco” não é suficiente e decisivo para definir atitudes proativas
que reduzam a vulnerabilidade. Os programas de “conscientização”, como ferramenta de gestão,
encontram aí importante limitação.
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RESUMO
A classificação das praias baseia-se em indicadores de poluição fecal segundo a Resolução nº
CONAMA 274/2000, na qual se recomenda a pesquisa de patógenos nas praias sistematicamente
impróprias. Assim, no período de 2010 a 2012, foi realizado pela CETESB (Companhia Ambiental
do Estado de São Paulo) um estudo de quantificação de Giardia e Cryptosporidium nas águas
costeiras de São Paulo. O objetivo deste trabalho foi construir cenários de exposição para estimar
o risco anual de infecção pelos patógenos pela ingestão de água durante atividades de recreação
de contato primário. Considerou-se, portanto as concentrações dos patógenos e a exposição de
crianças, adultos e esportistas. Assumiram-se os seguintes pressupostos, de acordo com cada
grupo: volume ingerido de 21 a 170,6 mL/h, duração da exposição de 45 a 240 min./dia e
frequência de 6 a 150 dias/ano. O cenário de exposição é uma etapa importante da AQRM e
serve de base para a caracterização do risco.
Palavras Chave: AQRM, risco de infecção, águas recreacionais, Giardia sp, Cryptosporidium sp.

ABSTRACT
Classification of beaches is based on fecal pollution indicators according to Resolution CONAMA
nº 274/2000, which recommends the research on pathogens in systematically improper beaches.
Thus, in the period of 2010 to 2012, it was conducted by CETESB (Environmental Company of
Sao Paulo State) a study to quantify Giardia and Cryptosporidium in the coastal waters of São
Paulo. The objective of this work was to build exposure scenarios to estimate the annual risk of
infection by these pathogens by ingesting water during recreational primary contact activities. It
was considered the concentrations of pathogens and exposure of children, adults and athletes. It is
assumed the following assumptions, according to each group: volume ingested 21 to 170.6 mL/h,
duration of exposure 45 to 240 min./day and frequency of 6 to 150 days/year. The exposure
scenario is an important step in AQRM and is the basis for the risk characterization.
Keywords: QMRA, risk of infection, recreational waters, Giardia sp, Cryptosporidium sp.
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1. INTRODUÇÃO
No Estado de São Paulo, a contaminação por esgotos domésticos é o tipo mais comum de
poluição, sendo frequente em todo o litoral. O Centro de Vigilância Epidemiológica identificou
1.146.212 casos de diarreia e 617 surtos no Estado de São Paulo em 2012 (CVE, 2012). Eventos
de gastroenterite ocorrem em nadadores com maior frequência no verão, quando o número de
turistas na praia é maior e há aumento nas descargas de esgotos no mar, podendo ser agravado
em períodos chuvosos (SATO et al., 2005). STONE et al. (2008) afirmaram que a exposição a
patogênicos em águas recreacionais está associada a aumento de risco de doenças
gastrointestinais, entre outras. Giardia sp e Cryptosporidium sp causam efeitos adversos à saúde,
estão amplamente distribuídos no ambiente, tem relevante papel em surtos de doenças de
veiculação hídrica e estão associados às águas recreacionais.
Conforme a Resolução CONAMA nº 274/2000, a avaliação da qualidade das águas das
praias é feita com base na densidade de indicadores de poluição fecal, classificando-as nas
categorias própria e imprópria. Recomenda a pesquisa de organismos patogênicos nas praias
sistematicamente impróprias. Assim, a CETESB realizou estudos para a determinação de
microrganismos patogênicos nas praias do litoral paulista. Estes apontaram presença de
organismos patogênicos, indicando riscos à saúde de banhistas.
A AQRM estima o risco de infecção devido a exposição a patogênicos e prediz como as
pessoas podem ser afetadas em um cenário específico (U.S. EPA, 2012a), expressando a
probabilidade de infecção quantitativamente. Usa modelagem matemática e informações sobre
patógenos e está estruturada em quatro etapas: identificação do perigo, avaliação da exposição,
avaliação dose-resposta e caracterização do risco. A avaliação da exposição pode ser composta
por vários cenários e determina a população exposta, as rotas, a concentração do patógeno e a
duração e frequência da exposição. Na recreação de contato primário requer ainda o volume
ingerido.
Para a estimativa do volume ingerido distingue-se as faixas etárias, tipo de atividade
recreacional e tempo de permanência no mar. ALLEN et al. (1983) apud DUFOUR et al. (2006)
estimaram a ingestão de 3 a 3,6 mL para atividade de natação em piscina e extrapolaram os
dados para nadadores de longas distâncias em 2 horas de atividade em 161 mL. DUFOUR et al.
(2006) assumiram 37 mL de ingestão para crianças e 16 mL para adultos, baseado em 45 minutos
de natação em piscina. STONE et al. (2008) apontaram 170,6 mL de ingestão para surfistas.
EVANS et al. (2006) apontaram ingestão de 47 mL para crianças e 24 mL para adultos em uma
hora de natação em piscina. SCHETS et al. (2011) mostraram que homens ingerem entre 27 e 34
mL por evento de natação, mulheres ingerem de 18 a 23 mL e crianças de 31 a 51 mL e sobre a
duração da atividade, consideraram que as pessoas permanecem na água doce ou no mar de 41
a 79 minutos e que as crianças permanecem mais tempo na água do que os adultos. Quanto a
frequência de exposição, STONE et al. (2008) citaram 77 dias ao ano para surfistas, já SCHETS
et al. (2011) afirmaram que as pessoas visitam a praia de seis a oito vezes por ano na Holanda.
Conforme CETESB (2015), em pesquisa realizada com 1250 pessoas em 2014, 19,9% vão à
praia todo o fim de semana; 12,4% vão até três vezes ao mês; 22,2% frequentam apenas em
feriados prolongados de verão; 5,5% frequentam somente nas férias de final de ano e 39,9%
frequentam ocasionalmente. Do grupo que vai a praia, 54,7% sempre toma banho de mar. 8,6%
da população geral nunca se banha.

2. OBJETIVOS
Definir, com base em estudos disponíveis na literatura: volume ingerido, duração e
frequência da exposição. Construir um cenário de exposição para estimar risco anual de infecção
por Giardia e Cryptosporidium pela ingestão de água durante atividades de recreação de contato
primário.
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3. MÉTODO
O levantamento das concentrações de Cryptosporidium e Giardia nas águas das praias
baseou-se nos dados dos relatórios de “Qualidade das Praias Litorâneas no Estado de São Paulo”
(CETESB, 2012; CETESB, 2013). Para a quantificação de (oo)cistos foram coletadas 203
amostras de água na profundidade de um metro, conforme CETESB e ANA (2011). Estas foram
analisadas através do Método 1623.1 (U.S. EPA, 2012b).
Para a estimativa do volume ingerido foi realizado levantamento bibliográfico. A duração da
exposição foi assumida distintamente para crianças, adultos e esportistas, entendendo-se que as
crianças permanecem mais tempo no mar do que os adultos e que os esportistas permanecem
mais tempo do que os outros grupos. Pesquisou-se os hábitos dos banhistas no Estado de São
Paulo através de consultas informais a escolas de natação e surf e por meio de conversas com
surfistas, assim como duração das aulas de natação e tempo de prática da atividade de surf.
Quanto à frequência de exposição, os dados assumidos consideraram a realidade do Estado de
São Paulo, com relação aos feriados nacionais e estaduais e o período de férias.

4. RESULTADOS
4.1. Concentração de (oo)cistos de Cryptosporidum e Giardia nas águas das praias
A Tabela 1 apresenta um resumo dos resultados observados nas duas fases do estudo e
nos períodos seco e chuvoso.
Tabela 1 – Dados estatísticos de (oo)cistos/L por fase do estudo e nos períodos seco e chuvoso.

4.2. Taxas de ingestão durante as atividades de recreação
Com base nos dados disponíveis na literatura consultada, assumiu-se volumes de ingestão
diferenciados para crianças, adultos e esportistas. Para crianças e adultos foram usados os
volumes de ingestão mínimo e máximo adotados pela U.S. EPA (2011). Para esportistas,
considerou-se como volume mínimo de ingestão o dobro do volume mínimo ingerido pelas
crianças e como volume máximo o citado no estudo de STONE et al. (2008).

4.3. Duração das atividades de recreação
A duração da atividade de recreação foi assumida de maneira distinta para crianças, adultos
e esportistas, entendendo-se que as crianças permanecem mais tempo no mar do que os adultos
e que os esportistas permanecem mais tempo do que os outros dois grupos.

4.4. Frequência de exposição
No Estado de São Paulo, com relação aos feriados nacionais e estaduais e o período de
férias, no cenário mais crítico, as pessoas teriam a possibilidade de entrar em contato com o mar
por aproximadamente 76 dias ao ano. Considerando-se o cenário menos crítico, as pessoas
minimamente entram em contato com a água do mar seis ou oito dias no Reveillon e no carnaval.
Surfistas e demais esportistas costumam realizar suas atividades aproximadamente três vezes
por semana e, no mínimo, uma vez por semana.
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4.5. Modelo conceitual de exposição
O modelo conceitual de exposição foi construído considerando-se as concentrações de
(oo)cistos, a população exposta, a rota, as taxas de ingestão, a duração e a frequência da
exposição (Quadro 1).
Quadro 1 - Modelo de exposição para Cryptosporidium sp e Giardia sp em águas recreacionais.

5. DISCUSSÃO
Rota de exposição: exposições a águas recreacionais ocorrem por ingestão, inalação e/ou
contato dérmico. Neste trabalho foi considerada apenas a exposição por ingestão, pois tanto a
giardíase quanto a criptosporidiose tem como principal via de transmissão a ingestão de água.
População exposta: a população exposta às águas recreacionais foi dividida em três
grupos: crianças, adultos e esportistas. Estudos apontam diferença de comportamento e hábitos
entre os três grupos, e estes influenciam no volume ingerido durante as atividades de recreação,
assim como na duração e frequência da exposição. DUFOUR et al. (2006), EVANS et al. (2006),
SCHETS et al. (2011) e U.S. EPA (2011) diferenciam o volume ingerido para crianças e adultos e
STONE et al. (2008), TSENG & JIANG (2012) e HARDER-LAURIDSEN et al. (2013) concordam
que surfistas, nadadores competitivos e triatletas ingerem volume considerável durante a prática
esportiva. SCHETS et al. (2011) apontam que crianças ficam mais tempo no mar do que os
adultos.
Volume ingerido: o volume ingerido durante as atividades de recreação para adultos e
crianças adotados foram baseados em DUFOUR et al. (2006) e U.S. EPA (2011). SOLLER et al.
(2016) também adotaram os volumes ingeridos obtidos do estudo de DUFOUR et al. (2006).
DUFOUR et al. (2006) encontraram taxas de ingestão diferentes para adultos e crianças,
sendo que as crianças ingerem mais água. Os resultados do estudo de EVANS et al. (2006)
concordaram com os achados de DUFOUR et al. (2006) e afirmaram que as crianças ingerem
aproximadamente duas vezes mais do que os adultos. SCHETS et al. (2011) também afirmaram
que as crianças ingerem mais água do que os adultos.
Quanto aos esportistas, o volume ingerido adotado neste trabalho foi o citado no estudo de
STONES et al. (2008) que teve como foco os surfistas. Estes autores afirmam que 100% dos
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surfistas que participaram do estudo confirmaram ingerir água durante a prática do surf. Além
disso, o estudo apontou que surfistas ingerem mais água do que nadadores e mergulhadores.
TSENG & JIANG (2012) observaram que o risco na prática de surf foi elevado quando comparado
à natação em algumas praias devido à ingestão de grande volume de água. HARDERLAURIDSEN et al. (2013), em estudo com triatletas, observaram que a média do número de vezes
que os atletas engoliram água foi três, em um range de um a 200. Quando DUFOUR et al. (2006)
comparam os achados do seu trabalho com os de ALLEN et al. (1983) também observaram que
nadadores competitivos ingerem de três a 3,5 vezes mais água do que nadadores recreativos.
O volume mínimo de ingestão adotado para esportistas neste trabalho foi de 100 mL/h,
assumindo-se que os atletas, tanto de surf quanto de natação competitiva, ingerem o dobro do
que as crianças ingerem.
Duração da exposição: a literatura que aborda a duração da exposição é escassa.
SCHETS et al. (2011) afirmaram que as crianças ficam mais tempo na água do que os adultos e
citam que a duração da exposição ao mar fica em torno de 41 a 79 minutos em estudo realizado
na Holanda. HARDER-LAURIDSEN et al. (2013) dizem que os triatletas permanecem de 55 a 81
minutos no mar.
Neste trabalho a duração da exposição foi assumida para crianças e adultos de acordo com
o que se conhece do hábito dos banhistas em São Paulo, sendo que a duração da exposição para
os adultos ficou similar à citada por SCHETS et al. (2011). Considerou-se que as crianças
permanecem mais tempo no mar quando comparadas aos adultos. Para o grupo dos esportistas
considerou-se como duração mínima de exposição o tempo mínimo de uma aula de natação no
mar e como máximo o tempo que os surfistas podem permanecer no mar realizando suas
atividades.
Frequência da exposição: dados de frequência de exposição também são escassos.
SCHETS et al. (2011) citaram que as pessoas vão à praia de seis a oito vezes no ano. STONE et
al. (2008) relataram 77 dias de exposição para surfistas. Vale destacar que 27% dos participantes
do estudo desses autores responderam que praticam surf de cinco a dez dias no mês e 16%
praticam mais de dez dias. Assim, entende-se que em um ano as pessoas frequentam a praia de
60 a mais de 120 dias. Essas frequências de exposição podem ser subestimadas para o padrão
brasileiro.
Neste trabalho assumiu-se que crianças vão à praia com os adultos, portanto as frequências
de exposição desses dois grupos são iguais. Considerou-se seis dias para as pessoas que vão à
praia apenas no período de Reveillon e carnaval e o máximo de 76 dias para as pessoas que vão
à praia todos os feriados e fins de semana. Vale destacar que se considerou a população fixa e
flutuante. Para o grupo de esportistas considerou-se como frequência mínima 50 dias, ou seja,
uma vez por semana de contato com o mar e 150 dias como frequência máxima para esportistas
que desenvolvem suas atividades três vezes por semana.

6. CONCLUSÃO
O cenário de exposição é uma fase importante da AQRM e serve de base para a etapa de
caracterização do risco. No âmbito da recreação de contato primário, informações de volume
ingerido, duração e frequência da exposição são escassas na literatura, sendo necessário assumir
algumas hipóteses, fato que agrega incertezas na estimativa do risco de infecção.
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RESUMO
Este trabalho avaliou a adequabilidade do ambiente geológico do local de disposição final de
resíduos sólidos urbanos gerados no município de Castanhal, estado do Pará. Com base nas
cartas: Áreas Urbanas e de Expansão Urbana de Castanhal; Faixas de Proteção Permanente dos
Corpos D’água e Áreas de várzea e Terra Firme, todas na escala 1:50.000. Em ambiente de SGI
(ArcGIS versão 10.1) por processo automático de cruzamento foi elaborada a Carta de Áreas
Preferenciais para Instalação de Aterros Sanitários do município de Castanhal. Os resultados
apontam que o atual local de disposição final dos resíduos é inadequado, de acordo com os
critérios considerados.
Palavras-Chave: Amazônia, Resíduos Sólidos, Lixo Urbano.
ABSTRACT
This study aimed to evaluate the suitability of the geological environment of the final disposal site
for solid waste, specifically in the city of Castanhal, State of Para Based on the letters: Urban
Areas and Urban Expansion of Castlereagh; Tracks Permanent Protection of water bodies and
wetland areas and Mainland, all in scale 1: 50,000, for automatic crossing process through
geoprocessing tool ArcGis version 10.1 was drafted the Charter of Preferred Areas Landfills
installation. The results show that the current final disposal site of waste is inadequate, according
to the criteria considered.
Keywords: Amazon, Solid Waste, Urban Waste.
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1. INTRODUÇÃO
Atualmente, um dos problemas mais graves enfrentados pela humanidade é o lixo urbano.
Esse problema está intimamente relacionado com o constante crescimento populacional, o que
demanda maior produção de alimentos e industrialização de matérias primas, contribuindo, assim,
para o aumento da geração de resíduos sólidos, ocasionando consequências desastrosas para o
meio ambiente e para a qualidade de vida da coletividade (FONSECA, 2001).
A população em geral considera o lixo (resíduo sólido urbano ou RSU) como sendo tudo
aquilo que se descarta e que não tem mais nenhuma utilidade. Lixo é um conjunto heterogêneo
de elementos, os quais são desprezados durante um dado processo e, pela forma como é tratado,
assume um caráter depreciativo, sendo associado à sujeira, repugnância, pobreza, falta de
educação e outras conotações negativas (RIBEIRO& LIMA, 2000).
Vários instrumentos legais tentam amparar os problemas causados pelos resíduos sólidos.
Além da Constituição Federal, o Brasil já dispõe de uma legislação ampla (leis, decretos,
portarias, etc.) que, por si só, apresentam soluções efetivas para equacionar o problema desses
resíduos. No entanto, a falta de diretrizes claras, de sincronismo entre as fases que compõem o
sistema de gerenciamento e de integração dos diversos órgãos envolvidos com a elaboração e
aplicação das leis, apresentam uma problemática quanto a eficiência do processo.
Os RSU dispostos de forma inadequada, sem qualquer tipo de tratamento, são capazes de
poluir o solo, a água e o ar, alterando suas características, constituindo-se também, num
problema de ordem estética e, mais ainda, numa séria ameaça à saúde pública (LIMA, 2004).
Na região amazônica, onde está localizada a maior bacia hidrográfica do mundo, a
consciência da maioria da população em relação à preservação dos recursos hídricos é falha,
uma vez que, a presença de rios de grande porte, assim como uma densa rede de igarapés
somados aos excelentes aquíferos subterrâneos mascaram a questão da disponibilidade hídrica e
da qualidade das águas. Porém, a falta de saneamento básico, o vazamento de tanques de
abastecimento subterrâneo de combustíveis, a existência de lixões, a atividade industrial, a
impermeabilização da superfície do terreno dentre inúmeras outras atividades antrópicas
comprometem enormemente os fatores quantidade/qualidade das águas subterrâneas.
O estado do Pará é o segundo maior Estado federativo do Brasil, chegando a ocupar
aproximadamente 15% do território nacional, encontra-se situado internamente na macrorregião
Norte, englobando uma região geográfica heterogênea de 1.247.690 km² (SEIR, 2014). A sua
população é de 8.175.113 habitantes (IBGE, 2014), sendo 5.559.077 urbano (68%) e 2.616.036
rural (32%), distribuídas em 12 regiões de integração com um total de 144 municípios.
Com isso, este trabalho focará a Região de Integração VI, destacando-se o município de
Castanhal, com 263,52 toneladas por dia de geração de resíduos, no entanto, cerca de 14,62%
destes resíduos sólidos não são recolhidos ou não recebem o mínimo tratamento. Com isso,
apresenta-se com relevante importância uma melhor avaliação da adequabilidade do ambiente
para a disposição dos resíduos sólidos dessa região (IPT/CEMPRE,1995).
Sendo assim, para o município de Castanhal, foco desta pesquisa, surge a seguinte
questão: O local de disposição final de resíduos de Castanhal, considerou as equipotencialidades
e limitações quanto as condições geológicas?

2.

MÉTODO

Os critérios metodológicos, que nortearam o presente trabalho, foram assentados nos
princípios estabelecidos por Costa (2001) que realizou análise crítica das metodologias gerais de
mapeamento geotécnico visando formulação de diretrizes para a cartografia no trópico úmido. O
desenvolvimento geral do trabalho obedeceu a seqüência exposta a seguir.
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Revisão bibliográfica que incluiu em uma primeira etapa, dados sobre os diferentes
aspectos relacionados ao trabalho como: geologia, solo, geomorfologia, hidrografia, clima,
vegetação, plano diretor municipal, obtenção de dados e informações junto aos órgãos brasileiros
referentes às características geológicas da localidade em foco dissertações e teses do município
de Castanhal/PA, além de todo e qualquer assunto julgado nessa fase como de uso real ou
potencial no gereciamento de resíduos e mapeamento geotécnico de Castanhal. Essa atividade
possibilitou a definição das características gerais da área, bem como dos problemas de
gerenciamento e geológico-geotécnicos relacionados a disposição final de resíduos domésticos
em Castanhal, direcionado, deste modo, as etapas posteriores.
Baseando-se na metodologia de Finucci (2010) o conjunto dessas informações foi
fundamental para elaboração das etapas seguintes, permitindo que fosse estabelecido um modelo
preliminar da geometria dos materiais geológico-geotécnicos do municipio de Castanhal, e dos
problemas de planejamento associados ao melhor espaço geográfico para instalação do aterro
sanitário no município.

3. O ESTUDO
3.1. Características do Sistema Atual de Limpeza Pública e Disposição Final dos
Resíduos Sólidos
A gestão do sistema municipal de limpeza pública é de responsabilidade da Secretaria de
Obras e Urbanismo. Atualmente no município de Castanhal – PA, para o gerenciamento da
limpeza pública, a Secretaria possui um contingente aproximado de 100 profissionais, entre
efetivos e prestadores de serviços, para a gestão e execução da limpeza pública.
O trabalho municipal de limpeza pública realiza a coleta de resíduos sólidos na sede dos
municípios que fazem parte da Região de Integração, e estes resíduos, bem como, os resíduos
gerados da varrição de ruas, feiras e mercado municipal, são recolhidos e destinados ao depósito
de Castanhal, que apresenta características de lixão, ou seja, um vazadouro a céu aberto
localizado no Bairro do Pantanal, no limite que divide a área urbana da área rural.
Deste estudo, pode-se verificar que o lixão de Castanhal possui uma área de cerca de
131.447,89 m2, constituído por 23.218.763 m2, de lixo recente e 108.229,13m2, de lixo antigo. O
atual depósito de lixo apresenta um volume total de 182.662,56 m3, distribuídos em 311,43 m3 de
lixo recente e 149.710,24m3 de lixo antigo. O vazadouro atual não possui nenhuma forma de
isolamento sendo que animais e pessoas transitam livremente pelo local, e a presença de
catadores é frequente. A partir de observações in locu, constatou-se que na área do lixão é
depositado todo o tipo de resíduos sólido: lixo doméstico, comercial, entulhos, restos de poda e
capina.

3.2. Caracterização dos Resíduos Municipais
Partindo dos dados levantados in loco, cruzando com os dados elencados pelo relatório da
ABRELPE (2012), como também pelas informações disponibilizadas pelo município de Castanhal,
é possível ter uma noção da quantidade de resíduos gerada e coletada pela sua Região de
Integração, diferenciando a população urbana e a população total, como mostra a Tabela 1.
Tabela 1 - Quantidade Estimada de Resíduos Sólidos, Gerados pela População Urbana e Rural, pela
Região de Integração do Guamá – Polo Castanhal.
Descrição

Geração de Resíduos Sólidos
População Urbana

Geração de Resíduos Sólidos
População Rural

Geração de Resíduos
Sólidos População Total

(t/dia)

%

(t/dia)

%

(t/dia)

VI Região de
Integração - Guamá:
Polo Castanhal

369,20

73,40%

120,3

23,92%

503,03

Estado do Pará

4.958,50

78,24%

1.378,80

21,76%

6.337,30
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A partir dos dados dispostos na tabela anterior, nota-se uma grande participação de
resíduos sólidos gerado fora da sede municipal e distrital, a chamada área rural.

3.3. Meio Físico da Região
Deve-se ter em vista a importância das características do meio físico da região de estudo
para implantação de um aterro sanitário. A escolha de um determinado local adequado significa
menores riscos ao ambiente e à saúde pública. Assim, escolhendo-se uma área adequada a
administração pública estará prevenindo os efeitos indesejáveis da poluição dos solos e das
águas subterrâneas, além de eventuais transtornos decorrentes de ocupação popular.
i.
Aspectos Climatológicos: Equatorial megatérmico úmido, com temperatura elevada, com
média de 26ºC e máxima de aproximadamente de 31,9ºC, amplitude térmica, em torno de
9,7ºC, precipitação, abundante, cerca de 2.680 mm, e umidade relativa do ar entre 85% e
90%. A estação chuvosa é de janeiro a maio e, a menos chuvosa, de junho a dezembro;
ii.
Solo: Considerando-se apenas o primeiro e o segundo níveis hierárquicos para o
enquadramento em classes de solo, foram identificadas três unidades de mapeamento
predominantes, Latossolo Amarelo Álico, Petroplínticos Álicos ou Concrecionário Laterítico
e Areias Quartzosas;
iii.
Geologia: A geologia da Região Nordeste do Estado do Pará é representada por litologias
da Formação Pirabas, Grupo Barreira e Pós-Barreiras, além dos sedimentos Recentes;
iv.
Geomorfologia: Está inserido dentro da Unidade Geomorfológica do Planalto Rebaixado da
Amazônia, que constitui uma extensa superfície denominada de Pediplano
Pleistocênico;
v.
Recursos Hídricos: O principal rio do município é o Inhangapi;

3.4. Localização de Aterros Sanitários
Segundo a NBR 8.419 de 1992, aterro sanitário é uma técnica de disposição de resíduos
sólidos urbanos no solo, sem causar danos à saúde pública e à sua segurança, minimizando os
impactos ambientais, método este que utiliza princípios de engenharia para confinar os resíduos
sólidos à menor área possível e reduzi-los ao menor volume permissível, cobrindo-os com uma
camada de terra na conclusão de cada jornada de trabalho, ou a intervalos menores, se
necessário.
A NBR 13.896 de 1997 estabelece exigências mínimas para a localização de aterros de
modo que os impactos ambientais provenientes de sua instalação sejam minimizados, a aceitação
pública seja maximizada, que a área esteja dentro dos padrões de zoneamento da região e que o
local possa ser utilizado por um longo período de tempo, necessitando apenas de um mínimo de
obras para o início da operação.
Para a seleção de áreas adequadas para implantação do aterro sanitário do município de
Castanhal, utilizou-se os seguintes critérios:
Áreas urbanas e de expansão urbana: a atividade de um aterro sanitário impõe, no seu
entorno, uma série de impactos no meio ambiente, tais como: aumento do tráfego de veículos,
alteração negativa na qualidade do ar, aumento do nível de ruído e partículas sólidas em
suspensão, desvalorização de imóveis, etc., sendo incompatível com as atividades típicas das
áreas urbanizadas e de expansão urbana do município de Castanhal. Fazendo-se necessário, o
auxílio do Mapa de Uso do Solo, que propiciará a criação de uma faixa de segurança de 500 m no
entorno de toda área urbana e de expansão urbana, definindo-se através da ferramenta de
geoprocessamento ArcGis versão 10.1 o Mapa de Áreas Distantes 500m da Área Urbana e de
Expansão Urbana. Dentro deste polígono, a instalação de aterros sanitários é considerada
restritiva em função da proximidade com áreas urbanas, de acordo com proposta sugerida pelo
IPT (1995);
Faixa de Proteção Permanente dos Corpos D’água: qualquer área dentro da faixa de
proteção permanente (APP) dos corpos d’água deve-se considerar inadequada. Na análise deste
atributo, é utilizado o Mapa de Faixas de Proteção Permanente dos Corpos D’água e, a partir
dele, é produzido em ambiente de SIG a carta de áreas externas à faixa de proteção permanente
dos corpos d’água. Assim, dentro dos polígonos resultantes, a instalação de aterros sanitários é
considerada não restritiva;
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Várzea: as áreas de várzea apresentam ecossistemas que podem ser impactados
negativamente pelo chorume produzido pelos resíduos sólidos domésticos. Algumas das
restrições deste ambiente são: contaminação das águas superficiais pelo chorume e metais
pesados; o nível freático nessa região fica, no geral, abaixo de 1m de profundidade, portanto
sujeito a alto risco de contaminação. Com base no Mapa das Unidades Geológicas, foi elaborado
em ambiente de SIG uma faixa de segurança de 500 m no entorno das áreas de várzea, tendo
como produto final uma carta de áreas de terra firme e assim que, dentro desses polígonos, a
implantação de aterros sanitários é considerada não restritiva ao atributo áreas de várzea;
Mapa de Áreas com distância máxima de 3 km da área urbana ou de expansão urbana.
Com objetivo de reduzir os custos com transporte.
Em ambiente de SIG, os vários atributos acima citados foram manipulados e cruzados de
modo que se obtivesse apenas os polígonos que preenchessem as seguintes características:
a) Não estivesse localizado em área de várzea;
b) Estivesse a uma distância mínima de 500m de área urbana ou de expansão urbana;
c) Não estivesse localizado dentro da faixa de proteção permanente dos corpos d’água
definida pelo Código Florestal;
d) Mapa de Áreas com distância máxima de 3 km da área urbana ou de expansão urbana.
Com o resultado desta interseção, obteve-se duas unidades de mapeamento, as quais
são: Unidade I - Áreas preferenciais para instalação de aterro sanitário (APIAS) (figura 1) para os
atributos considerados: áreas de terra firme não sujeitas à inundação e distantes no mínimo 500
m de área urbana e de expansão urbana; áreas fora da faixa de proteção permanente dos corpos
d’água e distante no máximo 3 Km da área urbana ou de expansão urbana.
Unidade II - Áreas não apropriadas à instalação de aterro sanitário, por apresentarem um
ou mais parâmetros considerados restritivos ao desenvolvimento da atividade: áreas de várzea
sujeitas à inundação, áreas de preservação permanente segundo o código florestal brasileiro,
distantes no mínimo 500 m de área urbana e de expansão urbana; áreas dentro da faixa de
proteção permanente dos corpos d’água e distante mais de 3 Km da área urbano ou de expansão
urbana.
Na definição das áreas preferenciais à instalação de aterro sanitário, foram considerados apenas
atributos restritivos, ou seja, aqueles que separadamente justificam ou impedem a atividade.
Figura 1 - Mapa das Áreas Prioritárias para Instalação de Aterro Sanitário - Castanhal
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4. CONCLUSÃO E DISCUSSÃO
Os principais resultados indicam que a coleta dos resíduos não é feita de forma adequada.
O lixão do Pantanal já está no limite, havendo a necessidade de novas estratégias para sanar tal
problema. A carta de Áreas Preferenciais para Instalação de Aterro Sanitário do município de
Castanhal demonstra que o atual local de disposição final dos resíduos é inadequada, de acordo
com os critérios utilizados no presente trabalho.
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RESUMO
A área urbana do município de Santa Teresa/ES é caracterizada pela presença de movimentos de
massa, do tipo queda de blocos, corrida de detritos e translacionais, necessitando de estudos
geotécnicos de mapeamento intrínsecos. A avaliação de instabilidade potencial a movimentos de
massa foi adotada no município a partir da litologia, geomorfologia, pluviometria, tipo e ocupação
do solo de um talude local. O mapeamento foi realizado a nível de microescala, considerando a
granulometria, permeabilidade e porosidade efetiva ao longo do talude. O solo é do tipo de litólico
quartzo arenoso com permoporosidade alta na área de rampa e mais compactado na crista. A
declividade varia de 33% na crista e 51% na rampa. Os índices de instabilidade do talude
variaram de média a alta, caracterizando uma fragilidade alta a novos eventos de movimentos de
massa. A avaliação em microescala mostra-se fundamental na identificação dos locais de raiz em
taludes.
Palavras Chave: instabilidade potencial, movimentos de massa, Santa Teresa, porosidade
efetiva, condutividade hidráulica.
ABSTRACT
The urban area of the municipality of Santa Teresa it is characterized by the presence of mass
movements of the type falling blocks, running debris and translational, requiring geotechnical
studies of intrinsic mapping. The potential instability assessment of mass movements was adopted
in the city from the lithology, geomorphology, rainfall, soil type and occupation of a local slope. The
mapping was performed microscale level, considering the particle size, effective porosity and
permeability along the slope. The mapping was performed microscale level, considering the
particle size, effective porosity and permeability along the slope. The soil is a quartz sand high
perm porosity the ramp area and more compressed on the crest. The slope ranges from 33 % in
the crest and 51% of the ramp. The slope instability indices ranged from moderate to high,
featuring a high brittleness new mass movement events. The assessment shows microscope is
essential to identify the root locations in embankments.
Keywords: potential instability, mass movements, Santa Teresa, effective porosity,
hydraulic conductivity.
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1. INTRODUÇÃO
A instabilidade potencial à movimentos de massa em encostas vem sendo amplamente
discutida nas últimas décadas, tanto no cenário nacional, como no internacional. As
transformações ocorridas no ambiente devido ao aumento da ocupação populacional em áreas
urbanas e também centros rurais, sem o devido planejamento e gestão, tem acarretado no
aumento do número eventos de movimentos de massa em encostas, muitas vezes com
ocorrência de vítimas e danos materiais. A área urbana de Santa Teresa, região montanhosa do
estado do Espirito Santo, devido a beleza natural da cidade, tornou-se uma das principais rotas
turísticas da região, acarretando no aumento da faixa urbana em 13% nos últimos 15 anos (IBGE,
2016). Este crescimento populacional acelerado, somado a falta de áreas planas disponíveis e
planejamento urbano adequado, levou a ocupação das áreas de encostas, as quais eram áreas
de agricultura e/ou áreas com trechos de matas, desocupados devido a elevada declividade.
A avaliação da instabilidade potencial das encostas quanto a movimento de massa ainda é
um tema controverso e as metodologias são diversas, com usos da análise de imagens de satélite
e de mapas integrados. Neste trabalho foi adotado o método de Tricart, 1977, considerando o
consórcio da ecodinâmica, adaptado por Ross, 1994 com a instabilidade potencial das encostas,
quanto as características geológicas, geomorfológicas e geotécnicas.

2. OBJETIVO
O objetivo do trabalho foi a determinação da instabilidade potencial do terreno quanto a
movimentos de massa, através do método de superposição e krigagem de atributos físicosnaturais em um talude no perímetro urbano do município de Santa Teresa (ES).

3. METODOLOGIA
Segundo Tricart, 1977, e Ross, 1994, a instabilidade potencial do terreno quanto a
movimentos de massa depende da análise geológica, geomorfológica, geotécnica, pedológica,
uso do solo e das condições climáticas do local analisado. Especificamente, através da
superposição de atributos intrínsecos, como declividade do terreno, tipo de solo, forma de vertente
e tipos litológico que permite análise do grau de instabilidade potencial do terreno.
A metodologia adotada consistiu no levantamento dados secundários em escala regional e
local, como o contexto geológico e tectônico, condições climáticas e ocupação do solo. Já na
macroescala, foi realizada a identificação e descrição litológica, análise de declividade e
levantamento da cobertura vegetal, e na microescala, análise granulométrica, ensaios de
porosidade e de permeabilidade, e cálculos de permeabilidade.
Em campo também foram coletadas amostras deformadas e indeformadas para a realização
de ensaios granulométricos, de porosidade e mineralógicos. A análise granulométrica foi efetuada
em oito amostras tendo como principal objetivo revelar a distribuição granulométrica do talude
estudados e proporcionar uma melhor caracterização e classificação sedimentológica, além de
contribuir na determinação da condutividade hidráulica através do método empírico de Shepperd
(FETTER, 2001). Os ensaios granulométricos foram realizados no Laboratório de Solos do
Departamento de Engenharia (UVV), segundo técnica descrita por Folk, 1980, e Wentworth,1922,
in apud Folk,1980. As amostras, após o processo de peneiramento, foram submetidas a análise
mineralógica e de esfericidade e arredondamento, conforme Folk, 1980.
A caracterização dos parâmetros hidráulicos e de porosidade foi baseada principalmente na
comparação dos valores obtidos através de métodos empíricos, de ensaios em campo e em
laboratório, realizados em diversas amostras deformadas e indeformadas coletadas ao longo do
2

talude, conforme a variação de declividade do terreno e espessura do solo, enfatizando na
importância relativa ao fluxo de fluidos e heterogeneidade dos materiais.
O método empírico de Shepherd considera que a condutividade hidráulica está relacionada
ao diâmetro e à maturidade dos grãos, sendo estabelecida pela equação 1, onde C o fator de
ajuste, obtido experimentalmente a partir da forma dos grãos; o d50 o diâmetro mediano dos grãos
(mm); e o j o expoente obtido experimentalmente, que leva em consideração a textura dos
sedimentos. Neste estudo o valor adotado para o parâmetro C foi de 0,03 e o expoente j de 1,4
para materiais texturalmente imaturos, conforme Fetter, 2001.
K = C d j50

(1)

O ensaio realizado em campo para a determinação da condutividade hidráulica foi o de
rebaixamento a nível variável (ABGE, 1996), em quatro furos no terreno, perfurados com trado
mecânico helicoidal afiado, de profundidade de 15 a 22 cm e raio de 5,25 cm, com duração de até
30 minutos. A equação 2 foi adotada para a obtenção dos valores de condutividade hidráulica,
conforme ABGE, 1996, onde K é a condutividade hidráulica em meio saturado ∆h é a variação da
lâmina d’água no furo (cm); ∆t é a variação do tempo em segundos (s); r é o raio do furo (cm); e o
R raio da parábola do fluxo (cm).

(2)
A porosidade efetiva foi determinada a partir do método Empuxo (ULUSAY & HUDSON,
2007), que consiste no cálculo do volume de massa utilizando princípio de Arquimedes,
considerando a diferença entre os pesos da amostra de superfície saturada e da saturada
submersa, conforme equação 3, onde V é o volume total; Msat é a massa amostra saturada;
Msub é a massa saturada submersa; e ρw é a densidade da água por unidade de volume. O
método não é adequado para material friável, mas pode ser adaptado a partir do uso de anéis e
filtros metálicos que impeçam a perda de material. Este método é aconselhável quando a amostra
apresenta superfícies irregulares, o que dificulta a determinação do seu volume.

(3)
A massa saturada (Msat) pode ser determinada a partir da diferença dos pesos da massa
saturada seca (B) e da massa dos recipientes envoltórios secos e limpos (A), equação 4. Já o
volume de vazios foi determinado através da equação 5, onde Vv é o volume de vazios (poros);
Msat é a massa saturada seca; e Ms é a massa seca em forno.

(4)
(5)
A porosidade aparente foi obtida a partir da sequência de cálculos das equações 5, 4 e 3. Já
a porosidade efetiva considera V o volume de controle e Ve é o volume ocupado unicamente nos
poros interconectados, determinada pela equação 6. Considerando que a porosidade efetiva é
menor que a porosidade total, pois o volume de poros interconectados é menor que volume total.
(6)
O mapeamento de instabilidade potencial foi baseado no cálculo (equação 7) proposto por
Silveira et al, 2005, utilizando os parâmetros descritos na tabela 1 e seus pesos específicos.
IPT = (litologia*0,10) + (geomorf. *0,30) + (pluv. *0,15) + (solo*,25) + (ocupação*0,10)

(7)

4. INSTABILIDADE POTENCIAL DO TALUDE A MOVIMENTOS DE MASSA (IPT)
A caracterização do grau de instabilidade da encosta estuda, na área urbana do município
de Santa Teresa, coordenadas UTM 24Km 7794843/333979, da contextualização do componente
geológico, geomorfológico e climático, conforme a Tabela 1.
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Tabela 1 – Classificação de Instabilidade potencial por atributo, modificado de Ross, 1994.
Atributo /
1
2
3
4
peso
Gnaisse e
Mica-Xistos;
Sedimentos
migmatitos,
Granito a
Metavulcânicas;
grossos,
sepertinitos,
mozogranito,
Litologia
basaltos;
arenosos e
esteatitos, e biotita
granitodiabásios; e,
argilosos
gnaisses;
gnaisse
gabros
continentais.
Metarenitos
Geomorfolo
Muito Fraca
Forte 20 a
Fraca 6 a 12%
Média 12 a 20%
gia
< 6%
30%
Distribuição
Distribuição
irregular, 70
irregular, chuvas
± 1000 mm/a
± 2000 mm/a
a 80% de
Pluviometria
intensas de
Distribuição
Distribuição regular
chuva de
dezembro a
regular
novembro a
março
abril
Latossolo
Latossolo
Podzólico
Roxo,
VermelhoVermelhoVermelho
Latossolo Amarelo e
amarelo, Terra
Amarelo
Escuro e
Vermelho-amarelo
Tipo de Solo
roxa, Terra
textura
Vermelho
textura
Bruna, Podzólico média/areno
Amarelo
média/argilosa
Vermelhosa,
textura
Amarelo
Cambissolos
argilosa

Ocupação
do Solo

Florestas e
Mata
Naturais

Mata secundária,
Cerrado denso,
Capoeira densa,
Pinos densa,
Pastagem com baixo
pisoteio e cultivo de
cacau ciclo longo

IPT

Muito baixo

Baixo

Cultivo de ciclo
em curvas de
nível, pastagem,
silvicultura de
eucaliptos e com
sub-bosques de
nativas

Cultivo de
ciclo longo
de baixa
densidade e
culturas de
ciclo curto,
em curvas
de nível.

Médio

Alto

5
Sed. marinhos,
flúviomarinhos;
colúvios;
depósitos de
talús.
Muito Forte >
30%
Regular ou não
> 2500 mm/a,
ou semiárido <
900 mm/a

Podzólico com
cascalho,
Litólico e
Areias
Quartzosas
Áreas
desmatadas e
queimadas
recentemente,
solo exposto,
terraplanagens
culturas de
ciclo curto não
conservacionis
tas
Muito alto

O talude é composto por paragnaisse peraluminoso com bandamento félsico (branca) e
máfico (preto), composto por feldspato, quartzo e granada nas bandas félsicas e por biotita,
granadas e cordierita nas bandas máficas, do Complexo Nova Venécia (NP3nv), do Orógeno
Brasiliano III (CPRM, 2015).
O relevo é constituído por morro, com altitude mínima de 660 metros e máxima de 800
metros, com diferença de cota de 140 metros. Possui declividade variando de 33% a 51%, ou
seja, 19º a 27º, da crista a encosta, respectivamente. Apresenta formas retilíneas e côncavas,
com depósitos de talús, apresentando processos de rolamento de blocos, deslizamentos, rastejos
e corrida de detritos e lama.
O clima é do tipo temperado Cwb típico de região tropical de altitude, tipo úmido frio,
mesotérmico, com concentração de evapotranspiração no verão de aproximadamente 34%. A
temperatura mínima é de 10ºC, máxima de 28ºC e médias inferiores a 18ºC (NÓBREGA et al.,
2014). A pluviometria média nos últimos 20 anos é de 2.000 mm/ano, com maior concentração
nos meses de novembro a março, variando 60 a 70% do precipitado anual.
Os solos são pouco evoluídos e rasos, característicos de depósitos de talús, com espessura
variando de 0,40 a 4 metros. A granulometria é composta por areia média, moda e mediana, com
simetria positiva e leptocúrtica, contendo menos de 5% de silte e argila. A areia é composta por
80% de quartzo subangular a subarredondado e esfericidade baixa; 10% de placas de biotita
subarredondada e com esfericidade baixa; 7% de feldspato subangular a subarredondado e com
esfericidade baixa; 2% de granada vermelha, subarredondada e esfericidade moderada. Os solos
possuem porosidade efetiva de 29 a 33%, e condutividade hidráulica por método empírico de
1,19x10-2 a 8,03x10-3 cm/s, já a condutividade in situ variou de 1,16x10-2 a 8,98,10-4 cm/s. A
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classificação do solo é tipo litólico quartzo arenoso, com porosidade alta e permeabilidade
mediana.
O talude ocorre parcialmente vegetado, com fragmentos de mata secundária nas encostas e
topo desnudado. A vegetação secundária é composta por ombrófilas abertas, heterogêneas, de
baixa densidade, com troncos tortos, caracterizando mata do tipo de contorno de borda. Conforme
Ricklefs, 1996, este tipo de vegetação possui alta fototranspiração, influenciando diretamente no
armazenamento hídrico, com maior consumo de água. A vegetação presente tem baixa proteção
a ação do vento e possui baixa interceptação pluviométrica.
A área foi dividida em setores, conforme os elementos funcionais dos escorregamentos
translacionais típicos (SANTOS, 2004), em: SETOR 01: Crista, caracteriza por ruptura declive
positiva; SETOR 02: Raiz, zona de origem dos escorregamentos, localizada no início da rampa da
encosta; SETOR 03: Ruptura de Declive Negativa e Saia (Tabela 2 e Figura 1).
Tabela 2 – Parâmetros de IPT e grau IPT por Setor.

SETOR 01
SETOR 02
SETOR 03

Litologia

Geomorfologia

2
5
5

4
5
5

Pluviometria Tipo de Solo
3
3
3

4
5
5

Ocupação
do Solo
5
4
4

IPT
3
4
4

Figura 1 - Mapa de Instabilidade Potencial do Talude – IPT, Santa Teresa (ES)

5. CONCLUSÕES E DISCUSÕES
A instabilidade potencial do talude (IPT), a partir do método de Tricart, 1977, e Ross, 1994,
variou entre média na crista e alta na rampa, precisamente nas zonas de raiz, ruptura de declive
negativa e saia. A variação de instabilidade potencial foi consequência das diferentes
características do solo, ocupação, litologia e declividade, sendo que a pluviometria não houve
variação. A litologia possui variação da crista para a rampa, na crista os gnaisses estão mais
rasos, até aflorando na face norte do morro. Já na rampa o depósito de solo é mais espesso, de
5

0,40 a 4 metros de espessura, com presença de solo litólico quartzo arenoso, acarretando valores
extremos de instabilidade para este atributo. Na crista, apesar de conter solo quartzo arenoso, o
solo está mais compactado, apresentando menores valores de porosidade e condutividade
hidráulica.
A instabilidade potencial obtida foi o resultado da análise em microescala com a avaliação
das propriedades intrínsecas do solo. Este grau de detalhe para índices de vulnerabilidade natural
não é muito difundido. Neste estudo pode-se avaliar que a análise em microescala facilita o
zoneamento do talude e a identificação da zona de raiz, local estratégico para a tomada de
medidas preventivas quanto a movimento de massas.
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RESUMO
O presente artigo tem como objetivo apresentar uma abordagem da susceptibilidade a movimento
de massa através do estudo de compartimentação topográfica na sede do município de Santa
Teresa (ES). Como um recurso de análise e identificação aplicado às técnicas de mapeamento
do SIG (Sistemas de Informações Geográficas) com a Análise Hierárquica de Processos - AHP de
(Saaty, 1980). O método de constituição desse estudo é baseado na primeira etapa de
investigação de uma geomorfologia tripartite, proposto por Ab’Saber (1969). O produto final será
uma importante unidade funcional para a análise geomorfológica e possível aplicabilidade nas
questões referentes ao planejamento de uso do solo urbano.
Palavras Chave: Compartimentação topográfica, Movimentos de massa, Geotecnologias.
ABSTRACT
This paper aims to present an approach of susceptibility to mass movement by studying
topographical subdivision in the town of Santa Teresa (ES). As a resource for analysis and
identification techniques applied to the mapping of GIS (Geographic Information Systems) with the
Analytic Hierarchy Process - AHP in (Saaty, 1980). The method of incorporation of this study is
based on the first stage of a tripartite research geomorphology, proposed by Ab'Saber (1969a).
The final product will be an important functional unit for geomorphological analysis and possible
applicability to the issues related to planning urban land use.
Keywords: Topographic compartmentation, Mass movements, Geotechnology.
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1. INTRODUÇÃO E OBJETIVO
A individualização de um conjunto de formas com características semelhantes, elaboradas
em condições morfogenéticas ou morfoclimáticas semelhantes revelam relações morfodinâmicas
similares caracterizadas pela hipsometria, clinometria, comprimento médio da vertente, densidade
de drenagem e a existência de traços genéticos comuns.
Esses fatores definem o modelado do relevo atual, cuja caracterização das formas nos
permite uma avaliação da susceptibilidade morfodinâmica local que no presente caso se refere
aos movimentos de massa sobre encostas íngremes.
Os diferentes tipos de movimentos de massa dependem dos arranjos locais, como a
geologia, materiais, inclinação, hipsometria, forma e orientação da vertente e intensidade e
distribuição das precipitações (FERNANDES et al, 2008). Dessa forma, na compreensão dos
processos controladores dos movimentos de massa e no planejamento do uso da terra,
especialmente em áreas de forte pressão urbana, torna-se necessário avaliar a estabilidade
natural das encostas com a sistematização desses fatores em ambiente de SIG como um recurso
à obtenção das informações a fim de gerar modelos de previsão.
O propósito aqui revelado é o de investigar e caracterizar os parâmetros morfométricos com
o apoio da técnica de AHP de Saaty (1980), a qual servirá de amparo ao processo de
hierarquização dos diferentes níveis de estabilidade da área problematizada, e associa-la à
possível deflagração dos movimentos de massa, dinâmica recorrente na área em estudo.

2. LOCALIZAÇÃO DA ÁREA E MÉTODO DE PESQUISA
O município de Santa Teresa, localizado na região serrana do estado do Espírito Santo,
região sudeste do Brasil (Figura 1), apresenta geomorfologia regional composta por Maciços do
Caparaó, os Patamares Escalonados do Sul Capixaba e uma pequenas áreas de acumulação
fluvial (IJSN, 2012). Sua topografia varia de plana a escarpado e inclinações que variam de
menos de 8% a acima de 75%. De áreas montanhosas e de morros, o município possui 3335,97
km² a 201,57 km², respectivamente, dos seus 687,10 km² (INCAPER, 2013). Sua geologia é
composta segundo o CPRM (2004), por unidade geológica do Paraíba do Sul, Enderbito Santa
Teresa, Granitoíde Colatina, Várzea Alegre e Depósitos aluvionares. Seu solo é representado em
maioria (60%) com o Latossolo Vermelho Amarelo Distrófico. Santa Teresa, apresenta clima frio e
úmido, com temperaturas médias de 19,9 - 23,1°C e média pluviométrica entre os meses de
outubro-março, variando de 900 – 1100 mm (INCAPER 2011).
Figura 1 - Localização da Área de Estudo
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A sede do município apresenta encostas ocupadas e com evidências episódios de
instabilidade associados a movimentos de massa. Sendo assim, a escolha da área se torna
indicada para a previsão da instabilidade das encostas por meio de modelos com bases físicas e
naturais.
O método definido para a execução da pesquisa foi a primeira etapa do estudo tripartite de
Ab’Saber (1969), atendo-se ao entendimento, caracterização e descrição da compartimentação
da topografia para a melhor aproximação das formas do relevo e de sua relação quanto a atuação
dos processos destrutivos naturais.A técnica da Análise Hierárquica de Processos (AHP) utilizada
em ambiente de SIG foi desenvolvida por Saaty na década de 1970, e é indicado para problemas
que envolvem a priorização de soluções potenciais através da avaliação de um conjunto de
critério, resultando na avaliação de multicritério (Boas, 2005).
Dessa forma, foram geradas as cartas de hipsometria, inclinação e densidade de drenagem
de caracterização topográfica com a finalidade de estabelecer uma análise de multicritério. Apesar
da base de cursos d´água do Geobases - IEMA (2010) não serem significativas, pois permitem
avaliar somente seus cursos principais, não abrangendo a totalidade para gerar o dado de
densidade de drenagem, foi possível avaliar os possíveis eventos que podem ocorrer na área de
abordagem natural de sua paisagem. Esta técnica foi desenvolvida no software ArcGis 10.2
utilizando a calculadora raster e obtendo a seguinte fórmula:
Tabela 1 - Fórmula da Calculadora Raster com base na AHP (Saaty, 1970)
Amplitude Topográfica*1 + Densidade de Drenagem*3 + Inclinação*5
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Este foi quantificado com a ferramenta do Spatial Analyst na opção Raster Calculator,
utilizando os valores e pesos amparados pelo conhecimento da autora sobre o tema para
posteriormente reclassifica-las, gerando cinco tipos de susceptibilidade delineados no tópico
seguinte.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Conforme a metodologia descrita para gerar o mapa de susceptibilidade a movimento de
massa utilizando os parâmetros morfométricos da área de estudo, segue o resultado gerado
(Figura 2):
Figura 2 - Susceptibilidade a Movimento de Massa
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A susceptibilidade foi estabelecida na sede do município de Santa Teresa a partir das
características morfométricas, associadas à rede de drenagem, a variação da amplitude
topográfica e a inclinação na definição das unidades de feições morfologicas básicas (Ponçano et
al, 1981), e a densidade de drenagem estabelecida na área, para posteriormente sobrepor estes
dados gerados em uma análise de multicritério, de acordo com a tabela 2.
Tabela 2 – Feições morfológicas, amplitude topográfica, inclinação e seu percentual registrado na
área de estudo, segundo Ponçano (1981).
Feição Morfológica
Amplitude
Percentual
Inclinação
da sede de Santa
Topográfica
registrado
(%)
Teresa
(m)
na sede (%)
Planície

0-5 m

0-5

13,8

Rampa

5-50 m

5-12

23,3

12-15

39,4

Colinas
Morrote
Morro

<100 m

> 15

100-300 m

13,4
10,2

Esta delimitação gerou cinco graus de susceptibilidade, as pequenas porções de áreas de
muito baixa susceptibilidade a movimentos de massa se encontram nas baixadas do modelado do
relevo, sendo essas as mais apropriadas para ocupação urbana, levando-se em consideração os
cursos d´água e seus efeitos no processo de inundações e alagamentos. Com feição morfológica
caracterizada por planícies de amplitude topográfica entre 0 - 5 m, sua inclinação inferior a 5% e
densidade de drenagem muito baixa com o valor de 0,15 km/km2. As regiões de baixa
susceptibilidade apresentam feições morfológicas caracterizadas por rampas com amplitude
topográfica entre 5-50 m, inclinação de 5 a 12% e densidade de drenagem de 0,15 a 0,45 km/km2.
A susceptibilidade de grau médio apresenta alguns locais próprios para ocupação com
resalvas, avaliando que grande parte da sede do município se encontra nessa condição, onde já
há indícios de escorregamentos, sua inclinação está entre 12 a 15%, sua feição morfológica é
caracterizada por colinas baixas e densidade de drenagem correspondente a 0,45 a 0,75 km/km2.
A susceptibilidade de grau alto apresenta áreas em que o parcelamento do solo é vedado
pelos altos condicionantes de instabilidade do terreno, no entanto se constata não ser essa a
realidade da sede do município. A ocupação nestas áreas é verificada pela utilização de técnicas
de cortes subverticais nas vertentes, potencializando áreas susceptíveis a movimentos de massa
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por tração. Apresenta amplitudes topográficas inferior a 100 m, inclinação maior que 15% e
densidade de drenagem entre 0,75 a 0,105 km/km2.
Já, a susceptibilidade de grau muito alto, verificada por feições de morros com densidade de
drenagem entre 105 a 0,205 km/km2, indicando maior condição de instabilidade, onde as
ocupações estão sujeitas a evento destrutivo de alto impacto. Apesar de a área apresentar a
classe pedológica de Latossolo Vermelho-amarelo, considerados estáveis em relação aos
movimentos de massa, indicadores de escorregamentos evidenciam a morfodinâmica no local em
associação com relevo dissecado e intervenções antrópicas que afetam o fator de segurança das
vertentes da área.
A tabela 3 mostra a distribuição de susceptibilidade por área (km) e (%) no município de
Santa Teresa, onde pode ser observado que sua sede é caracterizada por se situar em terrenos
de colinas com susceptibilidade média (39,4%), sendo este fator um alerta às políticas públicas e
para o parcelamento do solo nessas áreas.
Tabela 3 - Distribuição da área do município e sede (km e %).
Susceptibilidade a
área
área
área sede
Movimento de
município município
(km)
Massa
(km)
(%)

área
sede (%)

Muito Baixo

91663,8

13,5

361,0

13,8

Baixo

141382,1

20,9

610,3

23,3

Médio

213167,0

31,5

1031,6

39,4

Alto

145842,4

21,5

349,7

13,4

Muito Alto

84917,0

12,5

266,3

10,2

Total

676972,2

100

2618,9

100

A partir do mapa gerado de susceptibilidade a movimentos de massa, o levantamento de
campo validou o modelo gerado, conforme as figuras abaixo:
Figura 3 - Áreas susceptíveis a movimentos de massa – Bairro Vila Nova, outubro de 2014.

As imagens mostram cicatrizes de escorregamentos em áreas classificadas como
susceptibilidade de grau muito alto, situada em encostas do bairro Vila Nova (localização
verificada no mapa de área de estudo). A imagem (a) apresenta cicatrizes de escorregamento, em
taludes de corte onde o material se acumulou sobre leito viário. A imagem (b) associa ocupações
em área instáveis marcada por cicatrizes de escorregamentos, atestando a exposição dos imóveis
a eventos potenciamente danosos e qualificando a área como de risco de desastre.
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Para avaliar com maior acurácia estes critérios, é necessário analisar a estrutura superficial
(Ab´Sáber, 1969),uma vez que os movimentos de massa estão associados ao material do terreno
e a sua morfodinâmica , juntamente com a avaliação morfométrica analisada. No entanto, o
trabalho utilizou parâmetros eficazes para a predição de susceptibilidade do terreno, já que a
inclinação e amplitude topográfica formam o contexto morfométrico relacionado às possíveis
dinâmicas gravitacionais que a área apresenta, além de se relacionarem com a densidade de
drenagem na exposição da área aos fluxos superficiais concentrados.
A susceptibilidade à um evento de natureza destrutiva, na sede de Santa Teresa (ES), foi
observada em áreas propensas a movimentos de massa pelo seu contexto morfométrico e
também em áreas com cortes/aterro realizados para a construção de moradias em vertentes com
indicadores de escorregamentos evidentes.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
As contribuições da compartimentação da paisagem somado à técnica da AHP, trouxe um
aporte satisfatório à análise integrada do relevo com a finalidade de avaliar o processo de
susceptibilidade a movimentos de massa, dada a complexidade dos processos criados no
ambiente artificial.
A pesquisa apresenta um caráter inicial por possuir somente a delimitação da primeira etapa
do estudo tripartite de Ab´Sàber (1969). A continuidade se dará com o estabelecimento de bases
geomorfológicas mais amplas para servirem de diretrizes à análise dos estudos morfodinâmicos
recorrentes na áreas de vertentes úmidas ter um caminho a ser seguido e, ao mesmo tempo,
brasileiras. O estudo tripartite, segundo Oliveira & Suertegaray (2014) é um método caracterizado
pela sua abrangência interpretativa, permitindo ao investigador poder criar trajetórias
diferenciadas e, portanto, um método aberto às possibilidades analíticas.
Dessa forma, a incorporação da técnica AHP nos procedimentos para gerar a
susceptibilidade a movimentos de massa, permite diminuir a subjetividade destes mapeamentos e
melhorar o grau de confiabilidade do diagnóstico de susceptibilidade para a implementação das
ações de planejamento ambiental e urbano. Além disso, segundo Faria & Filho (2013), a
aplicação da técnica AHP no modelo de susceptibilidade evidencia a facilidade e praticidade de se
verificar a contribuição (em forma de peso) dos indicadores multicriterial de susceptibilidade na
classificação dos setores do relevo.
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RESUMO
O objetivo do trabalho foi obter pela modelagem USEtox® os fatores de destino, exposição
e caracterização do ingrediente Triclosan para avaliação do risco ambiental tendo como
“endpoint” o quociente de risco (metodologia PEC/PNEC) calculado para as bacias
hidrográficas nacionais. Para avaliação dos riscos ecológicos foi considerada uma emissão
total de 200 toneladas por ano. O parâmetro de entrada do modelo USEtox mais sensível
na composição do potencial de impacto ambiental é relativo aos valores de EC 50. O
Triclosan apresenta maior impacto quando se considera os PNECs de primeiro quartil, os
mais baixos. Nesta situação o risco foi avaliado como médio nas áreas mais populosas e/ou
com menor disponibilidade hídrica. O resultado é corroborado pelas investigações de
Montagner e colaboradores (2014) para o estado de São Paulo, e reforça a necessidade
da inclusão do Triclosan na lista de contaminantes prioritários para proteção da biota
aquática.

Palavras Chave: Quociente PEC/PNEC, Modelagem, Risco Ambiental.

ABSTRACT
This paper aims to obtain through USEtox® modelling, fate, exposure and characterization
factors of Triclosan for environmental risk assessment. The chosen endpoint is the risk
quotient (PEC/PNEC) calculated for national river basins. A total emission of 200 tons per
year was considered for the risk assessment. The most sensitive input parameter of the
USEtox model is related to EC50 values. Triclosan has a greater impact when PNECs first
quartile, the lowest, are considered. In this situation, the risk was assessed as average in
the most populated areas and/or with less water availability. The result is corroborated by
the investigation of Montagner et al (2014) for the state of São Paulo, and reinforces the
need for inclusion of Triclosan in the list of priority contaminants related to aquatic biota
protection.

Keywords: PEC/PNEC Ratio, Modelling, Environmental Risk

INTRODUÇÃO
Avaliações de risco realizadas têm demonstrado que o Triclosan em águas
superficiais pode afetar uma grande variedade de organismos aquáticos, o que aumenta a
preocupação em relação à sua permanência no ambiente, principalmente devido à
possibilidade de que sofra biotransformação gerando compostos de maior toxicidade e
persistência, como as dioxinas e os clorofenóis (TIBURTIUS; SCHEFFER, 2014).
Triclosan é um composto clorado aromático com unidade estrutural de fenol e éter
utilizado em cosméticos e produtos de higiene pessoal como biocida, agente desodorante
ou preservativo. Apesar do seu uso no Brasil ser regulamentado pela Resolução – RDC Nº
29, de 1º de junho de 2012 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), há um
entendimento internacional de que os produtos de grande consumo devam ter padrão de
certificação de uso diferenciado.
A associação francesa de normatização (ADEME-AFNOR) está testando o modelo
USEtox™ (ROSENBAUM et al.2008) indicado pela SETAC para o desenvolvimento de uma
rotulagem ambiental para os produtos de amplo consumo com base nos resultados gerados
de caracterização dos impactos humanos e ecotoxicológicos das substâncias químicas.

OBJETIVO
Obter pela modelagem USEtox® os fatores de destino, exposição e caracterização
do ingrediente Triclosan para avaliação do risco ambiental tendo como “endpoint” a fração
de espécies com potencial de não ocorrência local e o quociente de risco (metodologia
PEC/PNEC e PDF) calculado para as bacias hidrográficas nacionais.

MÉTODO
Para avaliação dos riscos ecológicos foi considerada uma emissão total de 200
toneladas por ano. Esse valor foi estabelecido baseado nas informações de importações
do Triclosan da última década. Para análise da avaliação de risco o valor foi convertido para
kg e considerando uma emissão diária constante. Para obtenção da emissão por região
assumiu-se um uso uniforme de Triclosan e dessa maneira foi estabelecida uma taxa per
capita de emissão diária dividindo o total anual importado de Triclosan pelo número
estimado de habitantes do Brasil para o ano de 2015, 204.450.649 habitantes (IBGE, 2015).
A taxa per capita de emissão foi igual 2,68E-06 kg/dia/habitante ou 2,68 mg/dia/habitante
(ZHANG et. al., 2015).
O Brasil foi divido em 12 regiões hidrográficas e os dados referentes às
proporções de área superficial, de volume de água disponível e habitantes por região
hidrográfica apurados nas bases do IBGE (2015).
O modelo foi rodado considerando dois cenários: o “Default USEtox”, cenário médio
aplicável a qualquer região do mundo, e o “Brazil+”, cenário aplicável ao Brasil incluído
também a região da bacia amazônica pertencente a Venezuela, Bolívia e Peru.
Para obtenção das informações sobre o Triclosan (Nº CAS: 3380-34-5) necessárias
para a aplicação do modelo USEtox® foram utilizadas metodologias distintas. Para os
parâmetros físico-químicos e ecotoxicológicos, utilizou-se a base ECHA, utilizando dados

de trabalhos confiáveis e aceitos (confiabilidade 1 ou 2). Quando mais de um dado para o
mesmo parâmetro é encontrado, utilizou-se a média dos valores encontrados. Para valores
não disponíveis na base ECHA, optou-se pela utilização do programa de estimativas
EPISuite®
Com base nas concentrações de exposição modeladas, os potenciais riscos
presentes podem ser mapeados usando a abordagem de quociente de risco (RQ). Esse
𝑃𝐸𝐶
quociente é calculado pela seguinte equação:
=

Onde,
RQ = Quociente de risco
PEC = Predicted environmental concentration
PNEC = Predicted no effect concentration

O valor de PEC a ser utilizado é dado por:
Onde,
me = Massa estimada
Vr = Volume regional de água doce.

𝑃𝑁𝐸𝐶

𝐶=

𝑚𝑒
𝑉𝑟

O valor da massa estimada, quando a emissão é exclusivamente para água doce,
é obtido através da multiplicação da quantidade da substância/ingrediente emitida
diariamente em quilograma pelo Fator de Destino (FF - Fate Factor) do compartimento
receptor. O volume regional pode ser encontrado na guia “Fate” do modelo USEtox® nos
dados referentes a escala continental (CONTINENTAL ENVIRONMENT) linha nº 150
definida como “VOLUME fresh water compartment”. O resultado usado é referente a região
selecionada na guia “Run”, segundo a fórmula: 𝑒 =
𝑖 ã 𝑖á 𝑖𝑎 𝑥 𝑎
𝑖

O coeficiente de risco (RQ) traz a caracterização preliminar de risco (no caso,
compartimento água), e se baseia na razão entre as concentrações ambientais encontradas
(PEC) e as concentrações ambientais para as quais não se prevê a ocorrência de efeitos
(PNEC) estimadas a partir de ensaios de toxicidade padrão.

O valor da PEC será obtido do resultado da massa esperada no compartimento
água doce estimada pelo modelo USEtox®. Essa concentração será comparada aos
valores de concentração ambiental medidos (MEC) disponíveis na literatura.
A PNEC para o compartimento água, é calculada a partir de valores de EC50 obtidos
em testes de toxicidade aguda (algas, Daphnia, peixe) e pela aplicação de fator de
extrapolação (valor de 1000) que leva em conta a variabilidade em sensibilidade intra- e
interespecíficas. A PNEC para compartimento água doce (PNEC wat) pode ser determinada
𝐸𝐶 𝑜 𝐿𝐶50
pela seguinte equação: 𝑁 𝐶𝑤𝑎 = 50
Critérios comuns para a interpretação do RQ em estudos de avaliação de risco
estabelecem os níveis de risco, como consta a seguir:
RQ (PEC/ PNEC)
RQ<0,01
0,01≤RQ<0,1
0,1≤RQ<1
RQ≥1

Risco
Sem risco
Risco baixo
Risco médio
Risco alto

Para a avaliação PEC/PNEC de risco serão considerados, com base nos valores de
LC50 pesquisados, os valores respectivos de PNECs mínimos (primeiro quartil) PNECs
médios (média geométrica) para minimização de erros em procedimentos tanto empíricos
como de análise estatística.

RESULTADOS
Os dados de entrada gerados para o Triclosan e utilizados para alimentar o modelo
USEtox® estão expostos na Tabela 1.
Tabela 1. Dados de entrada gerados para o Triclosan e utilizados para alimentar o modelo USEtox®
Dados de entrada no modelo USEtox® para o Triclosan
Parâmetro de entrada
Peso Molecular
pKa Classe química
pKa reação ácido

Sigla

Unidade

MW
pKa
ChemClass
pKa.loss

g/mol

Entrada
Usetox
2,90E+02
Acid
8,02E+00

Pvap25°
Sol25°

Kow (25 °C e pH
6,7)
L/kg
Pa.m³.mol-1
Pa
mg/L

Kdoc

L/kg

4,75E+03

Kpss

L/Kg

N/A

Kpsd

L/Kg

N/A

Kpsl
kdega
kdegw
kdegsd
kdegSl
AVlogEC50

L/Kg
s-1
s-1
s-1
s-1
mg/L

N/A
1,21E-05
1,34E-07
1,49E-08
6,69E-08
-1,65E+00

Coeficiente de Partição Octanol-Agua

Kow

Coeficiente de Partição Carbono Orgânico e Água
Constante de Henry
Pressão de vapor 25°C
Solubilidade aquosa 25°C
Coeficiente de Partição Carbono Orgânico
Dissolvido e Água
Coeficiente de Partição Sólidos suspensos e água
Coeficiente de Partição partículas de sedimento e
água
Coeficiente de Partição partículas de solo e água
Constantes de degradação no ar:
Na água:
No sedimento:
No solo:
Concentração perigosa à 50%

Koc
KH

5,94E+04
9,27E+03
1,72E-02
5,95E-04
1,00E+01

Os valores de equilíbrio das concentrações modeladas do Triclosan em água estão
listados na Tabela 2 considerando as duas configurações de região utilizadas no modelo
USEtox®, “Default USEtox” e “Brazil+”, além de cada região hidrográfica. A partir de valores
de LC50 levantados na base ECHA, foi calculado a PNEC do 1º quartil, igual a 1,19 ng/L, e
a PNEC da média geométrica, igual a 15,8 ng/L. Com estes valores foram calculadas as
razões PEC/PNEC para os diferentes cenários considerados (Tabela 2).

Tabela 2. Valores de equilíbrio esperado das concentrações modeladas do Triclosan para cada
cenário considerado (PECs), razão entre PEC e PNEC do 1º Quartil e PEC/PNEC da Média
Geométrica.
Região Hidrográfica
"Brazil+"
"Default USEtox"
Amazônica
Atlântico Leste
Atlântico NE Ocidental
Atlântico NE Oriental
Atlântico Sudeste
Atlântico Sul
Paraguai
Paraná
Parnaíba
São Francisco
Tocantins-Araguaia
Uruguai

PECs (ng/L)
1,81E-02
3,62E-02
1,84E-03
2,47E-01
5,82E-02
7,18E-01
2,09E-01
7,89E-02
2,92E-02
1,44E-01
1,32E-01
1,24E-01
1,35E-02
2,30E-02

PEC/PNEC
1ºQuartil
1,52E-02
3,04E-02
1,55E-03
2,08E-01
4,89E-02
6,03E-01
1,76E-01
6,63E-02
2,45E-02
1,21E-01
1,11E-01
1,04E-01
1,13E-02
1,93E-02

PEC/PNEC Média
Geométrica
1,15E-03
2,29E-03
1,16E-04
1,56E-02
3,68E-03
4,54E-02
1,32E-02
4,99E-03
1,85E-03
9,11E-03
8,35E-03
7,85E-03
8,54E-04
1,46E-03

Pelos resultados das razões PEC/PNEC para as diferentes regiões hidrográficas
brasileiras, considerando o PEC e PNEC do 1º Quartil (A) e PEC/PNEC da Média
Geométrica (B) (Figura 1).

A

B

Figura 1. Quociente de Risco pelas razões PEC/PNEC para as diferentes regiões hidrográficas
brasileiras, considerando o PEC e PNEC do 1º Quartil (A) e PEC/PNEC da Média Geométrica (B).

CONCLUSÃO E DISCUSSÃO
O estudo forneceu uma caracterização do impacto ecotoxicológico potencial ao
sistema hídrico do Triclosan. O parâmetro de entrada do modelo USEtox mais sensível na
composição do potencial de impacto ambiental é relativo aos valores de EC 50, isto porque
este mantém uma relação direta com o Fator de Caracterização (CF) (inversamente
proporcional ao log EC50), enquanto os outros parâmetros de entrada, parâmetros físicoquímicos, são em sua maioria utilizados para o cálculo das matrizes de destino e exposição,
tendo, portanto, efeito indireto. O mais importante destes últimos na composição do CF é a

taxa de degradação em água (kdegW). CF e kdegW seguem tendências opostas: quanto
mais alta a taxa de degradação mais baixo é o valor de CF.
O Triclosan apresenta maior impacto quando se considera os PNECs de primeiro
quartil, mais baixos. Nesta situação teríamos risco avaliado como médio nas áreas mais
populosas e/ou com menor disponibilidade hídrica como, Atlântico Leste, Atlântico Nordeste
Oriental, Atlântico Sudeste, Paraná, Parnaíba e São Francisco. O resultado é corroborado
pelas investigações de Montagner e colaboradores (2014) para o estado de São Paulo. E
reforça a necessidade da inclusão do Triclosan na lista de contaminantes prioritários de
inclusão necessária na legislação brasileira referente a qualidade das águas, de modo a
promover a proteção a biota aquática.
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RESUMO
A avaliação de riscos à saúde humana tem se mostrado uma importante ferramenta para a gestão
de áreas contaminadas. Há duas abordagens de avaliação de riscos, determinística e
probabilística. O objetivo deste estudo foi realizar uma avaliação de riscos à saúde humana para a
área residencial de Vila Carioca, que é classificada como crítica devido ao teor de contaminação,
a fim de comparar estas duas abordagens. A estimativa de risco considerou ainda a introdução ou
não do ADAF (Age-dependent adjustment factor), um fator de ajuste dependente de idade, que
atribui um peso maior para os grupos etários menores em relação à exposição à substancias
mutagênicas. Foram adotadas as recomendações da United States Environmental Protection
Agency. As rotas de exposição consideradas foram ingestão e contato dérmico com solo e água.
A avaliação determinística apresentou resultados médios de risco mais elevados. O uso do ADAF
elevou o risco consideravelmente, principalmente na abordagem determinística.
Palavras Chave: avaliação de riscos; abordagem determinística; abordagem
probabilística; ADAF; substâncias mutagênicas.
ABSTRACT
Human risk assessment is an important tool for the management of contaminated areas. There are
two possible approaches of risk assessment, the deterministic and the probabilistic approach. The
objective of this study was conduct a human health risk assessment to the residential area of Vila
Carioca, an contaminated area of Sao Paulo city, to compare both approaches. The risk
assessment also considered the inclusion or not of the ADAF (Age-dependent adjustment factor),
that increase the risk for the early age group in relation to exposure to mutagenic substances. This
study followed de recommendations of the United States Environmental Protection Agency. The
exposure routes were dermal contact and ingestion of soil and water. The deterministic approach
showed more elevated risk result. The inclusion of the ADAF increased the risk, and the
deterministic approach was more sensitive to it.
Keywords: risk assessment; deterministic approach; probabilistic approach; ADAF;
mutagenic substances.
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1. INTRODUÇÃO
Áreas contaminadas por substâncias químicas perigosas são recorrentes nos centros
urbanos, e podem causar danos ao ambiente, ao patrimônio, restrição do uso do solo e de corpos
hídricos e, principalmente, podem representar riscos à saúde humana (CETESB, 2011). A
avaliação quantitativa de riscos à saúde humana tem se consolidado como uma importante
ferramenta para a gestão destas áreas contaminadas (SWARTJES, 2015), pois permite estimar a
probabilidade dos efeitos à saúde decorrentes da exposição aos compostos ou substâncias
perigosas (NRC, 1983).
Dois tipos de abordagens têm sido empregadas: a determinística e a probabilística. A
avaliação determinística caracteriza-se pelo uso de valores únicos (médio ou pior cenário) dos
parâmetros de exposição, e tem como resultado um valor de risco. Suas principais vantagens são
o baixo custo e a menor complexidade. (USEPA, 2014).
A avaliação probabilística é considerada mais complexa, pois usa como valores de entrada
dos parâmetros de exposição as distribuições dos dados, resultando em uma distribuição dos
valores de riscos na população estudada. A vantagem desta abordagem é a possibilidade de se
estimar a variabilidade e a incerteza envolvidas. Diversos métodos podem ser empregados, e o
mais usual tem sido o Método de Monte Carlo (MORISSET, et al., 2013).
A avaliação de riscos permite a consideração da probabilidade de efeitos carcinogênicos e
não carcinogênico que podem ser calculados para grupos populacionais específicos ou para a
população em geral. A exposição a substâncias mutagênicas tem sido objeto de atenção especial,
em particular, quando envolve a exposição de crianças. A USEPA, em recente recomendação,
introduziu o uso de um fator de ajuste dependente de idade (ADAF – Age-dependent adjustment
factors) para o cálculo do incremento de risco de câncer associado às substâncias mutagênicas
(USEPA, 2005), o qual atribui pesos diferentes às faixas etárias, considerando que a exposição
em idades mais precoces envolve riscos mais elevados do que na fase adulta.
Dessa forma, esse estudo se propôs a realizar uma análise comparativa das abordagens
determinística e probabilística da avaliação de risco em uma área contaminada, e ainda, com e
sem a introdução do fator ADAF.
A área estudada, Vila Carioca, localizada no distrito do Ipiranga, na cidade de São Paulo, é
um dos casos mais complexos de contaminação de solo no Brasil, em virtude da diversidade de
fontes de contaminação, de substâncias químicas envolvidas e de cenários de exposição. Uma
das fontes de contaminação mais conhecida era uma fábrica produtora de pesticidas
organoclorados. Esta se instalou no bairro na década de 1960 contaminado a área da empresa e
seu entorno (SÃO PAULO, 2003). Foi verificada exposição da população residente por meio da
água subterrânea, solo, e alimentos produzidos no local (CVS, 2003).

2. OBJETIVOS
Realizar uma análise comparativa das abordagens determinística e probabilística da
avaliação de risco em uma área contaminada avaliando o incremento de risco de câncer no tempo
de vida em relação à exposição a substâncias mutagênicas e ainda, com e sem a introdução do
fator de ajuste dependente de idade - ADAF.

3. MÉTODO
Os dados de contaminação ambiental da área de estudo foram obtidos dos estudos de risco
realizados por uma das empresas envolvidas (fabricante de pesticidas organoclorados) os quais
2

foram realizados em atendimento às exigências da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
(Cetesb). Foram selecionados os dados referentes apenas à área residencial.
Os dados ambientais disponíveis foram obtidos em períodos diferentes, em localizações
distintas, e realizados por laboratórios diversos. Desta forma, para uma melhor qualidade dos
dados, foram selecionadas as substâncias mutagênicas que apresentavam maior número de
amostras analisadas pelo mesmo laboratório. São apresentados no Quadro 1 os parâmetros
referentes à população, e nas Tabelas 1 e 2 os parâmetros referentes às substâncias químicas
presentes na água e no solo, respectivamente.

Unidade

Crianças

Crianças e
adolescentes

Adultos

Distribuição

Fonte

Grupos etários

anos

0<2

2<16

16-70

-

(USEPA,2005)

Peso corpóreo* (BW)

Kg

9,95;1,73

33,12;15,25

66,21; 4,67

Lognormal

(IBGE, 2010)

Tempo de vida (LT)

dias

730

5110

3285

-

(USEPA,2011)

Duração da exposição (ED)

anos

2

14

9

-

(CVS,2003)

Frequência da exposição (EF)

dias/ano

365

365

365

-

(USEPA,2011)

Área da superfície corporal exposta*
(SA)

m²

0,39;
0,09

1,01;0,38

1,97;0,04

Lognormal

(USEPA,2011)

Tempo de banho (t evento)

hr/dia

0,33

0,4

0,28

-

(USEPA,2011)

Eventos por dia (EV)

eventos/dia

1

1

1

-

(USEPA,2011)

Fração de absorção pela pele (AF).

mg/cm²evento

0,2

0,13

0,07

-

(USEPA,2004)

Eventos por dia (EV)

eventos/dia

1

1

1

-

Frequência da exposição (EF)

dias/ano

365

365

365

-

(CETESB,
2001)

Duração da exposição (ED)

anos

2

14

54

-

(CVS,2003)

Área da superfície corporal exposta*
(SA)

m²

0,255;
0,06

0,60; 0,27

1,18; 0,13

Lognormal

(USEPA,2011)

Ingestão de
água

Ingestão de água (calculada)* (IR)

L/dia

0,37;
0,07

0,39; 0,07

0,76; 0,22

Lognormal

(USEPA,2011);
(IBGE,2010)

Frequência da exposição (EF)

dias/ano

365

365

365

-

(USEPA,2011)

Duração da exposição (ED)

anos

2

14

9

-

(CVS,2003)

Ingestão de solo (IR)

mg/dia

200

200

100

-

(OEHHA, 2000)

Frequência da exposição (EF)

dias/ano

365

365

365

-

(CETESB,
2001)

Duração da exposição (ED)

anos

2

14

54

-

(CVS,2003)

Contato dérmico com solo

Contato dérmico com
água

Dados
populacionai
s

Parâmetro

Ingestão de
solo

Quadro 1 - Parâmetros relativos à população e a exposição utilizados na avaliação de riscos.

*média e desvio padrão

Tabela 1 - Parâmetros descritivos referentes aos contaminantes mutagênicos presentes na água.
Substâncias/compostos
químicos

t* (hr)
(USEPA,
2004)

ABSgi
(USEPA,
2004)

Fator de
carcinogenicidade
(USEPA e
OEHHA).

Cloreto de vinila

0,57

0,5

1,5

Cloroform

1,19

0,5

-

0,5
(criança);
0,1
(adulto)***
0,5

Chumbo

Tricloroetileno

1,39

Concentração na água (µg/L)

Amostras

%
ND

Média

(µg/L)

Desvio
padrão

mu e desv.
padrão/Alfa e
beta**
13,25 127,59

Distribuição
Lognormal

62

79,03

77,92

418,1

2,3e-5

1,27

1,57

Lognormal

61

72,13

1,95

4,93

8,5e-3

0,25

35,85

Gamma

15

0

9,13

15,5

4,6e-2

0,21

252,12

Gamma

62

75,81

22,4

78,02

(µg/L)

** mu e desvio padrão para distribuição lognormal, e alfa e beta para distribuição gama; ***(HERAG, 2007)
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Tabela 2 - Parâmetros descritivos dos contaminantes mutagênicos presentes no solo.
Compostos/substâncias
químicas

Concentração
(µg/kg)mu;dp/alfa;beta**

Distribuição

Amostras

%
ND

Média
(µg/kg)

Desvio
padrão
(µg/kg)

4,96

Lognormal

22

70,67

8,7

26,90

Gamma

47

12,96

2,24

1,82

Lognormal

77

9,41

117,30

189

5.877,16

Lognormal

75

9,64

193,20

303,40

1980,03

Lognormal

75

9,64

110,90

166,80

38,07

50,72

Lognormal

63

1,56

46,64

110,80

317,14

2530,43

Lognormal

77
54

9,41
0

125,60
41,82

186,10
16,03

Fator de
carcinogenicidade
(OEHHA)

ABSd
(USEPA,
2014)

4.4-DDD

0,24*

0,1

Arsênio

1,5*

0,03

0,96

2,3

Bezo(a)antraceno

1,2

0,13

273,51

2183,42

Benzo(b)fluoranteno

0,0054

0,13

576,73

Benzo(k)fluoranteno

1,2

0,13

268,61

Chumbo

0,0085

0,01*

Criseno

0,12

0,1

Cromo VI

0,5

0,01*

6,74

6,21

16,99

Gamma

*Fator de carcinogenicidade atribuído pela USEPA; **Consta mu e desvio padrão quando a distribuição é lognormal, e alfa e beta
quando a distribuição é gama;

Para os cálculos de dose e incremento de risco para câncer foram utilizadas as diretrizes da
USEPA (1989), e USEPA (2004) para exposição dérmica. O cálculo da dose para ingestão de
água (LADDia), contato dérmico com a água para compostos inorgânicos (LADDdai), contato
) (LADDdao), ingestão de
dérmico com a água para compostos orgânicos (visto que
solo (LADDis) e contato dérmico com o solo (LADDds) são dados por:
(01)
(02)
(03)
(04)
(05)
O risco de câncer para uma substância e grupo etário específico é calculado multiplicandose as respectivas doses pelos fatores de carcinogenicidade. O risco total para cada grupo etário é
dado pela soma do risco de todas as substâncias e vias de exposição. A consideração do fator
ADAF é realizada multiplicando-se os fatores de carcinogenicidade pelo respectivo ADAF de cada
grupo etário. A equação geral é dada por:

(06)
Onde:
LADDilj= dose por ingestão para i-ésima via de exposição e j-ésima substância;
SFij = fator de carcinogenicidade para ingestão para j-ésima substância;
LADDdlj = dose por absorção dérmica para i-ésima via de exposição e j-ésima substância;
SFdj = fator de carcinogenicidade para absorção dérmica para j-ésima substância, obtido pela
razão do fator de carcinogenicidade pela fração de absorção pela trato gastrointestinal (ABSgi).;
O incremento de risco de câncer no tempo de vida (IRLT) como a somatória dos ricos calculados
para cada grupo etário (k).
4

(07)
Os valores de ADAF considerados foram: 10 para o grupo etário 0 < 2 anos; 3 para 2 < 16
anos; e 1 para idade de 16 – 70, segundo USEPA (2005).
Para a abordagem determinística foram utilizados os valores médios de todos os
parâmetros. Para a avaliação probabilística foi empregado a simulação de Monte Carlo, utilizando
o software ModelRisk 5.3.0.0 (Vose Software), e realizado 10.000 iterações.

4. RESULTADOS
As Tabelas 3 e 4 apresentam o IRLT por rota para a abordagem determinística e
probabilística, respectivamente.
Tabela 3 – Resultados do incremento de risco de câncer no tempo de vida por rota de exposição, seguindo
o método determinístico, considerando ou não a utilização do ADAF.
Água

Solo

Total

Contato dérmico

Ingestão

Contato dérmico

Ingestão

S/ ADAF

3,29E-03

7,16E-03

8,93E-06

8,77E-06

1,05E-02

C/ ADAF

1,71E-02

4,97E-02

6,17E-05

6,99E-05

6,69E-02

Tabela 4 – Resultados do incremento de risco de câncer no tempo de vida por rota de exposição, seguindo
o método probabilístico, considerando ou não a utilização do ADAF.
Água
Contato dérmico

S/
ADAF
C/
ADAF

Solo
Ingestão

Contato dérmico

Total
Ingestão

Média

percentil
95%

Média

percentil
95%

Média

percentil
95%

Média

percentil
95%

Média

percentil
95%

6,10E04
3,40E03

2,10E03
1,00E02

1,27E-03

4,40E-03

1,06E-02

2,90E-02

2,24E05
1,48E04

6,52E05
4,30E04

2,36E05
1,80E04

7,37E05
6,00E04

1,93E03
1,43E02

6,00E03
4,00E02

Os resultados mostram que a introdução do ADAF elevou o valor de IRLT tanto para a
abordagem determinística quanto probabilística, como era esperado. O IRLT com ADAF foi 6,4
vezes o IRLT sem o mesmo para a avaliação determinística, e 7,44 vezes para a probabilística.
A abordagem determinística apresentou resultados mais conservativos do que os valores
médios da abordagem probabilística, no entanto, não fornece informações sobre a amplitude da
variação do risco na população. A abordagem probabilística permite a estimativa dos percentis da
distribuição de risco, e, portanto, a consideração do nível de 95% de confiança, o qual é
considerado mais adequado para subsidiar tomada de decisões, pois representa o risco para os
grupos mais expostos. A variabilidade e incertezas presentes não são tratadas na avaliação
determinística, portanto permanecem no resultado final (HEALTH CANADA, 2010). A utilização do
ADAF no método determinístico para ingestão e contato dérmico com o solo tornou o risco não
tolerável, ou seja, superior a 10-5, que é a diretriz adotada em São Paulo (CETESB, 2007).

5. CONCLUSÃO E DISCUSSÃO
O método probabilístico mostrou-se mais complexo por exigir distribuições como parâmetros
de entrada, a disponibilidade de um software específico para realizar a simulação Monte Carlo,
dados de alta qualidade e conhecimento do método.
O uso do ADAF amplia o risco estimado para crianças menores de 16 anos, o que pode
implicar em mudanças nas medidas de gestão do risco, pois ao elevar o risco calculado, este
5

pode ultrapassar o nível considerado tolerável. No caso estudado o uso deste fator de ajuste
mostrou-se mais significativo na avaliação determinística. O aumento do risco se deve
principalmente por atribuir peso 10 ao grupo etário de 0 a 2 anos de idade.
A avaliação determinística frequentemente é o passo inicial de uma avaliação de riscos,
inclusive quando já se pretende realizar uma avaliação probabilística (HEALTH CANADA, 2010).
No caso estudado, o estudo foi iniciado com a avaliação determinística e na sequência a
probabilística, que trouxe resultados de risco menores, pois os valores dos parâmetros são mais
refinados. É importante, ao realizar a gestão de uma área contaminada, que os riscos sejam
retratados da maneira mais próxima à realidade, de forma que se empreguem os recursos e
medidas adequados para a proteção da saúde humana. O risco total por ambas abordagens foi
considerado não tolerável.
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RESUMO
A gasolina é constituída por carbonos C5 a C10, sendo que 8,7% de sua formulação é composta
por benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos. O etilbenzeno possui potencial carcinogênico para
animais e evidências não conclusivas para o homem. O Ministério da Saúde (2011) estabeleceu o
valor máximo permitido (VMP) de 0,2 mg.L-1 para ingestão de água baseado em efeitos
organolépticos do etilbenzeno. O objetivo deste trabalho é apresentar uma simulação de VMP
baseado em risco à saúde considerando os efeitos carcinogênicos e não carcinogênicos do
etilbenzeno. As equações utilizadas foram extraídas do Guia de Potabilidade para Substâncias
Químicas (UMBUZEIRO, 2012). Os resultados obtidos indicam que o VMP para efeitos não
carcinogênicos é 0,7 mg.L-1 e 0,031 mg.L-1 para efeitos carcinogênicos. Recomenda-se o
desenvolvimento de estudos no campo da saúde pública com vistas a subsidiar futuras revisões
dos padrões de potabilidade.
Palavras Chave: Risco à saúde, potabilidade, áreas contaminadas
ABSTRACT
The gasoline consists of carbons C5 to C10, and 8.7% of the formulation is composed of benzene,
toluene, ethylbenzene and xylenes. The ethylbenzene has potential carcinogenic to animals and
evidence not conclusive for Human. The Ministry of Health (2011) established the maximum
allowed value (VMP) 0.2 mg.L-1 for water intake based on organoleptic effects of ethylbenzene.
The objective of this study is to present a VMP simulation based on human health risk considering
the carcinogenic and non-carcinogenic effects of ethylbenzene. The equations used were
extracted from Potability Guide to Chemicals (UMBUZEIRO, 2012). The results indicate that the
VMP to not carcinogenic is 0.7 mg.L-1 and 0.031 mg L-1 to carcinogenic effects. It is recommended
the development of studies in the field of public health in order to support future revisions of
potability standards.
Keywords: Human Health Risk, potability, contaminated area
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1. INTRODUÇÃO
Combustíveis derivados de petróleo, como gasolina, diesel e querosene são obtidos a partir
da destilação do óleo cru, sendo separados de acordo com seu grau de volatilização. Estes
combustíveis são formados por uma grande variedade de hidrocarbonetos, cuja composição
específica varia com o tipo de produto (gasolina, óleo diesel, etc.). Entretanto, esta composição
não é exata, podendo variar com o tipo de óleo cru original, processo e época de refinamento e
aditivos utilizados para melhorar sua performance (MIHELCIC, 1990; OLIVEIRA, 1997). A
gasolina é composta principalmente por carbonos entre C5 a C10, como alcanos, alcenos,
monoaromáticos solúveis em água e aditivos (FETTER, 1994; KEENAN et al., 2010).
As substâncias químicas benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos (BTEX) representam 8,7%
da formulação da gasolina comercializada no Brasil, sendo 0,8% de benzeno, 2,5% de tolueno,
0,8% de etilbenzeno, 3,4% de (m+p)-xilenos e 1,2% de o-xileno, por estes produtos serem
considerados tóxicos à saúde humana e ao ecossistema (KEENAN et al., 2010) faz-se necessário
o estudo de suas propriedades físicas e químicas. A Tabela 1 apresenta a fórmula química e suas
respectivas identificações no registro do banco de dados do Chemical Abstracts Service (CAS),
divisão da Chemical American Society do BTEX.
Tabela 1 - Compostos químicos orgânicos presentes na gasolina
Composto
Benzeno
Tolueno
Etilbenzeno
Xilenos
¹CAS – Chemical Abstract Service

Fórmula química
C6H6
C7H8
C8H10
C8H10

Número CAS¹
71-43-2
108-88-3
100-41-4
1330-20-7

Estudos (RAABE, 1993; FETTER, 1994; MAXIMIANO, 2001; JURAS, 2005; KEENAN et al.,
2010) têm abordado os efeitos da gasolina na saúde humana e no meio ambiente, principalmente
devido a presença de hidrocarbonetos, como o BTEX. Devido a toxicidade destes
hidrocarbonetos, em países europeus, desde 2000, o teor de aromáticos está limitado a no
máximo, 42% do volume, em 2005 foi restrito a 35% do volume. Para o benzeno, o teor máximo
está limitado a 1,0% do volume, desde 2000 (JURAS, 2005). No Brasil, as especificações para a
comercialização da gasolina automotiva estão estabelecidas na Portaria da Agência Nacional do
Petróleo (ANP) nº 40, de 25 de outubro de 2013 e no Regulamento Técnico ANP nº 3/2013. Por
essas normas, são estabelecidos, entre outros, os seguintes teores máximos na gasolina Tipo C
(disponível ao consumidor final) comum: 1,0% do volume de benzeno, 25% do volume de
hidrocarbonetos olefínicos, e 35% do volume de hidrocarbonetos aromáticos.
Várias organizações desenvolveram sistemas de classificação baseados na toxicidade das
substâncias químicas, como causadoras de efeitos carcinogênicos ou não. Os sistemas de
classificação desenvolvidos pela United States Environmental Protection Agency (US EPA) e pela
International Agency for Cancer Research (IARC) classificam o etilbenzeno como Grupo D e
Grupo 3, respectivamente. Estes grupos incorporam as substâncias que não tiveram sua
carcinogenicidade avaliada em virtude da falta de estudos.
Considerando que o etilbenzeno possui evidências, mesmo que não conclusivas, de
ocasionar câncer em seres humanos, e que é apresentado nas Planilhas de Avaliação de Risco
para Áreas Contaminadas da CETESB como composto não carcinogênico, e ainda, que o valor
máximo (VMP) estabelecido pelo Ministério da Saúde (2011), que dispõe sobre os procedimentos
de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de
potabilidade, é baseado em padrões organolépticos, este estudo apresenta uma simulação
destinada a indicar a concentração máxima aceitável para o etilbenzeno na água para consumo
humano, baseada em risco à saúde humana.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 Potencial de contaminação e características toxicológicas do etilbenzeno
Nos acidentes envolvendo gasolina, a principal preocupação é a contaminação dos
aquíferos utilizados como fonte de abastecimento para o consumo humano. A gasolina em
contato com a água subterrânea se dissolve parcialmente, podendo liberar os constituintes
presentes para o ambiente. Esses compostos apresentam alta solubilidade em água e
consequentemente elevada capacidade de migração pelo meio. No Brasil é permitida a adição de
etanol em gasolina, contudo este procedimento é considerado um fator que potencializa a
contaminação dos aquíferos proporcionando um aumento da dissolução do BTEX na água
subterrânea (MAXIMIANO, 2001; PEDROZO et al., 2002).
O etilbenzeno é considerado uma substância com potencial carcinogênico para animais e
com evidências não conclusivas ou inadequadas para o homem (NTP, 1992 e 1999; CANTOX,
2004; KEENAN et al., 2010). Nos bancos de dados consultados não foram observadas
informações epidemiológicas sobre o potencial carcinogênico do etilbenzeno em humanos após a
exposição oral ou por inalação. Maltoni et al. (1985 apud NTP, 1992) observam em suas
pesquisas um aumento significativo no total de tumores malignos em ratos fêmeas que receberam
doses de etilbenzeno por via oral.
O etilbenzeno é absorvido via ingestão, inalação e contato dérmico, e distribuído no tecido
adiposo, fígado, rim, medula óssea e tecido nervoso (NTP, 1999), sendo a inalação a principal via
de exposição do etilbenzeno (NTP, 1992). Alguns estudos relatam que o composto pode
atravessar a placenta, sendo considerado embriotóxico e teratogênico (NTP, 1999), contudo a
compilação bibliográfica realizada por Cantox (2004) indica a ausência de efeitos teratogênicos ou
tóxicos em fetos animais, bem como a ausência de efeitos no sistema reprodutor após a
exposição ao etilbenzeno.
De acordo com o NTP (1992), entre 49 e 64% da dose inalada de etilbenzeno é retida em
humanos, enquanto que em ratos, segundo Chin et al. (1980 apud NTP, 1992), a retenção é da
ordem de 44%. Ratos fêmeas que receberam por via oral 408 ou 680 mg.kg-1.d-1, 5 dias por
semana durante 6 meses apresentaram aumento de peso do fígado e rim, devido ao inchaço das
células destes órgãos. Em doses inferiores, entre 13,6 e 136 mg.kg-1.d-1, não foram observados
efeitos adversos nos ratos fêmeas (Wolf et al., 1956 apud NTP, 1992). Estudos desenvolvidos
com animais também relatam o aumento de peso e alterações histopatológicas no fígado e rins de
ratos (NTP, 1992 e 1999; IRIS, 2004). Estudos realizados com seres humanos e mamíferos
mostram que o etilbenzeno é biotransformado no fígado, sendo os principais produtos formados, o
ácido mandélico e o fenilglioxílico. Exposições agudas ao etilbenzeno podem causar danos ao
sistema nervoso central, desconforto gástrico e vômito (NTP, 1992 e 1999, CANTOX, 2004).
Em ratos expostos por 6 horas a 1000 mg.m-³ de etilbenzeno foi verificado que cerca de
83% da dose absorvida foi excretada na urina, 8% em gases expirados, e 0,7% nas fezes (CHIN
et al., 1980 apud NTP, 1992). Após a ingestão de 30 mg.kg-1 em dose única, 80% de etilbenzeno
foi excretado na urina no primeiro dia. (CLIMIE et al., 1983 apud NTP, 1992). Estudos verificam
que a principal via de excreção do etilbenzeno em ratos é pela urina (NTP, 1992; CANTOX, 2004).
A excreção urinária do ácido mandélico, principal produto de biotransformação do etilbenzeno,
ocorre de forma bifásica. A primeira fase é rápida, com meia-vida de 3,1 horas, e a segunda,
lenta, com meia-vida de 25 horas. Após a exposição por via dérmica, entretanto, a excreção de
ácido mandélico foi equivalente a somente 4,6% da dose absorvida, o que indica a ocorrência de
diferenças metabólicas dependendo da via de introdução (DUTKIEWICZ e TYRAS, 1967).

2.2 Padrão de potabilidade da água para consumo humano
Ao longo do tempo, a humanidade vem se defrontando com vários problemas globais,
dentre eles, as questões ambientais, que vêm adquirindo especial importância, em função do
aumento das demandas decorrentes do impacto do crescimento acelerado da população e maior
uso dos recursos naturais, imposto pelos padrões de conforto e bem-estar da vida moderna
(REBOUÇAS et. al., 2002).
REBOUÇAS et. al. (2002) alertam que a qualidade das águas da Terra (rios, lagos naturais
e represas, em particular), dos ecossistemas e da vida, vem sendo degradada, quantitativa e
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qualitativamente, e esse processo pode ser irreversível nas áreas mais densamente povoadas
dos países emergentes.
SANTOS (2005) cita que todos os fenômenos e situações que afetam a qualidade das
águas são avaliados por meio de indicadores específicos, e cada nível de qualidade é preservado
e protegido por padrões expressos em legislação, em função dos teores máximos admissíveis
para cada indicador. Assim, os padrões de qualidade garantem o conjunto de usos
correspondentes a cada nível de qualidade da água. Ainda de acordo com SANTOS (2005), cada
parâmetro analisado na água apresenta um significado sanitário que deve ser considerado. São
eles, os principais fatores de comparação da melhoria, da estabilidade ou piora na qualidade da
água. Consequentemente, os resultados das análises ambientais são importantes indicadores no
processo de controle e prevenção ambiental, tendo grande relevância nos programas de gestão
ambiental modernos, balizados por meio de instrumentos regulatórios.
A estreita relação existente entre a qualidade da água e a saúde, evidencia a necessidade
do poder público em estabelecer padrões e regulamentar o uso da água em função de sua
qualidade. No Brasil, as referências que asseguram a qualidade da água para consumo humano
são estabelecidas pela Portaria nº 2.914/2011 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011), que é um
instrumento para o exercício da vigilância e do controle da qualidade da água para consumo
humano e seu padrão de potabilidade. Nela são estabelecidos procedimentos e
responsabilidades, com vistas à garantia da prevenção de doenças e promoção da saúde da
população. Os padrões de qualidade da água para consumo estabelecidos nessa Portaria
referem-se às concentrações das substâncias consideradas aceitáveis e seguras à saúde da
população. Esses limites são definidos a partir de simulações em modelos matemáticos,
considerando as características gerais da população e as informações toxicológicas das
substâncias químicas de interesse disponíveis (UMBUZEIRO, 2012).
Segundo UMBUZEIRO et al. (2010), o estabelecimento dos padrões de qualidade para
consumo humano no Brasil, tem utilizado como base, uma série de critérios definidos por
agências internacionais, tais como a Organização Mundial da Saúde (OMS) e por agências
ambientais de outros países, especialmente o Canadá e os Estados Unidos da América.
Os agentes químicos para os quais se estabelecem critérios de qualidade de água são
aqueles que têm probabilidade de ocorrência no país ou região e são capazes de causar efeitos
adversos ou desconforto aos seres vivos. Esses agentes podem estar presentes na água a partir
de fontes naturais, por exemplo, em função das características geológicas do meio, ou por de
fontes de contaminação antropogênicas. No caso especifico da água para abastecimento público,
o valor máximo permitido (VMP) pode ser definido como o nível máximo de um contaminante
presente na água destinada a consumo humano (UMBUZEIRO et al., 2010 e 2012). A Tabela 3
apresenta os valores máximos permitidos em água para consumo humano para os principais
compostos químicos da gasolina (benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos – BTEX).
Tabela 3 - Valores máximos permitidos para BTEX em água de abastecimento
Composto
Benzeno
Etilbenzeno
Tolueno
Xileno
¹ Portaria n° 2.914/2011

-1

Valor Máximo Permitido (µg.L )¹
5
200 ²
170 ²
300 ²
² Padrão organoléptico

3. METODOLOGIA
As equações utilizadas para calcular o padrão máximo permitido para o consumo humano
de água contaminada por etilbenzeno foram extraídas do Guia de Potabilidade para Substâncias
Químicas (UMBUZEIRO, 2012). Nesta publicação, as equações para o cálculo dos padrões
(limites) de qualidade da água destinada ao consumo humano, baseados em risco, são
apresentadas de forma genérica conforme exposto a seguir:
•

Substâncias não cancerígenas:
(Eq. 1)
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•

Substâncias cancerígenas:
(Eq. 2)

4. RESULTADOS OBTIDOS
Para calcular o critério de potabilidade baseado em risco do etilbenzeno, foram
considerados os dados de entrada apresentados no Quadro 1, obtidos a partir da literatura
especializada.
Quadro 1. Dados de entrada para o cálculo do critério de qualidade
Variável
Ingresso diário tolerável
Nível de risco aceitável
Fator de potência carcinogênica
Fator de alocação
Peso corpóreo
Consumo de água

-1

-1

0,1 (mg.kg .d )
-5
10
-1 -1 -1
0,011 (mg.kg .d )
0,2
70 kg
2 L/dia

Referência
CETESB (2013)
CETESB (2013)
CETESB (2013)
UMBUZEIRO (2012)
CETESB (2013)
CETESB (2013)

Com base nos dados de entrada apresentados no Quadro 1 e a partir da Equação 1, para
efeitos não carcinogênicos, apresentada no item 3, o limite admissível encontrado foi de 0,7mg.L-1
e para efeitos carcinogênicos, a partir da Equação 2, o valor foi 0,031 mg.L-1.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Atualmente o padrão legal para presença de etilbenzeno em água destinada ao consumo
humano é 0,2 mg.L-1, baseado na percepção organoléptica, conforme publicado pela Portaria n°
2.914/2011 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011).
As avaliações apresentadas neste trabalho permitem observar que a Portaria 2.914/2011
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011) atende aos limites estabelecidos o etilbenzeno, quando
classificado como uma substância com efeitos não cancerígenos, conforme os padrões da US
EPA. No entanto, há estudos que evidenciam efeitos carcinogênicos de etilbenzeno em aninais,
com evidências ainda não adequadas para seres humanos. Diante do exposto, considerando que
o tema não é consenso entre os especialistas, e ainda por envolver a saúde da população, é
recomendável o aprofundamento de estudos para substâncias que, a exemplo do etilbenzeno,
tiveram os limites de potabilidade estabelecidos com base nas propriedades organolépticas da
água.
Esses estudos poderão subsidiar futuras revisões da Portaria n° 2.914/2011 (MINISTÉRIO
DA SAÚDE, 2011), e a partir daí, a lista de Valores Orientadores para Áreas Contaminadas,
publicada pelas agências estaduais, também poderá ser atualizada, onde couber.
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CARTA DE SUSCETIBILIDADE A MOVIMENTOS
GRAVITACIONAIS DE MASSA E INUNDAÇÕES DO MUNICÍPIO
DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
1
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Resumo – Este trabalho descreve detalhadamente os procedimentos referentes a confecção da
carta geotécnica de suscetibilidade do município de São Domingos do Norte – ES, os resultados
obtidos e discorre sobre as indicações de aplicação e uso para o município. O desenvolvimento
da carta seguiu três etapas, a saber: pré-campo, campo e pós-campo. No pré-campo foi realizado
trabalho de fotointerpretação e definidos os padrões de relevo, cicatrizes, lineamentos, erosões e
campos de blocos. Ainda nesta etapa foram feitas as modelagens das áreas, gerando os graus de
suscetibilidade para os processos analisados. Durante o campo as modelagens foram validadas,
cabendo à última etapa a adequação das modelagens e da fotointerpretação ao verificado em
campo. Por fim, foi gerada a carta de suscetibilidade cobrindo a área do município e
apresentando, em detalhes, o resultado obtido quanto a distribuição dos graus de suscetibilidade
das áreas sujeitas aos processos analisados.
Palavras Chave: desastres naturais; carta geotécnica; suscetibilidade; São Domingos do Norte –
ES
Abstract - This paper describes in detail the procedures for the preparation of geotechnical chart
of susceptibility to flooding and mass gravitational movements of São Domingos do Norte - ES, the
results regarding the representation of susceptibility and discusses the potential indications of use
in the municipality. The development of geotechnical chart of susceptibility follows three stages,
namely: pre-fieldwork, fieldwork and post-fieldwork. In the pre-fieldwork was performed photo
interpretation work and set the relief patterns, scars, lineaments, erosions and note fields. Even at
this stage the modeling of the areas were made, generating degrees of susceptibility to the
processes analyzed. During the field work the modeling have been validated, while the last stage
the adequacy of modeling and photo-interpretation to that seen in the field. Finally, the
geotechnical chart of susceptibility was generated covering the municipal area and presenting in
detail the result as the distribution susceptibility's degrees of areas subject to the analyzed
processes.
Keywords: natural disasters; geotechnical chart; susceptibility; São Domingos do Norte - ES
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1. INTRODUÇÃO
1.1. Objetivos
As cartas de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundações são
documentos geotécnicos, produzidos na escala 1:25.000, elaborados pelo Serviço Geológico do
Brasil, no âmbito do projeto “CARTAS MUNICIPAIS A MOVIMENTOS GRAVITACIONAIS DE
MASSA E INUNDAÇÕES” cujo objetivo é o atendimento da demanda contida nas diretrizes
especificas da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC), estabelecida pela Lei
Federal 12.608/2012 (BRASIL, 2012). A PNPDEC determina, em seu texto, a identificação e
avaliação das áreas suscetíveis a deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou
processos geológicos ou hidrológicos correlatos, como enxurradas e corridas de massa, nos
municípios, além de determinar a criação de um cadastro nacional de municípios com áreas
suscetíveis.
1.2. Características e aplicações
As cartas de suscetibilidade constituem instrumentos importantes nas ações de prevenção
integradas às políticas de ordenamento territoriais, desenvolvimento urbano e meio ambiente.
Contém dados importantes que auxiliam no planejamento adequado da expansão urbana como,
por exemplo, a hierarquização dos graus de suscetibilidade (alta, média e baixa) definindo assim,
de maneira geral, de acordo com a escala, os terrenos mais favoráveis à ocupação em função da
possibilidade baixa de serem atingidos por tais desastres. Os dados nela contidos são
importantes, também, para prover informações necessárias à subsidiar a execução de cartas
geotécnicas de detalhe e a execução de mapeamento de riscos. Como resultado deste
mapeamento foi gerada uma carta de suscetibilidade a inundações e movimentos gravitacionais
de massa cobrindo os limites do município de São Domingos do Norte – ES, onde se especifica a
distribuição espacial de processos e graus de suscetibilidade a eles relacionados. Este trabalho
descreve os procedimentos seguidos para confecção, validação, resultados específicos obtidos
quanto as características geotécnicas/ambientais do município nos processos indicados e,
discutidas as condições de uso e limitações na utilização do produto.

2. MÉTODOS E PROCEDIMENTOS
Conforme Silva e Bitar; 2015 os métodos e procedimentos adotados para a obtenção das
cartas geotécnicas de suscetibilidade foi desenvolvido com base em trabalhos de referência na
literatura com destaque ao guia para zoneamento de suscetibilidade, perigo e risco a deslizamentos
(FELL et al., 2008), elaborado pelo Comitê Técnico de Deslizamentos e Taludes Construídos (Joint
Technical Committee on Landslides and Engineered Slopes - JTC-1), formado por entidades
internacionais das áreas de geologia de engenharia e engenharia geotécnica. Para o
desenvolvimento de métodos apropriados de mapeamento e elaboração das cartas de
suscetibilidade demandadas, na escala geográfica de referência (1:25.000), a CPRM estabeleceu
parceria com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT)
O trabalho compreende momentos distintos: inicialmente há um trabalho preparatório em
gabinete para compilação de bibliografia, estruturação da base de dados e preparação de prémapa, etapa seguida por um trabalho de campo para verificação/validação do pré-mapa e novo
trabalho em gabinete para finalização dos produtos (carta de suscetibilidade/SIG).
Ainda conforme Silva e Bitar,2015 a classificação e zoneamento das suscetibilidades, que
compõem o pré-mapa de áreas suscetíveis, é obtida por modelagem estatística dos processos
tomando por base os procedimentos compilados nas figuras abaixo (Figs.1, 2 e 3).
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Fig.1– Procedimentos adotados para amodelagem
de suscetibilidade ao deslizamento.

Fig.2– Procedimentos adotados para a modelagem de suscetibilidade
a inundação/alagamento.
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Fig.3 – Procedimentos adotados para a modelagem de suscetibilidade
a corrida de massa e enxurrada.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1. Localização da área de estudo
O município de São Domingos do Norte – ES possui uma área de 299 Km², está localizado na
macroregião administrativa Norte e microregião Centro-Oeste do Estado do Espírito Santo, foi
criado pela lei 4343 de 30 de março de 1990 e instalado em 1 de janeiro de 1993, sendo sua área
proveniente do município de Colatina (Fig.4).

Fig.4 – Mapa de localização do município de São Domingos do Norte – ES.

3.2. Resultados e conclusões

Os resultados obtidos com o mapeamento referente ao grau de suscetibilidade das áreas
sujeitas aos processos analisados estão indicados na tabela 1 abaixo.
Processos

Grau de
suscetibilidade

% Área Municipal

% Área Urbana Edificada

Corrida de massa

alta
média
baixa
alta
média
baixa
alta

Km²
23,08
136,30
139,28
14,30
0,82
0,47
0,00

%
7,73
45,63
46,63
4,79
0,27
0,16
0,00

Km²
0,01
0,09
0,21
0,05
0,003
0,00
0,00

%
3,26
29,35
68,49
16,31
0,98
0,00
0,00

Enxurrada

alta

34,68

11,61

0,00

0,00

Movimentos Gravitacionais
de Massa
Inundação

Tabela 1 – Tabela dos graus de suscetibilidade e abrangência dos processos sobre a área municipal total e
área urbana edificada .
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Os propósitos do mapeamento efetuado no âmbito deste projeto são, subsidiar ações de
prevenção e desastre e servir de instrumento para o planejamento territorial. Porém, de acordo com
Silva e Bitar; 2015, a escala do trabalho e o atual estágio de desenvolvimento do projeto não
permite considerar as alterações causadas na avaliação dos processos/graus de suscetibilidade
quando se considera as intervenções antrópicas locais. As possíveis mudanças podem ocorrer no
relevo (ex:,declividade, feições de vertente, depósitos antropogênicos), hidrografia (ex:,nível de
lençol freático, impermeabilização do solo) ou a presença de empreendimentos como os de
mineração, etc. Para consideração destes fatores novo mapeamento geotécnico em escala maior e
adequada (ex:, cartas geotécnicas de risco, perigo, de aptidão à urbanização, etc) deve ser
realizado. Não devem ser utilizadas também para definir limites de uso e ocupação do solo, no
entanto, podem e devem ser utilizadas para se evitar, quando possível, a ocupação de áreas
suscetíveis (respeitando na análise a escala de confecção da carta). A partir dessas premissas a
análise dos dados de ocorrência presentes na tabela 1, em concomitância com sua distribuição
espacial no município presente na carta geotécnica de suscetibilidade (Fig. 5), permite algumas
interpretações quanto ao seu desdobramento.

Fig.5 – Carta de Suscetibilidade do município de São Domingos do Norte – ES.

Em primeiro lugar, de acordo com a metodologia empregada, o processo de corrida de massa
não foi detectado em nenhuma área do município e o de enxurrada não foi detectado em área
urbana. Estas constatações são importantes para o planejamento pois indica que novas áreas
ocupadas, em uma eventual expansão urbana, não estariam potencialmente sujeitas a processos
de corrida de massa e indica as áreas potenciais as quais se restringe a ocorrência de enxurradas,
informação importante para o planejamento urbano. Em segundo lugar, a suscetibilidade aos
movimentos gravitacionais de massa (deslizamento) indicam que a quase totalidade das áreas
estão compreendidas entre baixa e média (92,26%) e, ainda, que aproximadamente metade do
município possui suscetibilidade baixa ao processo (46,63%). A incidência de áreas de alta
suscetibilidade é de apenas 7,73% e estão concentradas sobre um relevo serrano em área
coincidente com a abrangida pelas bacias de enxurrada. Assim, entende-se que as informações
presentes na carta indicam a inadequação, a priori, de escolha dessas áreas como áreas
destinadas a ocupação urbana (inclusive pela superposição/concentração de processos). A área
5

urbana referente ao Povoado de São Francisco (limítrofe com as áreas de ocorrência dos
processos) deve, pois, ser monitorada quanto a expansão urbana. E, por fim, o processo de
inundação (grau alto), é de apenas 4,76% do município. Já quando se considera a área urbana
suscetível, este percentual sobe para 16,31% oque indica necessidade de condução de uma
política que avalie/mensure as áreas possíveis de ocupação a partir, inclusive, das informações
fornecidas pela carta de suscetibilidades. Em São Domingos do Norte, uma área fortemente
atingida pelo processo de inundação (Rio São José), é a comunidade de São José do Honorato
que, em 2013 sofreu um evento importante com mais de 50 famílias desabrigadas (Fig. 6). Assim, o
processo de maior abrangência em áreas urbanas atuais (grau alto) e que, possivelmente traz os
maiores prejuízos, é o processo de inundação.

Fig.6 – Inundação do Rio São José na comunidade de São José Honorato, 2013
Fonte: José antonio Carmo / Prefeitura de São Domingos do Norte – ES.
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RESUMO
A execução deste estudo consistiu de uma caracterização geológico-geotécnica em escala
1:25.000 de uma área costeira de 62km2. O mesmo foi desenvolvido a partir dos procedimentos e
premissas do Manual para o Zoneamento de Susceptibilidade de Perigo e Risco do Comitê
Técnico Internacional para Deslizamentos (JTC-1) inseridos no programa “Construindo Nosso
Mapa Municipal Visto do Espaço” do MCTI/INPE/CRN. Foram apontadas diretrizes para
maximizar o aproveitamento integrado dos recursos hídricos da região: o aquífero Dunas-Potengi
é tipicamente livre, com alta taxa de infiltração e boas condições de armazenamento e circulação
de água; o aquífero Barreiras apresenta um comportamento, na grande maioria, sob condições de
semi-confinamento. Os resultados apresentados na Carta Geotécnica de Suscetibilidade e Risco
Potencial sintetiza um suporte técnico para o planejamento das ações governamentais de controle
e proteção da população e infraestruturas urbanas e dos recursos naturais.

Palavras Chave: Deslizamentos de Terra, Sistema de Informação Geográfica, Inundação,
Água Subterrânea, JTC-1
ABSTRACT
This paper present an geotechnical characterization of geological units, on a scale of 1:25.000, of
a coastal area of approximately 62 km2. It was carried out following the methods proposed by the
“Guide to Zoning Susceptibility of Hazard and Risk in the International Technical Committee for
Landslides (JTC-1)”. The research is being developed from the procedures and assumptions in the
program "Building Our City Map Seen from Space", performed by the group of GIS INPE / CRN
(Northeast Regional Center). Directives are also suggested to improve the integrated utilization of
the water resources of the area and the sensible use of subterranean and surface water. The
aquifer Dunas-Potengi, by its very nature lithologic and stratigraphic position, is typically free, with
high infiltration rate and good storage conditions and water circulation. The results presented in the
Geotechnical Map of Susceptibility and Risk evidence regions where occupation should be
preceded by studies more detailed.
Keywords: Landslides, GIS, Flood, Groundwater, JTC-1.
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1. INTRODUÇÃO
Existe hoje uma busca crescente por um espaço urbano em cidades litorâneas e o avanço
do homem ocupando áreas consideradas de risco é comum, vindo com outros agravantes, como
a má destinação do lixo e das águas pluviais, com consequente ampliação dos processos
erosivos ao longo da zona costeira.
A execução deste estudo consistiu de uma caracterização geológico-geotécnica e de um
reconhecimento das águas subterrâneas, em escala de semi-detalhe 1:25.000, de uma área
costeira de aproximadamente 62 km2, compreendendo parte do Município de Natal-RN, cujo
objetivo principal foi a elaboração de mapas e cartas visando um melhor entendimento e o
fornecimento de subsídios para a gestão ambiental. Como objetivos específicos tem-se a
caracterização geológico-geotécnica das unidades geológicas, a definição dos aquíferos e das
fontes de abastecimento d’água, enfocando principalmente as águas subterrâneas, explicitando
as condições de uso e proteção e propondo diretrizes à explotação integrada das águas
subterrâneas.
O mesmo está sendo desenvolvido a partir dos procedimentos e premissas do Manual
para o Zoneamento de Susceptibilidade de Perigo e Risco do Comitê Técnico Internacional para
Deslizamentos (JTC-1) inseridos no programa “Construindo Nosso Mapa Municipal Visto do
Espaço”, realizado pelo grupo de Geoprocessamento do INPE/CRN. Nesta linha de pesquisa,
procura-se integrar estudos relacionados às alterações geomorfológicas, provocadas pelas
diferentes formas de ocupação do relevo, configurando-se na formação de depósitos
tecnogênicos. Consistiu de trabalhos de escritório, de campo e de laboratório e recursos
computacionais para o armazenamento e tratamento dos dados de investigação que
compreendem recursos de geoprocessamento. Estes recursos poderão agilizar e viabilizar as
atividades de levantamento, análise, finalização e posteriores atualizações das informações
espaciais (Souza, 1994).

2. METODOLOGIA DE TRABALHO
O trabalho de pesquisa apresentado consta de diferentes fases nas quais, com base nos
procedimentos e premissas do Manual para o Zoneamento de Susceptibilidade de Perigo e Risco
do Comitê Técnico Internacional para Deslizamentos (JTC-1), se busca obter subsídios para o
desenvolvimento dos tópicos propostos de modo a atingir os objetivos do estudo. A execução do
trabalho compreendeu cinco etapas a saber, que serão descritas a seguir: A) Levantamento e
aquisição de informações pré-existentes e produtos de sensoriamento remoto; B)
Fotointerpretação e estudo de perfis de poços e de sondagens geotécnicas; C) Etapa de campo;
D) Etapa de ensaios de laboratório e campo; E) Etapa de confecção de mapas e cartas, e
elaboração do texto final.
2.1. Área do Estudo Proposto
O Município de Natal está localizado no Litoral Oriental do Rio Grande do Norte, entre os
paralelos 36°42’53" e 37°15’11" de latitude sul e entre os meridianos 38° 35’52” e 34°58’03" de
longitude oeste (Figura 1).
A área objeto da presente pesquisa consiste de aproximadamente 62 km2, constituindo um
polígono, cujos extremos são limitados pelo retângulo envolvente com latitudes 9.350.071km N e
9.360.429km N e longitudes 250.821km E e 259.214km E. Os acessos aos principais
afloramentos são principalmente pela rodovia denominada “Via Costeira”.
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Figura 1. Localização aproximada da área de estudo destacada no retângulo.

2.2. Geologia Regional
A área de mapeamento está inserida na faixa sedimentar costeira oriental do Estado do Rio
Grande do Norte, no contexto da sub-bacia Natal, pertencente à Bacia Pernambuco-Paraíba e
Potiguar (Barbosa, 2004) (Figura 2). Na região adjacente à área de estudo, o embasamento
cristalino é constituído por três terrenos distintos denominados, de norte para sul, de Terreno São
José do Campestre, Terreno Alto Pajeú e Terreno Alto Moxotó (Santos, 1996). Esses terrenos são
delimitados por grandes lineamentos e zonas de cisalhamento com direção predominantemente
leste-oeste. Provavelmente, essas estruturas estendem-se sob a Formação Barreiras e sob os
sedimentos cretáceos e paleogênicos das Bacias Pernambuco-Paraíba e Potiguar, adentrando
pela margem continental adjacente.

Figura 2 – Localização das Bacias Sedimentares Costeiras Pernambuco-Paraíba e Potiguar e sua divisão
em sub-bacias. Modificado de Barbosa (2004).

2.3. Mapa de Materiais Inconsolidados
No que diz respeito aos aspectos geológicos, a área objeto de estudo constitui-se de nove
unidades, sendo oito aflorantes e uma de idade mesozóica, detectada apenas em perfis de poços
de captação de águas subterrâneas, representada por arenitos calcíferos e calcáreos, correlatos à
Formação Guamaré da Bacia Potiguar. A unidade aflorante mais antiga consiste dos sedimentos
da Formação Barreiras, seguido dos sedimentos da Formação Potengi e “Beachrocks”.
Completando a estratigrafia da área (Tabela 1), têm-se os sedimentos de mangues e aluvionares,
as areias de dunas descaracterizadas, dunas fixas e móveis, e os sedimentos praiais; este último
juntamente com os “beach-rocks” não são mapeáveis na escala do presente estudo (Figura 3).
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Tabela 1. Coluna estratigráfica proposta para a área mapeada. Modificada (Duarte, 1995).

A Formação Potengi, na região de Natal (Figura 3), caracteriza-se por uma fácies arenítica,
de granulometria mal selecionada, de cor avermelhada, e caracteriza-se por apresentar materiais
residuais com pouca argila devido à lixiviação intensa (Moreira, 1996).
Os sedimentos de mangues são encontrados ao longo da planície de inundação do rio
Potengi e consistem de areias finas argilosas e localmente argilas de cor cinza clara; observa-se
ainda a presença de grande quantidade de bioclastos recentes. Sob esses sedimentos verificouse a ocorrência de sedimentos aluvionares de coloração acinzentado a esbranquiçado, de
granulometria areia fina a média.
As dunas descaracterizadas compreendem áreas testemunhos de antigas dunas, que foram
parcialmente destruídas por atividades de terraplanagem com fins de ocupação urbana. São
caracterizadas por areias finas a médias amareladas, cremes, avermelhadas, localmente
acinzentadas a marrom, quartzosas, com minerais máficos.

Figura 3. Mapa de Materiais Inconsolidados.

As dunas fixas são depósitos eólicos com cobertura vegetal, distribuindo-se numa faixa
paralela ao litoral, apresentando direção predominante SE-NW; consistem de areias quartzosas
de coloração amarelada e branca com boa seleção granulométrica entre areia média e fina.
As dunas móveis, compreendem os depósitos provenientes da ação eólica nos sedimentos
praiais, caracterizados por areias quartzosas bem selecionadas, brancas, amareladas a cremes,
localmente acinzentada a marrom (devido à matéria orgânica), granulometria média a fina, sendo
evidenciado que localmente e superficialmente ocorrem grãos de tamanho de areia grossa e
grânulos.
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2.4. Mapeamento de Risco
O Programa de Redução de Riscos (Ministério das Cidades, 2007), propõem uma
metodologia para mapeamento de áreas de risco de enchentes e inundações elaborado pelo
Instituto de Pesquisa Tecnológica - IPT - que segue os seguintes passos: a) identificação e
delimitação preliminar de área de risco em fotos aéreas de levantamentos aerofotogramétricos,
imagens de satélite, mapas, guias de ruas, ou outro material disponível compatível com a escala
de trabalho; b) identificação de área de risco e de setores de risco (setorização preliminar) em
fotos aéreas de baixa altitude (quando existir); c) levantamentos de campo para setorização (ou
confirmação, quando existir a pré-setorização), preenchimento da ficha de cadastro e uso de fotos
de campo.
Há vários enfoques para se chegar a um mapeamento de riscos de escorregamentos. Cada
país, e, dentro de cada país, cada grupo, adota metodologias semelhantes, mas com detalhes
que as diferenciam, dando produtos às vezes bastante diferentes. Foi com o intuito de padronizar
uma metodologia que pudesse ser adotada universalmente que o Comitê Técnico Unificado de
Escorregamentos de Terra e Taludes de Engenharia (JTC1 – “Joint Technical Committee 1 –
Landslides and Engineered Slopes”, da ISSMGE, IAEG e ISRM) decidiu firmar um documento,
com o consenso de especialistas das três entidades internacionais – de Mecânica dos Solos, de
Geologia de Engenharia e de Mecânica das Rochas -, que definisse os passos a serem tomados
em um Mapeamento de Risco. Desta forma, elaborou-se um “Manual para o zoneamento de
susceptibilidade de perigo e risco de deslizamento para o planejamento de uso do solo” (Fell et
al., 2008), que foi publicado em um número especial da revista Engineering Geology juntamente
com vários outros artigos nesta mesma temática.

3. CARTA DE SUSCETIBILIDADE A PROCESSOS GEOAMBIENTAIS E RISCO
Na elaboração da Carta Geotécnica de Suscetibilidade a Processos Geológicos e Risco
Potencial (Figura 4), avaliaram-se: tipo de material inconsolidado, características do substrato
geológico, características geomorfológicas, profundidade do nível d´água do aquífero DunasPotengi, existência de esgotos domésticos e Carta de Declividade, onde se constata que boa
parte da área de Natal apresenta Risco Potencial a Inundações médio e alto.

a

b

Figura 4. Carta Geotécnica de Suscetibilidade a Processos Geoambientais e Risco Potencial a Movimentos
Gravitacionais de Massa e Inundações. Notar Área 1, que corresponde à localização da Figuras 4a e a área
2, que corresponde à localização da Figura 4b.

Foram mapeadas duas áreas que correspondem a Alta Suscetibilidade, a área “Alta
Suscetibilidade a Movimentos de Massa” correspondente as dunas móveis, que se distribui numa
faixa paralela ao litoral, apresentando declividades em termos percentuais variando de 3 a 8%, 8 a
20% e maior que 20%, e a área de “Alta Suscetibilidade a Inundações” no vale aluvial,
correspondente aos sedimentos de mangue na região adjacente ao rio Potengi. Em ambos os
5

casos não há correspondência com Alto Risco Potencial, em virtude da baixa vulnerabilidade, pois
é praticamente ausente os elementos em risco.
Destacam-se com menor Risco Potencial a Movimentos de Massa o setor leste (depósitos
de dunas fixas – “Baixo Risco Potencial”), correspondendo aos depósitos de dunas fixas que se
encontram recobertos naturalmente por vegetação, chegando a atingirem 120m de altitude.
Os materiais residuais da Formação Potengi, com declividades maiores que 8%, onde esses
são encontrados com elevado grau de coesão e consolidação e alta porcentagem de finos, são
classificados como “Médio Risco Potencial a Movimentos de Massa”. Sendo a área “Alto Risco
Potencial a Movimentos de Massa”, correspondente as dunas móveis ocupadas por Habitações
Precárias, que distribui-se numa faixa paralela ao litoral na Região de Mãe Luiza, apresentando
declividades em termos percentuais variando de 3 a 8% e maior que 20%.
No geral o Risco Potencial a Inundações é menor nas áreas de tabuleiros (“Médio Risco
Potencial”), com espessuras da zona não saturada da ordem de 8 a 15 metros, e aumenta no
sentido das Dunas Descaracterizadas (“Médio a Alto Risco Potencial”). Destacam-se com menor
Risco Potencial a Inundações, o Setor Sudoeste (San Vale – “Médio a Baixo Risco Potencial”).
Nas depressões, cujas cotas são inferiores a 30 metros, as espessuras da zona não
saturada são da ordem de 3 a 8 metros. Quanto mais próxima da superfície do terreno está à
superfície freática, tanto maior é o Risco Potencial a Inundações (Figuras 4a e 4b).

4. CONCLUSÕES
Durante ou após a estação chuvosa, as dunas mostram-se saturadas em água, com
exposição da superfície piezométrica da unidade aquífera Dunas-Potengi na forma de lagoas,
podendo causar inundações. Desta forma, sugere-se a infiltração das águas pluviais nos próprios
lotes, possibilitando a redução de vazões de pico a valores compatíveis com os encontrados antes
da urbanização.
Os resultados apresentados na Carta de Suscetibilidade e Risco Potencial sintetiza um
suporte técnico para o planejamento das ações governamentais de controle e proteção da
população e infraestruturas urbanas e dos recursos naturais, na medida em que identifica áreas
mais susceptíveis e que não devem ser ocupadas para não se tornarem áreas de risco bem como
mostra o atual panorama do risco potencial de movimento gravitacional de massa e inundação.
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RESUMO
En el marco del Cambio Climático Mundial las catástrofes asociados a las inundaciones se prevé
que aumenten debido a la inestabilidad atmosférica, a fin de conocer los procesos de inserción al
CCM en América Latina se realizó un estudio comparado
comparado entre México y Colombia. Con este fin
se aplicaron tres escalas: estrés, resiliencia y percepción del riesgo. El instrumento se aplicó a
800 personas (400 por país) a fin de alcanzar un nivel de confiabilidad de 97% con un marg
margen de
2
∗ ∗
error de 3.8% de acuerdo a la formula =
para muestras infinitas. Los cuestionarios se
2
aplicaron con el sistema de consulta en la vía pública entre Julio y Septiembre de 2015. El análisis
mostro que la Prueba T así como la correlación de Pearson tienen rasgos importantes respecto a
las estrategias de sobrevivencia y reconstrucción que las personas emprenden, siendo
diferenciado el nivel de estrés pero también los niveles de inserción diferenciados de manera
significativa por cuenca.
Palabras clave: Riesgo, estrés, resiliencia, catástrofe ambiental.

ABSTRACT
In the frame of the World Climate change the catastrophes associated with the floods there is
foreseen that they increase due to the atmospheric instability, in order to know the processes of
insertionto
to the CCM in Latin America there was realized a study
study Compared between Mexico and
Colombia. With this end three scales applied: stress, resilience and perception of the risk. The
instrument was applied to 800 persons (400 for country) in order to reach a level of reliability of
∗ ∗ 2
97% with a margin of mistake of 3.8% of agreement to the formula =
for infinite samples.
2
The questionnaires were applied by the system of consultation in the thoroughfare between July
and September, 2015. The analysis it showed that the Test T as well as Pearson's correlation
have important features with regard to the strategies of survival and reconstruction that the
persons undertake, being differentiated the level of stress but also the levels of insertion
differentiated in a significant.
Key words: Risk, stress, resilience,
ce, environmental catastrophe.
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1. INTRODUCCIÓN
La sociedad global es una sociedad de riesgo resultante de los procesos de crecimiento
económico e industrial acelerados en la última mitad del siglo XX (BEKC: 2007) particularmente el
crecimiento
cimiento mundial desde la posguerra. La sociología ha definido e identificado el riesgo en la
modernidad industrial, que ya no es solo de algunas socied
sociedades
ades sino global (BEKC:
2007/LUHMANN:: 1992). El proceso de crecimiento económico que impulsa el sobrecon
sobreconsumo
propicia una globalización de la crisis ambiental resultante de la globalización económica (LEEF:
2002). El modo de producción que busca la expansión de la producción así como del consumo de
manera indefinida se asienta sobre la base del supuesto inma
inmaterial
terial de un planeta infinito de donde
provienen los recursos naturales (incluida la energía) así como del crecimiento infinito de las
fuerzas productivas que resulta en una economía entrópica (GEORGESCU: 1996).
La vulnerabilidad que enfrentan los seres hu
humanos
manos se agrava en el contexto del CCM en el
cual el sistema climático mundial sufre transformaciones inducidas por acciones humanas1.
Incluso sin considerar las implicaciones del CCM el riesgo por desastre aumenta en la medida que
cada vez más personas y sus bienes se exponen al riesgo debido a la vulnerabilidad social en la
que se encuentran. Así, los eventos climáticos extremos tienen un mayor impacto social ya que el
número de personas que viven en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica aumenta,
independientemente de CCM.
En la actualidad, ante el riesgo global la mayoría de las personas viven en condiciones de
vulnerabilidad ambiental, ya que el Cambio Climático Mundial (CCM) aumenta la exposición a al
riesgo de una catástrofe ambiental asociadas a variaciones climáticas radicales tales como lluvias
torrenciales, sequias, inundaciones, aumento del nivel del mar en zonas costeras, entre otras
(GIESCC: 2013). El CCM propicia escenarios de mayor riesgo ambiental que se agrava por las
condiciones de vulnerabilidad en la que se encuentran las diversas sociedades, el riesgo de
enfrentar una catástrofe ambiental aumenta en la medida que la vulnerabilidad socioeconómica se
presenta.
ios de vulnerabilidad asociados al incremento de las temperaturas que modifica
Los escenarios
la dinámica de las ráfagas de viento así como las corrientes oceánicas, a demás de las
variaciones de humedad en la atmosfera, del oleaje de los mares y océanos a nivel planetario
(PNUMA: 2002). Los asentamientos irregulares o de desarrollos inmobiliarios de clase media de
las grandes ciudades de la región, como Acapulco en México o Medellín en Colombia, se
presentan en zonas de mayor riesgo ambiental asociado a mayor vulnerabilidad
vulnerabili
social
(CALDERON: 2011). Ante estas condiciones de vulnerabilidad social agravada por la crisis
ambiental se realizó la investigación que aquí se presenta, partiendo del objetivo identificar la
capacidad de agencia social de los sobrevivientes a catástrofes ambientales mediante conductas
inserción además de contrastar el estrés en poblaciones expuestas a altos niveles de
vulnerabilidad socio-ambiental.
ambiental. El estudio se realizó en las cuencas del rio Magdalena en
Colombia y la cuenca del rio Balsas en Méxi
México,
co, en poblaciones que compartieran niveles
socioeconómicos parecidos así se recolectaron datos en el departamento de Antioquia en la
periferia de la ciudad de Medellín en Colombia, así como en las colonias de el municipio de
Chilpancingo en el estado de Guerrero
uerrero en México.
A fin soportar los argumentos de este reporte de investigación, se llevó a cabo un estudio
cualitativo mediante un cuestionario semiestructurado, además de una análisis cuantitativo en el
que se aplicó escala de riesgo, escala de estrés y escala resiliencia a más de 800
00 personas que
sufrieron viven en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica en las cuencas del río
1

El GIECC define al sistema climático como “…la totalidad de la atmósfera, la hidrosfera, la biosfera y
la geosfera, y sus interacciones” (ONU: 1992)
1992).
2

Magdalena y del río Balsas. Los encuestados, de manera aleatoria simple, son individuos
mayores de 17 años sobrevivientes de la inundación siendo una muestra representativa con un
nivel de confiabilidad del 95% con un error muestral de 5% de conformidad con la fórmula
n=

∗

∗

.

2. AREA DE ESTUDIO
Las lluvias torrenciales son cada vez más frecuentes y devastadoras en México y Centro
América, por lo que el riesgo de vivir una catástrofe ambiental aumenta a medida que las
condiciones ambientales son más inestables a escala planetaria. Desde 1997el huracán Paulina
afectó las costas de Acapulco, Micht en 1998 en Centroamérica y el sur de México, Willma y
Stand en el 2005, hasta Ingrid y Manuel en 2013; se puede observar como estos fenómenos
meteorológicos vulneran la seguridad de las personas en el istmo de Centro América así como en
el Caribe. Los huracanes que provienen tanto del Atlántico como del Pacífico generan lluvias
torrenciales a lo largo de lo que se ha llamado Meso América, vulneran ecosistemas completos
además de comunidades humanas que viven en condiciones de pobreza. Durante un huracán, la
cantidad de agua que puede caer en unas cuantas horas ha superado en algunas ocasiones
precipitaciones anuales en el caso de México (CNA: 2014), lo que trae consigo fuertes
inundaciones y catástrofes sociales. Así, la región de Centro y Sur América, al menos en el área
de la gran Colombia, se ha convertido en un área de inestabilidades hidrometeorológicas con
graves consecuencias para la seguridad ambiental.
Desde el punto de vista de la geografía nacional Colombia y México comparte muchos
aspectos en común como lo son: costas en los océanos pacífico así como atlántico, variantes
altitudinales (pisos térmicos) desde climas tropicales húmedos hasta los fríos de montaña, con
presencia de bosque seco, poseen una gran biodiversidad, una orografía accidentada además de
una gran riqueza hídrica expresada en una gran variedad de cuencas hidrológicas. Todas esas
características muestran similitud importante teniendo en cuenta que el CCM afecta de forma
paralela los ecosistemas similares, tanto de costa como de montaña. También se consideró que
las poblaciones a estudiar estuviesen en la parte media de la cuenca, es decir que no se
encontrasen ni en la cabecera ni en la desembocadura de la cuenca, toda vez que las
inundaciones así como los desplazamientos de aludes de lodo debiesen tener condiciones
análogas.
Por otra parte, ambos países también presentan similitudes al tener un grado de desarrollo
medio así como un IDH2 alto, Colombia está catalogada en el lugar 97 del IDH, en tanto que
México está situado en el lugar 74 del mismo reporte (PNUD: 2015, 209). Por otra parte ambos
países mantienen a gran parte de su población por debajo de la línea de pobreza de ingreso, en el
caso de Colombia 30.6% de la población vive en esta condición, en tanto que en México el 52.3%
se encuentra en esta situación (PNUD: 2015, 228). Desde el punto de vista socioeconómico se
puede encontrar similitud entre las poblaciones de ambos países atendiendo los indicadores del
IDH, como lo son esperanza de vida al nacer de 74.0 años así como de expectativa de años de
escolaridad de 13.5 años en Colombia en tanto que en México la esperanza de vida al nacer es
de 76.8 años y la expectativa de años de escuela es de 13.1 años (PENUD: 2015, 209).
Las similitudes se mantienen a escala local, se buscaron poblaciones que estuviesen dentro
de una de las principales cuencas nacionales, que fuesen susceptibles de que se presenten
desastres ambientales, que la población tuviese ingresos medios y que viviera en la periferia de
las ciudades grandes o medianas, siendo una población semiurbana. Las poblaciones además
debiesen ser representativas de la vulnerabilidad socioeconómica que antecede y magnifica crisis
ambientales como inundaciones, deslaves, terremotos, sequías, entre otros riesgos ambientales.
Así se seleccionaron localidades periurbanas de ciudades medianas tanto de Colombia como de
México, encontrando en la cuenca de Cauca también en la del Balsas, respectivamente.
Por ello se decidió encuestar a la Comuna de San Javier, específicamente el bario Juan
XXIII, de la ciudad de Medellín capital de la provincia de Antioquia, que se encuentra dentro de la
cuenca del Cauca en Colombia. En contraparte, se seleccionó a las comunidades de Petaquillas y
Quechultenango pertenecientes al municipio de Chilpancingo, capital del estado de Guerrero, en
2

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador desarrollado por el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD).
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la cuenca del Balsas en México. Las poblaciones muestran similitudes importantes que permiten
realizar un contraste de las estrategias de afrontamiento de una catástrofe ambiental derivada
fenómenos hidrometereológicos asociados al CCM.

3. MÉTODO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN
Las condiciones de vulnerabilidad en la que viven las personas están determinadas por
procesos socioeconómicos y políticos históricamente enclavados en un territorio. Así la
vulnerabilidad en la que se encuentran las personas no depende de su voluntad subjetiva; como
tampoco depende de su intención los procesos uso, conceptualización, aprovechamiento y
posesión de la naturaleza. Las personas que viven en condiciones de vulnerabilidad,
independientemente de su percepción subjetiva, están condicionadas históricamente por
estructuras sociales que los determinan en buena medida.
En este trabajo se busca vincular procesos sociales con procesos personales en el marco
de la psicología social que permitan reconocer patrones sociales en el comportamiento de
sobrevivencia ante una catástrofe ambiental, que genere estrategias de inserción (FREIRE: 1985)
en un entorno cambiante en las condiciones ambientales. No se trata de desconocer la validez
teórico-conceptual de la vulnerabilidad que incluye una dimensión estructural que condiciona los
efectos locales de daño a los medios de vida de poblaciones enteras. Tampoco se aboga por la
no intervención estatal en apoyo de los grupos más vulnerables que enfrentan una crisis
ambiental, toda vez que son estos grupos quienes tienen mayor dificultad en la reconstrucción de
sus medios de subsistencia (CALDERÓN: 2011). Por el contrario, se busca a través de sus
prácticas como sobrevivientes encontrar acciones autorreflexivas que “…los lleve a la
consecuente profundización de su toma de conciencia y de la cual resultará su inserción en la
historia, no ya como espectadores, sino como actores y autores” (FREIRE: 1985).
En este sentido se considera al igual que la inserción es el resultado de una interacción
dinámica las personas y su entorno. No se considera a la inserción como el proceso resultante en
términos individuales, pues de hacerlo bajo esta óptica se propicia un error conceptual. La
inserción es un proceso continuo, “… poco a poco, la conciencia de sus posibilidades, como
resultado inmediato de su inserción en su mundo y de la captación de las tareas de su tiempo o
de la nueva visión de los viejos temas” (FREIRE: 1985). La inserción no es un estado de la
persona; sino que se trata de un proceso más que de cualidades individuales; es el proceso
central de la historia de vida de las personas. Con todos estos elementos en cuenta se construyó
una escala de resiliencia y una escala de estrés a demás de otra de percepción del riesgo.
3.1 Criterios de inclusión-exclusión y el mecanismo de selección de los participantes
Se aplicaron quinientas encuestas en Juan XXIII en Medellín, Colombia; además de otras
quinientas en las comunidades Petaquillas y Quechultenango en Guerrero, México. Los
encuestados fueron pobladores que radican en las comunidades descritas anteriormente de
manera aleatoria simple, que tuviesen al menos 5 años de vivir en la localidad, mayores de 17
años y que de forma voluntaria contestasen las escalas. Los equipos de levantamiento de la
muestra se trasladaron a las localidades, levantando los datos en el domicilio de los encuestados.
Se excluyó a quienes fuesen menores de 17 años o que tuviesen un incapacidad cognitiva o
lingüística que les impidiera contestar el instrumento. También se descartó a las personas que
tuviesen menos de 4 años 11 de radicar en las comunidades así como la población flotante que se
encontró.
3.2 Estrategia de análisis y pruebas estadísticas utilizadas
En cada uno de los países donde se levantaron las escales se crearon dos equipos de
encuestadores, cada uno de los equipos de campo se constituyó con un supervisor de campo así
como de 4 encuestadores. El objetivo fue alcanzar cuatrocientos cuestionarios completamente
contestados y sin inconsistencias a fin de obtener una base de datos con una población muestra
igual o superior a ochocientos individuos (siendo n= 802) a fin de obtener un nivel de confiabilidad
de 97% y un margen de erro muestral de 3.8% para poblaciones infinitas de conformidad con la
∗

∗

, por lo que los resultados obtenidos se consideran como validos a fin de
formula n=
sustentar el supuesto que el estrés está asociado a la vulnerabilidad así como que el estrés y la
resiliencia están íntimamente vinculados (SANDOVAL: 2015).
4

3.3 Resultados
Las pruebas estadísticas seleccionadas a fin de corroborar el supuesto de una correlación
entre la percepción del riesgo y el estrés, entre el la percepción del riesgo y la resiliencia así como
entre el estrés y la resiliencia fue la correlación de Perason a fin de determinar si existe o no un
cambio en el comportamiento comunitario que permita observar proceso de inserción social. La
escala se construyó con los resultados de las encuestas aplicadas a más de 900 personas en
campo, quedando integrada por un universo de 802 individuos, logrando una confiabilidad de 97%
con un error muestral de 3.8%. En cuanto a la correlación entre la escala de percepción del riesgo
y la escala de estrés se observó que existe una fuerte correlación entre ambas, lo que corrobora
el supuesto de que a mayor percepción del riesgo mayor estrés viven las personas durante la
temporada de lluvias o en presencia de lluvia continua, tanto en Colombia como en México.
Respecto a la correlación entre las escalas de estrés y la escala de resiliencia también se
encontró que existe una fuerte correlación de Pearson entre las escalas tanto en Colombia como
en México, reafirmado que a mayor nivel de estrés mayor actitud de inserción social entre las
personas como se observó en la cuenca del Balsas de pues de las inundaciones generadas por
los huracanes Ingrid y Manuel en 2013 (SANDOVAL: 2015). A diferencia de los estudios
realizados en la cuenca del Balsas en México en 2013 (SANDOVAL: 2015), en el estudio
desarrollado en 2015 en las cuencas del Magdalena y el Balsas si se encontró una correlación
importante entre las escalas de percepción del riesgo y la escala resiliencia, lo que permite afirmar
que las personas aún antes de experimentar una crisis ambiental derivada de fenómenos
hidrometereológicos adversos prepara estrategias de afrontamiento de dicha la crisis con
anticipación.
Al diferenciar las correlaciones entre las escalas se observa que por cuenca tienen un
comportamiento diferente. En la cuenca del Magdalena si se observó que existe correlación entre
la escala de percepción del riesgo y la escala de estrés; ésta correlación no se encontró en la
cuenca del Balsas, ya que la percepción del riego en los habitantes del municipio del Chilpancingo
es menor a la que la percepción que tienen los habitantes del barrio Juan XXIII en Medellín.
Incluso en el estudio de 2013 en la cuenca del Balsas no se encontró correlación entre la escala
de percepción del riesgo y la escala de resiliencia (SANDOVAL: 2015). Por el contrario, la
correlación entre las escalas de estrés y la escala de resiliencia si mostro una dependencia
significativa, tanto en la cuenca del Magdalena como en la cuenca del Balsas si se observó que
existe correlación entre la escala de estrés con la escala de resiliencia, siendo mayor dicha
correlación en la cuenca del Balsas que en la del Magdalena. La correlación entre las escalas de
estrés y resiliencia se encontró tanto entre los habitantes del barrio Juan XXIII en Medellín en la
cuenca del Magdalena como entre los habitantes del municipio del Chilpancingo en la cuenca del
Balsas, lo que reafirma que existe una fuerte correlación entre el estrés y la resiliencia como se
encontró tras las inundaciones de 2013 en la cuenca del Balsas (SANDOVAL: 2015).
3.4 Discusión
Es importante resaltar la vulnerabilidad en la que viven las personas determina en gran
medida la forma en que las personas habrán de enfrentar una crisis ambiental así como las
estrategias que implementaran a fin de superar dicha crisis. De esta forma los grupos con
mayores niveles de vulnerabilidad socioeconómica poseen una afectación a los medios de vida
con los cuales pueden enfrentar una crisis ambiental, tanto materiales como inmateriales. La
vulnerabilidad en la que viven las personas las expone a un mayor riesgo ambiental, por lo que
mayores niveles de pobreza patrimonial, material o extrema; propician mayores niveles de riesgo
de vivir una crisis ambiental.
Así al revisar otros estudios sobre la vulnerabilidad (CALDERON: 2011), se corrobora que
las personas con mayor afectación ante el desastre ambiental son aquellas que aún
primitivamente al evento viven en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica. También se
puede observar que las personas que sufren mayor afectación emocional así como una sensación
de mayor estrés, son aquellas que viven en los lugares con menor infraestructura y equipamiento
urbano; como lo revelarán los sobrevivientes a las inundaciones de 2013 en México (SANDOVAL:
2015). Así, las personas en América Latina se exponen a mayor riesgo ambiental debido a sus
condiciones de vulnerabilidad socioeconómica en la que viven, los países con acceso a ambos
océanos e la región mantienen a un gran número de personas en situación de riesgo ambiental;
toda vez que la región de América Latina muestra un nivel de pobreza superiores a los que
5

correspondería de acuerdo con el grado de desarrollo económico de la región, pero la
vulnerabilidad se agrava en América Latina al poseer la distribución del ingreso más regresiva del
mundo, siendo la única cuyo promedio supera claramente el 0,50 del índice de GINI (CEPAL:
2008, 14).
Al análisis presentado muestra como en las cuencas del Magdalenas en Colombia así como
del Balsas en México la población se percibe en riesgo, siendo mayor esta percepción en el barrio
Juan XXIII que se aloja sobre cuencas y pendientes en la periferia de la ciudad de Medellín.
Incluso el análisis mostró mayor correlación entre percepción del riesgo y estrés en Antioquia que
los encuestados en el estado de Guerrero, es decir mientras que en los encuestados en Colombia
perciben el riesgo relacionándolo con el estrés en tanto que los encuestados en México no
correlacionan el estrés con la percepción del riesgo, debiendo distinguir que las comunidades del
municipio de Chilpancingo son poblaciones rurales que se encuentran en mayor nivel de
vulnerabilidad respecto a los suburbios de Medellín.
Empero, ambas poblaciones mantienen una correlación fuerte además de positiva entre el
estrés y a resiliencia, observando que la vulnerabilidad en la que se encuentran los mantiene en
estado de estrés por lo que constantemente generan planes de acción antes, durante y después
de cada temporada de lluvias, toda vez que las condiciones de riesgo así como de vulnerabilidad
en la que viven son altas. El análisis revela que las poblaciones tienen una capacidad de agencia
la cual les permite mantener una actitud resiliente así como generar estrategias a fin de afrontar
además de superar una crisis ambiental. Es por ello que los planes de intervención ante las
catástrofes derivadas por inundaciones en el contexto del CCM en América Latina deben tomar
como una condición importante la capacidad de agencia de los propios afectados, superar
visiones que victimizan a los sobrevivientes además de disminuir su capacidad de respuesta en la
crisis.

4. CONCLUSIÓN
El aporte del presente estudio a las teorías psicosociales de estrés, resiliencia se vinculan
con aspectos centrales del desarrollo ambiental mediante en el análisis de una estructura de
trayectorias en las que variables exógenas tales como edad, sexo además de la nacionalidad
(localización de cuencas de países diferentes) se relacionana con variables endógenas tales
como riesgo y estrés con la finalidad de predecir la resiliencia ambiental como estrategia de
adaptación al CCM. En el entorno cambiante a escala planetaria en el contexto del CCM que
determina la resiliencia es menester profundizar en el análisis de las acciones emprendidas por
los agentes sociales que la teoría del desarrollo humano advierte como indicadores de estrategias
de adaptación además de ser constructo predictivo de resiliencia ambiental.
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RESUMO
A atualização da análise de risco de escorregamentos e de inundações do município de Poá, SP,
Brasil foi realizada em 60% dos setores mapeados anteriormente. O trabalho tem como objetivo
analisar a variação das condições de risco e indicar suas causas, contribuindo para o
estabelecimento de boas práticas para a gestão de risco de desastres em nível municipal.
Concluise que a redução do risco observada, não excluindo a influência de mudança dos critérios
de avaliação entre os dois levantamentos está relacionada: i) redução do perigo por meio da
execução de obras por parte do poder público municipal; e ii) redução da vulnerabilidade, em
grande parte pelo aumento da ocupação em padrões construtivos mais adequados às condições
geotécnicas das encostas. Reconhecese ainda que políticas de regularização fundiária e
aplicação de legislação urbanística contribuíram para o quadro positivo atual, ainda que persistam
problemas relacionados ao planejamento e ordenamento territorial que impedem uma maior
minimização do risco.
Palavras Chave: Perigo, Vulnerabilidade, Regularização Fundiária, Áreas de Proteção
The updating of the risk analysis for landslides and floods at Poa municipality, SP, Brazil, was
performed in 60% of previously mapped sectors. The study aims to analyze the variation of risk
conditions and indicate their causes, contributing to the establishment of good practices for
disaster risk management at municipal level. It was concluded that the risk reduction observed, not
excluding the influence of changing the evaluation criteria between the two surveys is related to: i)
hazard reduction through the execution of stability constructions by the municipal government; and
ii) vulnerability reduction, largely by the enhancement of the building pattern to meet the
geotechnical conditions of the slopes. It is also recognized that land tenure policies and
implementation of town planning legislation contributed to the current positive picture, although
many problems persist related to land use planning to prevent further risk reduction.
Key Words: Hazard, Vulnerability, Land Regularization, Protected Areas
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1. INTRODUÇÃO
O presente estudo teve motivação em parecer técnico elaborado pelo Instituto Geológico,
em outubro de 2015, para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – 2ª Vara cível da
Comarca de Poá para verificação das condições de risco e restrições ambientais de moradias,
frente a ações movidas pelo Ministério Público, município de Poá, SP.
A atualização da situação de risco foi feita em 09 áreas e 24 setores (Figura 1) com base
em caracterização "in loco" dos materiais superficiais existentes, da morfologia dos terrenos
locais, dos processos de dinâmica superficial e condições de vulnerabilidade que ocorrem na área
e procedimentos de sensoriamento remoto e geoprocessamento, a partir de ortofotos digitais de
alta resolução (1m) e modelo digital de terreno de resolução horizontal 5m. A partir da
comparação com o relatório “Mapeamento de Áreas de riscos associados a escorregamentos e
inundações do Município da Estância Hidromineral de Poá (IG, 2006) podese observar a
evolução da situação de risco no período 20062015. Para complementar as análises foi
considerada a regularidade das áreas estudadas, assim como outros aspectos da legislação
municipal vinculados, especialmente o Plano Diretor Municipal (PD), instituído pela Lei n.
3.201/2006 e seus anexos, os mapas de zoneamento e uso do solo.
O trabalho tem como objetivo analisar a variação das condições de risco e indicar suas
possíveis causas, contribuindo para o estabelecimento de boas práticas para a gestão de risco de
desastres em nível municipal.

2. MÉTODOS
Os quesitos que orientaram os trabalhos incluíram: a) Se a área está total ou parcialmente
caracterizada como APP; b) Se existem construções na APP, indicando a quantidade; c) Se a
construção de residências na área é proibida, indicando quais construções irregulares; d) Se a
área está inserida em loteamento aprovado pela prefeitura; e) Se todas ou algumas estão em
áreas de risco de escorregamento ou desmoronamento, indicando o grau de risco e quais
construções afetadas; f) Se a área apresenta riscos de inundação, indicando o grau; g) Se há
necessidade de desocupação parcial ou total da área, bem como demolição de todas ou algumas
construções que deverão ser indicadas; h) Se há medidas alternativas a serem adotadas pela
municipalidade para cessar os riscos e evitar a desocupação e demolição; i) Havendo ocupação
indevida e necessidade de demolição, se é possível a urbanização do núcleo habitacional naquela
área; j) Se existem danos ambientais a serem reparados.
Para o risco de inundação, os principais condicionantes para caracterização de margens
de córregos são: tipo e geometria do canal, distância da margem, altura do talude marginal, altura
das cheias e trincas na superfície do terreno. A metodologia propõe a definição do processo
hidrológico, da vulnerabilidade da ocupação urbana de acordo com seu padrão construtivo e da
periculosidade oferecida pelo processo em relação à distância e frente de impacto.
Para análise do risco de escorregamento, estimase o número de moradias que poderiam
ser atingidas caso ocorram escorregamentos. Os principais elementos de análise a serem
considerados incluem: i) características morfológicas, geológicogeotécnicas e geométricas do
terreno; ii) evidências de movimentação; iii) tipologia do processo esperado e a sua probabilidade
ou possibilidade de ocorrência; iv) vulnerabilidade dos elementos sob risco e potencial de danos;
v) cobertura do terreno (solo exposto, vegetação, culturas, lixo, entulho lançado e aterro); e vi)
condições associadas às águas pluviais, concentração de águas superficiais e surgências d’água.
Os critérios utilizados para determinação dos graus de probabilidade de ocorrência de
processos de instabilização do tipo escorregamentos em encostas ocupadas são os definidos por
BRASIL (2007), no qual:
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Risco baixo  R1  quando as condicionantes geológicogeotécnicas são de baixa
potencialidade;
Risco médio – R2 – quando as condicionantes geológicogeotécnicas estão
presentes, porém não se observam evidências de movimentação ou instabilização;
Risco alto – R3 – quando as condicionantes geológicogeotécnicas estão
presentes, e ocorrem significativas evidências de instabilidade;
Risco muito alto – R4  quando as condicionantes geológicogeotécnicas
predisponentes ocorrem expressivamente e com magnitude destacada.

Figura 1. Distribuição espacial das áreas analisadas no município de Poá.

Para conceituação de área de preservação permanente (APP) adotouse a definição do
Código Florestal (CF  Lei Federal 12.651, de 12 de maio de 2012): “área protegida, coberta ou
não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem,
a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo
e assegurar o bemestar das populações humanas”.
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As obras realizadas pelo município foram analisadas para verificar seu impacto, visto que
muitas delas atenderam solicitações do relatório de 2006. Também foram analisadas legislações
urbanísticas em vigor no município, como o PD, Zoneamento e Uso do Solo atual, além da
situação de regularidade de lotes na prefeitura. O município também permitiu recentemente a
anistia de construções fora da legislação em lotes regulares através da Lei 3.778/2015. Estas
informações permitiram verificar a regularidade e o enquadramento dos lotes.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Tabela 1 mostra a comparação para cada setor analisado do grau de risco e do número
de moradias em risco para o levantamento de 2006 e sua atualização feita em 2015.
Em relação ao risco de escorregamentos e inundação houve uma patente redução em
relação às condições estabelecidas em 2006 como mostra a redução do grau de risco em treze
setores, com redução parcial do grau do risco em mais quatro setores. Por outro lado houve
aumento do grau de risco parcial em apenas um setor, além de seis setores que mantiveram o
mesmo grau de risco.
Isso deveuse em parte pela execução de obras por parte do poder público municipal em
sete setores, principalmente os de inundação, e em parte pelo crescimento da ocupação em
encostas de uma forma mais compatível com as condições do terreno que acabaram por
aumentar a estabilidade dos taludes.
Dentre os 24 setores estudados, apenas oito deles tratam de lotes não aprovados pela
prefeitura (área pública), sendo a metade destes em APP. Os dezessete setores restante são
lotes aprovados, dez deles em APP. Interessante notar que a redução do grau de risco e da
quantidade de moradias em risco, ocorreram principalmente nos setores irregulares em APP.
Somente o setor A18/S1/R4, terreno do tipo doação para uso institucional, mas sem utilização, foi
ocupado irregularmente e tratase de área com maior grau de risco e com possibilidade de
aumento na ocupação. Os conflitos entre as agendas ambientais e habitacionais precisam ser
explicitadas, lembrando que a regularização fundiária de assentamentos inseridos em área urbana
de ocupação consolidada e que ocupam APP encontram respaldo nos artigos 64 e 65, do CF,
mediante projeto de regularização fundiária e proposição de intervenções para a prevenção e o
controle dos riscos geotécnicos e de inundação.
Nos setores analisados foram totalizados cerca de 37 casas em nível de risco R4, o que
exige medidas urgentes de intervenções para aumento da estabilidade ou em menor grau, a
desconstrução de moradias (em número de sete). O número de moradias em R3 atinge 42,
enquanto em R2 e R1 alcança, respectivamente, 403 e 146 moradias.
Para minimizar as principais situações de risco observadas foram feitas os seguintes tipos
de recomendações: a) conclusão de obras, quer sejam de aumento da seção de canais fluviais,
retaludamento de encosta ou instalação de guias, sarjetas e bueiros; b) revegetar margens de
córregos e áreas de encostas para reduzir processos erosivos; c) desassoreamento de córregos;
d) manutenção periódica, limpeza e adoção de medidas que evitem a deposição de resíduos e
entulhos em córregos e encostas; e) corrigir solapamento localizados de margens de córregos; f)
instalação de sistema de drenagem de águas pluviais com canaletas de topo de talude, caixas de
passagem e descidas de água; g) construção de muros de arrimo e instalação de barreiras/muro
de espera; h) notificar proprietários da necessidade de instalação e manutenção de sistemas de
drenagem de águas pluviais individuais; i) orientar proprietários quanto às melhores técnicas
construtivas em encostas; j) proibição de construção em terrenos com aterro de entulho ou
retirada deste material; k) promover programas de instrução da população para o monitoramento e
treinamento para autoproteção; l) adoção de monitoramento geotécnico, por instrumentação,
antes da adoção de onerosas obras de corte da encosta natural; m) ligação de moradias na rede
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de esgoto e notificação dos moradores e a companhia de esgoto sobre o lançamento irregular de
esgoto e resíduos; n) instalação de sistemas de proteção contra alagamentos; o) monitoramento
“in loco” pela Defesa Civil Municipal da evolução das condições de risco.
As intervenções sugeridas, com medidas alternativas à remoção, permitem a permanência
dos moradores em todos os setores de risco, exceto em três deles (A18/S9, A18/S1 e A12/S1).
Tabela 1. Comparação do risco no período 20062015 e síntese das informações dos setores de risco
analisados.
Área/
Setor
A13/S1
A14/S1
A14/S2
A14/S3
A14/S4

Referência
Jd. Nova Poá: Rua
João Peckny
Jd. Nova Poá: Av.
Campo Grande
Jd. Nova Poá: R.
Jorge B dos Santos
Jd. Nova Poá: R.
Fioravante Viel
J.d Nova Poá: R.
Fioravante Viel

Risco
N°
(2006) Moradias

Risco
(2015)

N°
APP e Regularidade. Obras realizadas para
Moradias redução ou erradicação de risco

R2

75

R1

15

R2

40

R1

40

R4

25

R2 e R3

10 (R2) e
3 (R3)

R4

4

R2

6

R4

170

R2 e R4

166 (R2) 4
(R4)

A15/S1

Jd.Nova Poá: Av
Carmelino do Vali

R2

2

R1

1

A16/S1

Jd. Nova Poá: Rua
Piedade

R4

50

R3

30

A18/S4

Jd. São José: Rua
Youssef H Tanous

R3

150

R2 e R4

83 (R2) e
7 (R4)

A18/S5

Jd.São José:Rua
EmbuGuaçu

R4

1

R1

1

Jd. São José:Av.
A18/S8 Imperatriz
Leopoldina

R3

15

R3 e R2

5 (R3) e 2
(R2)

A18/S9

Jd. São José:Av.
Águas da Prata

R4

25

R1, R2 e
R3

10 (R1), 6
(R2) e 2
(R3)

A18/S10

Jd. São José:Av.
Águas da Prata

R4

R2 e R4

20 (R2) e
3 (R4)

Jd. Madre Ângela:
R. Monte Negro

R4

R4

2

R2

8

A18/S1

Jd. Madre Ângela:
A18/S2 R. Maria S
Gamborgi
Cidade Kemel: Rua
A3/S1 Vitor Barbosa
Guisar

R4

40
1
7

R3

10

R1

4
50

A17/S1

Jd. Débora: Rua
Barretos

R3

140

R1

A17/S2

Jd. Débora: R.
Pitangueiras

R4

80

R1, R2 e
R4

5

APP, lotes regulares. Canalização de córrego.
APP, lotes irregulares. Limpeza e aumento
seção do córrego minimizaram o risco.
Lotes irregulares, sem obras, apenas casas
em patamares sobre talude.
Lotes irregulares, retaludamento, casas com
andares escalonados sobre talude.
Parcial em APP, lotes regulares, casas
escalonadas sobre talude.
1 casa em APP, lotes regulares. Canalização
do córrego que originava o risco, mas
recomendase limpeza frequente.
Lotes irregulares. Casas em alvenaria. Sem
obras.
Parcial em APP, lotes regulares. Parte das
casas ocuparam a encosta escalonadas sobre
taludes e reduziram o risco.
Parcial em APP, lotes regulares. Galeria de
drenagem do talvegue e rede coletora da
Sabesp.
Lotes regulares. Valas de drenagem que
evitam enxurradas. As próprias casas fizeram
obras para reduzir escorregamentos.
APP, lote regular subocupado. Coleta de
esgoto, drenagem. Remoções em duas
moradias.
ZEIS 3. Parcial em APP. Lotes irregulares.
Casas construídas em patamares sobre
taludes, reduzindo riscos. Sem obras.
APP. Área Institucional Pública. Aumento da
casa sobre aterros inadequados. Remoção de
duas moradias.
Lotes regulares. A correta ocupação em
patamares reduziu o risco.
ZEIA 3, APP, lotes irregulares. Obras:
canalização de córrego, rede coletora de
esgoto, Aterros com berna / drenagem.
Parcialmente em APP, lotes regulares. Sem
coleta adequada de esgoto. Casas em
patamares na encosta da frente dos lotes .

R1 (20),
Lotes regulares. Correta ocupação em
R2 (4) e
patamares reduzindo o risco.
R4 (20)
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Tabela 1. Comparação do risco no período 20062015 e síntese das informações dos setores de risco
analisados. Continuação.
Área/
Setor
A12/S1
A2/S2
A19/S1
A19/S2
A19/S1
A19/S2
A19/S3

Referência
Jd. Emília: R. Dom
Pedro II
Jd. Violeta: Passeio
João C Garrido
Jd. São João: Trav.
Francisco
Hernandes
Jd. São João: R.
Marechal Floriano
Peixoto
Jd. São João: Trav.
Francisco
Hernandes
Jd. São João: R.
Marechal Floriano
Peixoto
Jd. São João: Trav.
Francisco
Hernandes

Risco
N°
(2006) Moradias

Risco
(2015)

R4

1

R4

R2

1

R2

R2

75

R2

R3

2

R3

R2

75

R2

R3

2

R3

R3

4

R2

A7/S1

Vila Romana: R.
Narciso Lucarini

R3

11

R2

A8/S1

Vi.Romana: Av.
Adhemar de Barros

R2

8

R2

N°
APP e Regularidade. Obras realizadas para
Moradias redução ou erradicação de risco
Lote irregular. Sem obras, aumento de aterro
1
de lixo/entulho. Remoção de uma moradia.
APP, lotes regulares. Sem obras, o córrego
2
precisa de limpeza e desassoreamento.
APP, lotes regulares. O córrego foi
canalizado, mas as bocas de lobo e bueiros
32
não são suficientes.
APP, lotes regulares. Córrego canalizado,
bocas de lobo e bueiros insuficientes. As
2
casas tem nível abaixo da rua.
APP, lotes regulares. O córrego foi
32
canalizado, mas as bocas de lobo e bueiros
não são suficientes.
APP, lotes regulares.Córrego canalizado,
bocas de lobo e bueiros insuficientes. As
2
casas tem nível abaixo da rua.
APP, lotes regulares.Córrego canalizado,
bocas de lobo e bueiros insuficientes. As
1
casas tem nível abaixo da rua.
APP, lotes regulares. Córrego parcialmente
10
canalizado e cercado por muros, casas com
boa construção.
Lotes regulares. Casas em patamares sobre
12
taludes.

4. CONCLUSÕES
Concluise que a redução do risco observada, não excluindo em parte, a influência de
mudança dos critérios de avaliação entre os dois levantamentos está relacionada: i) redução do
perigo por meio da execução de obras por parte do poder público municipal; e ii) redução da
vulnerabilidade, em grande parte pelo aumento da ocupação em padrões construtivos mais
adequados às condições geotécnicas das encostas. As obras realizadas pelo município
contribuíram para minimizar os riscos, porém nem todas obras previstas foram executadas. As
obras beneficiaram uma parcela das moradias irregulares inseridas na cidade legal, em
consonância com políticas de regularização fundiária e aplicação de legislação urbanística.
Destacase a contribuição desta política para o quadro positivo atual, pois ela incentiva o
investimento dos proprietários em construir de forma mais segura. Os investimentos realizados
surtiram efeitos, porém não se visualiza uma mudança no planejamento e ordenamento territorial,
com controle mais efetivo da expansão da mancha urbana em áreas impróprias à ocupação de
forma a impedir a formação de novas áreas de risco.
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RESUMO
Este trabalho apresenta o atendimento realizado em 12/03/2015 em Itapetininga, SP, por
solicitação da CEDEC-SP - Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, em decorrência do colapso
da saia de aterro a jusante do viaduto sobre o Ribeirão do Chá, localizado na Av. Salvador de
Oliveira Leme (Av. Sarutaiá), ocorrido em 11/03/2015. Este colapso teve como consequências: o
rompimento de uma rede de aduelas situadas sob o viaduto, por onde o Ribeirão do Chá é
canalizado; trincas e rupturas na superfície ao longo do passeio e calçadas do viaduto;
rompimento de uma adutora de água da SABESP; e o rompimento da canalização de uma rede
de esgotos. O rompimento da rede de aduelas, associado ao colapso da saia de aterro à jusante
do viaduto e ao aumento do fluxo das águas do Ribeirão do Chá em função do período chuvoso
poderiam provocar o colapso total do aterro, tendo como perigo o estancamento do Ribeirão do
Chá, colocando sob risco 12 moradias à montante e 01 escola localizada à jusante do aterro.
Palavras Chave: colapso de aterro, risco geológico, Defesa Civil, desastre natural.
ABSTRACT
This paper presents the attendance accomplished in 12/03/2015 in Itapetininga, SP, by request of
CEDEC-SP - State Coordination of Civil Defense, due to the collapse of the embankment skirt
downstream the viaduct over the Ribeirão Chá, located at Av. Salvador de Oliveira Leme (Av.
Sarutaiá), which occurred in 11/03/2015. This collapse had as consequences: the breaking of a
staves network located under the viaduct, where the Ribeirão Chá is ducted; cracks and fractures
in the surface along the pavement and sidewalk of the viaduct; rupture of the SABESP main
pipeline; and the rupture of the pipes of a sewage system. The disruption of staves network,
associated with the collapse of the embankment skirt downstream of the viaduct and the increasing
of the Ribeirão Chá water flow due to the rainy season could cause the total collapse of the
embankment, with the hazard of damming the Ribeirão Chá, submitting the 12 houses upstream
and the school downstream of the landfill to risk.
Key words: embankment collapse, geological risk, Civil Defense, natural disaster.
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INTRODUÇÃO

No Estado de São Paulo, as atividades de identificação, avaliação e gerenciamento de
áreas de riscos geológicos tiveram início de forma mais sistemática a partir de uma iniciativa do
Governo do Estado, devido a acidentes em larga escala e com graves consequências acontecidos
no verão de 1987/1988 na região da Serra do Mar, associados a escorregamentos que causaram
mortes nas cidades de Cubatão e Ubatuba.
No verão de 1988/1989 iniciou-se o Plano Preventivo de Defesa Civil - PPDC (Decreto
Estadual nº 30.860 de 04/12/1989, redefinido pelo Decreto Estadual nº 42.565 de 01/12/1997)
específico para escorregamentos nas encostas da Serra do Mar no Estado de São Paulo. O
PPDC constitui um importante instrumento, capaz de subsidiar as ações preventivas dos poderes
públicos municipais e estadual, principalmente no que tange à solução dos problemas causados
pela ocupação de áreas de risco em diversos municípios do Estado de São Paulo. Este Plano
entra em operação anualmente, no período de verão – daí ser chamado de “Operação Verão”. É
coordenado pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (CEDEC) e conta com a participação do
Instituto Geológico (IG), por meio de termo de Cooperação Técnica e, complementarmente, do
Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT).
O PPDC envolve ações de monitoramento dos índices pluviométricos (chuvas) e da
previsão meteorológica, vistorias de campo e atendimentos emergenciais, e enquadra-se dentro
dos pressupostos estabelecidos na Política Nacional de Proteção e Defesa Civil - PNPDEC (Lei
Federal nº 12.608 10/04/2012 e contempla ainda o Programa Estadual de Prevenção de
Desastres Naturais e de Redução de Riscos Geológicos - PDN (Decreto Estadual nº 57.512 de
11/11/2011). O Plano está dividido em 4 níveis operacionais: observação, atenção, alerta e alerta
máximo e, para cada nível, existe uma ação específica para enfrentamento da situação. O objetivo
principal é evitar a ocorrência de mortes, com a remoção preventiva e temporária da população
que ocupa as áreas de risco, antes que os escorregamentos atinjam suas moradias.
A experiência pioneira do PPDC e a identificação de novas áreas de risco críticas no Estado
de São Paulo, do ponto de vista geológico, têm permitido a instalação de planos de contingência
em outras regiões do Estado, as quais incluem as regiões de Campinas, do Vale do Paraíba, da
Serra da Mantiqueira, do Litoral Norte, da Baixada Santista, Vale do Ribeira, de Sorocaba, do
ABCD, e Região Metropolitana de São Paulo. Atualmente este monitoramento abrange
175 municípios no Estado de São Paulo.

2 OBJETIVO E LOCALIZAÇÃO DA ÁREA ESTUDADA
Desta forma, atendendo o que determina o PPDC, os técnicos do Instituto Geológico (IG) e
da PANGEA (prestando serviços técnicos ao IG), foram acionados no dia 12/03/2015, em caráter
emergencial para realização de vistoria técnica na cidade de Itapetininga-SP, onde ocorreu o
colapso parcial do corpo de aterro do viaduto sobre o Ribeirão do Chá, localizado na Av. Salvador
de Oliveira Leme (Av. Sarutaiá) (Figuras 1 e 2).
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Figura 1 - Localização da área estudada.

Figura 2 - Vista geral do local da ocorrência.

2.1

Geologia e Geomorfologia da Área

A geologia local é representada pela Formação Tatuí (Grupo Guatá), composta por siltito e
siltito arenoso de cor cinza; arenito fino quartzoso, arenito cinza-esverdeado médio a grosso e
imaturo, calcário e silexito, com ocasionais fragmentos e níveis de carvão, nódulos de pirita,
formados em ambiente marinho raso (CPRM, 2005).
A área de estudo está situada na Unidade Morfoescultural da Depressão Periférica Paulista,
correspondente a Depressão Paranapanema. Sua forma de relevo predominante são as colinas
de topos convexos, com altitude variando entre 600 e 700m e declividade entre 10 e 20%. A
fragilidade potencial é baixa, com formas de relevo pouco dissecadas, vales pouco entalhados,
baixa densidade de drenagem e baixo potencial erosivo (Ross & Moroz, 1997).
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3 MÉTODO UTILIZADO
Após o acionamento, os técnicos do IG e da PANGEA, realizaram vistoria técnica buscando
todas as informações disponíveis, assim como analisando os aspectos geológico-geotécnicos que
geraram o problema analisado.
Os graus de probabilidade de ocorrência do processo ou os riscos observados estão
baseados naqueles estabelecidos por documento do Ministério das Cidades e nos trabalhos
realizados pelo IPT e UNESP (Ministério das Cidades/IPT, 2007). A Tabela 1 apresenta os
critérios para determinação dos graus de risco.
Tabela 1 - Critérios para determinação de graus de risco.
Grau de Probabilidade
R1 (Baixo ou sem risco)
R2 (Médio)
R3 (Alto)
R4 (Muito Alto)

Descrição
Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes são de
baixa potencialidade para o desenvolvimento de processos de
deslizamentos e/ou instabilidades.
Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes são de
média potencialidade para o desenvolvimento de processos de
deslizamentos e/ou instabilidades.
Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes são de
alta potencialidade para o desenvolvimento de processos de
deslizamentos e/ou instabilidades.
Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes são de
muito alta potencialidade para o desenvolvimento de processos de
deslizamentos e/ou instabilidades.

4 CONCLUSÃO E DISCUSSÃO
Em função das considerações metodológicas anteriores, foram feitas as análises técnicas
relacionadas à ocorrência atendida.
Observou-se no local a presença de um colapso do corpo do aterro do viaduto (Fotos 1 e 2).
Sob este viaduto escoa o Ribeirão do Chá, que se encontrava parcialmente canalizado através do
emprego de aduelas. Além disso, observou-se a presença de adutora da SABESP e rede de
esgoto do município.
Foto 1 - Detalhes do colapso do corpo do aterro
rompido.

Foto 2 - Detalhe ao centro de trincas e colapso no
viaduto afetado pelo processo.

Segundo relatos de técnicos locais, o viaduto apresentava trincas decorrentes de rupturas e
colapso na sua estrutura antes desta ocorrência (Foto 3).
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Foto 3 - Detalhe ao centro, destacando as trincas e colapso no lado oposto (montante) do viaduto afetado
pelo processo.

Em função deste evento, 12 moradias e uma escola ficaram sob o risco de alagamentos e
possibilidade de atingimento resultante da evolução de uma nova sequência de colapso do
restante do corpo do aterro do viaduto, em função de um sistema ineficiente de captação de
águas superficiais, além da presença de várias trincas abertas e recalques na superfície do
viaduto. Havia, ainda, devido à evolução dos processos descritos anteriormente, a possibilidade
de rompimento da adutora da SABESP existente no local, o que geraria com isso o
desabastecimento de água de aproximadamente 30.000 pessoas.
Com relação às aduelas existentes no local, as mesmas apresentavam um processo de
afundamento de suas estruturas e a consequente perda da capacidade de drenagem das águas
do Ribeirão do Chá (Foto 4). Esta perda de capacidade provocaria a interrupção do seu fluxo
natural, podendo gerar o alagamento das moradias e da escola citadas anteriormente. Desta
forma, o grau de risco determinado foi R4 (Muito Alto) e Iminente e, embora não tenham sido
registrados óbitos ou feridos, foram verificados danos materiais e a necessidade de interdição
temporária das moradias, da escola sob risco e do trânsito de veículos e pedestres pelo local.
Foto 4 - Vista em detalhe, de montante para jusante, da diminuição da seção das aduelas de drenagem,
provocada pela subsidência e movimentação do corpo do aterro rompido sob o viaduto.

Após as vistorias realizadas, foram feitas as seguintes recomendações: interdição
temporária da escola EMEI existente no local; interdição temporária de 12 moradias; interdição
total do fluxo de pedestres e veículos sobre o viaduto; interrupção imediata do vazamento da
tubulação de esgoto existente no corpo do aterro rompido; elaboração de projeto de recuperação
estrutural do viaduto com a reconstrução do aterro rompido; redirecionamento do escoamento das
5

águas pluviais e da drenagem das águas subsuperficiais, com ênfase na recuperação e
preservação da adutora da SABESP existente no local.
Após análise geral da situação, concluiu-se que a causa do colapso do aterro foi a
existência de trincas estruturais no leito do viaduto associada às chuvas que ocorreram às
vésperas do colapso, cujo registro no dia anterior foi de 40 mm em 2 horas de precipitação.
Deve-se destacar, ainda, que as medidas de intervenções propostas foram parcialmente
executadas, principalmente com relação à recuperação do aterro rompido. Devido ao atendimento
parcial destas medidas, houve a ocorrência de um novo colapso do aterro, na outra lateral do
viaduto, no dia 15/01/2016, após a ocorrência de fortes chuvas e o registro de um acumulado de
76,5 mm de precipitações em 3 dias. Nesta nova ocorrência, embora sem o registro de mortes ou
feridos, houve, novamente, a ocorrência de danos materiais e outras interdições preventivas foram
recomendadas.
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DO GNSS E DA FOTOGRAMETRIA
1

2

Bruno Zucuni Prina , Romario Trentin
1 Universidade Federal de Santa Maria - UFSM, brunozprina@gmail.com
2 Universidade Federal de Santa Maria - UFSM, romario.trentin@gmail.com

RESUMO
Este trabalho tem por objetivo apresentar o resultado de uma modelagem do relevo obtida por
meio de fotografias aéreas, através da aplicação de processos fotogramétricos. A referida
modelagem foi realizada no perímetro urbano do município de Jaguari/RS, visando ser uma etapa
inicial de caracterização altimétrica do relevo para posteriores estudos que focarão na
caracterização do zoneamento do risco à inundação nessa área. Destaca-se, que, inicialmente,
serão mapeadas as áreas suscetíveis à inundação e, a apresentação do referido trabalho é de
grande importância a uma inicial caracterização geral da área de estudo. Assim, por meio dos
aplicativos PhotoScan e ArcGis confeccionaram todas as etapas metodológicas desse trabalho,
gerando, ao final um MDE. Já que um MDE é incompatível para análise de áreas suscetíveis a
inundação, por seguinte, converteu-se o MDE para um MDT. Entre os principais resultados
salienta-se a geração de uma primeira modelagem do relevo na área de estudo, etapa
fundamental para posteriores trabalhos.

Palavras Chave: Inundações, GPS, Jaguari, Suscetibilidade.
ABSTRACT
This paper aims to present the result of a modeling of the toposurface obtained through aerial
photographs, through the application of photogrammetric processes. Such modeling was
performed in the urban perimeter of the municipality of Jaguari/RS, aiming to be an initial step of
altimetric characterization of toposurface for subsequent studies will focus on characterization of
flood risk zoning in that area. Like this, which initially will be mapped areas susceptible to flooding
and the presentation of this paper is of great importance to an initial general characterization of the
study area. Thus, through the PhotoScan applications and ArcGis made all the methodological
steps of this paper, generating the end a DEM. Since a DEM is incompatible for analysis of areas
susceptible to flooding, by following, became the DEM for a DTM. Among the main results pointed
out the generation of a first modeling of the toposurface in the study area, fundamental step for
further papers.
Keywords: Floods, GPS, Jaguari, Susceptibility.
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1. INTRODUÇÃO
Nesse trabalho será discutido algumas questões referentes a construção de um
mapeamento planialtimétrico realizado no município de Jaguari/RS, baseado na ciências da
fotogrametria e geodésia (com pontos coletados com receptores de sinal Global Navigation
Satellite System - GNSS). Salienta-se, em linhas gerais, que todo o trabalho partiu da análise de
três fotografias aéreas (obtidas) da área urbana municipal, caracterizando, dessa forma, a
construção de dois pares estereoscópicos. Dessa forma, pôde-se construir uma base cartográfica
altimétrica útil e confiável para posteriores estudos nesse local, como por exemplo, no
mapeamento de áreas de inundação. Toda a referência desse estudo fotogramétrico foi realizada
por meio da coleta de dados in loco com o GNSS, sendo uma tecnologia empregada na coleta de
dados homólogos (pontos GCP- Ground Control Points) entre a superfície topográfica à fotografia
(do voo).
A área de estudo dessa pesquisa é o município de Jaguari, com ênfase a sua área
urbanizada. O município está presente na região centro-oeste do estado do Rio Grande do Sul,
mais precisamente na microrregião de Santa Maria. Seu território está localizado próximo a
coordenada geográfica de 29°29'51" de latitude Sul e longitude de 54°41'32" Oeste (coordenada
do centroide da área urbana).
Para o entendimento desse trabalho deve-se de haver a fundamentação teórica de alguns
conceitos intrínsecos as questões metodológicas a serem aqui implantadas. Assim sendo,
inicialmente haverá a definição do vocábulo "fotogrametria".
A fotogrametria é uma ciência utilizada, principalmente, para a obtenção e tratamento de
dados (fotografias aéreas) a fim de obter-se a componente altimétrica, ou seja, a cota “Z”. A
mesma visa a análise quantitativa de imagens, gerando ao final uma quantificação de distâncias e
áreas.
Temba (2000, p. 5) adiciona que a fotogrametria tem uma grande importância por realizar
"medições de fotos e outras fontes de informação para determinar, de um modo geral, o
posicionamento relativo de pontos". Já a metodologia de Redweik (2007) destaca a grande
importância da aplicação de processos fotogramétricos na aquisição de dados primários, tal qual o
exposto nesse trabalho. Na visão de Dias (2013) a fotogrametria é uma área na qual possibilita a
medição com alta precisão sobre objetos dispostos em fotografias aéreas. O autor, ainda, explicita
que a utilização da esteresocopia é a base para os processos fotogramétricos.
Uma terminologia muito utilizada no meio fotogramétrico diz a respeito da estereoscopia, a
qual pode ser conceituada como uma "propriedade que estuda os métodos que permitem a visão
em perspectiva, quer dizer, a percepção de objetos com todas as modificações aparentes, ou com
os diversos aspectos que a sua posição e situação determinam com relação à figura e à luz"
(TEMBA, 2000, p. 6).
Para o processo fotogramétrico ser possível, é necessária a correlação de informações da
fotografia aérea junto a pontos homólogos da superfície, ou seja, com a coleta de pontos GCP.
Esses pontos são de extrema importância para obter, de pares estereoscópicos, informações
altimétricas, gerando, ao final do processo, uma ortofoto.
Ainda, é importante referenciar a diferenciação existente entre um Modelo Digital do Terreno
(MDT) e um Modelo Digital de Elevação (MDE). Sendo assim, destaca-se que no MDE há a
representação de uma superfície perturbada por todas as feições presentes no mundo real,
gerando um “efeito dossel”, seja pela influência de fatores naturais (vegetação) ou antrópicos
(carros, prédios, etc.).
Portanto, salienta-se que o problema desse trabalho está contido na resolução da seguinte
questão: “Como criar um MDT a partir da união de dados obtidos com fotogrametria e geodésia?”.

2

Justifica-se, desse modo, entender que a modelagem da área dessa pesquisa possibilitará
gerar uma caracterização topográfica precisa e confiável para posteriores análises específicas
dentro desse recorte espacial, com foco a identificação das áreas de risco à inundação.
Depois de realizada uma contextualização geral acerca da temática central desse trabalho,
deve-se destcaar, que o objetivo geral desse trabalho é o de gerar um MDT a partir da junção de
dados da fotogrametria e GNSS. Especificamente tem-se o objetivo de:
• Coletar dados altimétricos;
• Tratar as informações altimétricas;
• Gerar um Modelo Digital de Elevação (MDE) da área de estudo;
• Converter o MDE para um Modelo Digital do Terreno (MDT).

2. METODOLOGIA
Antes de segmentar os procedimentos metodológicos envolvidos nesse trabalho, há de citar
os aplicativos os quais foram utilizados. Assim, deve-se destacar que o principal aplicativo
utilizado foi o PhotoScan, o qual foi utilizado na versão Trivial. Neste aplicativo realizou-se todo o
processo de criação do MDE, por meio da correlação de pontos homólogos da fotografia aérea
junto aos da superfície topográfica.
Ainda, utilizou-se o aplicativo Topcon Tools®, sendo de fundamental importância para a
realização do pós-processamento dos dados GNSS. Neste aplicativo foi realizado todo o
tratamento dos dados altimétricos, obtendo, ao final, os pontos, pós-processados, com soluções
fixas, precisões milimétricas com a altitude referenciada no nível médio dos mares (altitude
ortométrica).
Quanto aos equipamentos utilizados, deve-se destacar o receptor de sinal GNSS, modelo
Hiper, marca Topcon.
A fim de identificar os procedimentos teórico-práticos implementados nesse trabalho, os
mesmos, a seguir, estarão endereçados cronologicamente.
A primeira etapa desse trabalho consistiu na obtenção das fotografias aéreas, as quais
foram coletadas em agosto de 2003, por uma empresa de topografia e georreferenciamento da
cidade de Santa Maria/RS (PROCAMPO Levantamentos Rurais). Sendo assim, partiu-se para a
coleta de informações, as quais teriam correlação entre a fotografia aérea e a superfície
topográfica.
Ainda, referenciando as fotografias aéreas, deve-se destacar que no total, havia 3
fotografias (2 pares estereoscópicos) e toda a área, que, de fato, era importante para o referido
trabalho, apresentava-se com sobreposição (porém não toda a área urbana). Um fato a ser
destacado, é que todo o processo de obtenção de uma modelagem do relevo a partir da
fotogrametria gera, ao final, um MDE. Sabe-se que essa modelagem não é útil para trabalhar com
inundações, visto a necessidade de obter a altitude referente ao nível da superfície topográfica,
fazendo, dessa forma, a necessidade de converter a modelagem inicial (o MDE) para um MDT.
As principais feições utilizadas para obter essa correlação, foram as esquinas das ruas e
cantos de calçadas, pelo fato de serem feições terrestres que não se alteraram no transcorrer dos
anos (Figura 1), no caso da data de obtenção das imagens (2003) a até a data de coleta dos
dados com o GNSS (2014 e 2015). Destaca-se, que nessa etapa, foi utilizado o GNSS, com a
aplicação do posicionamento relativo estático-rápido, com tempo de coleta aproximado a 2
minutos (e taxa de coleta de 2 segundos) para cada ponto.
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Figura 1. Coleta de pontos homólogos.
A próxima etapa persistiu na importação dos dados para o meio digital, e, por seguinte a
realização do pós-processamento, etapa realizada por meio do aplicativo Topcon Tools. Todos os
pontos pós-processados resultaram, ao final, em precisões milimétricas e com solução fixa (Figura
2).
Para prosseguir com as análises, nesse momento com o PhotoScan, inseriram-se algumas
informações de grande importância para um processo fotogramétrico. Entre as informações,
citam-se: as coordenadas centrais das imagens (calculada após um breve georreferenciamento),
o tamanho do pixel das imagens e, por fim, as coordenadas pós-processadas (do Topcon Tools).

Figura 2. Ilustração do pós-processamento realizado.
Nessa etapa de coleta de dados a campo, ao total, foram obtidos 115 pontos, porém,
apenas 17 desses foram utilizados no processo fotogramétrico, pelo fato de que o adensamento
de pontos não era proporcional a qualidade final da ortorretificação da imagem (do MDE). Uma
prévia da disposição espacial dos pontos apresenta-se na Figura 3.
Assim, obteve-se um erro, no ajustamento dos dados, de 1,986 pixels ou 0,739 m. Deve-se
analisar que muitos trabalhos que visam trabalhar com áreas de riscos, em áreas urbanas,
adotam a escala de mapeamento de 1/5000. O erro cartográfico, para essa escala, considerando
a acuidade visual de 0,2 mm, é de 1 m. Logo, a precisão alcançada no uso da fotogrametria
(0,739 m) está de acordo com a estimativa posicional adotada, como padrão, pela comunidade
científica.
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Figura 3. Processo fotogramétrica no aplicativo PhotoScan.
Como esse modelo foi gerado a partir de fotografias aéreas, utilizando da fotogrametria, o
mesmo, gerou um MDE, ou seja, todas as feições existentes do "mundo real" estiveram
representadas nesse modelo, sejam elas: as casas, prédios, árvores, etc., etapa realizada por
meio do aplicativo ArcGIS®. Sendo assim, para gerar o primeiro MDT, levando em consideração o
terreno e não a superfície, foi realizada a extração das áreas consideradas úteis do MDE (Clip),
como por exemplo, em alguns locais sem vegetação (campo nativo) e/ou sem residências
(arruamento e calçadas). Essa etapa, de escolha dos locais, procedeu-se por meio da vetorização
manual.
Deve-se salientar, também, que, automaticamente, foram excluídas, desse primeiro modelo,
as áreas com altas declividades (superior a 15%), visto, que eram áreas caracterizadas pelos
locais com o encontro do lado de um prédio (ou vegetação) ao nível do terreno, por exemplo.
As áreas das bordas do modelo também foram excluídas, visto que as mesmas, por falta de
sobreposição das fotografias, resultaram em dados discrepantes para com a verdade do terreno.
Outra exclusão de informação do MDE consistiu nas áreas próximas onde havia pontos coletados
com o GNSS. Assim sendo, as áreas englobadas em um raio de 10 m de cada ponto, foram
excluídas.
Por fim, após várias áreas excluídas do MDE, uniram as áreas de "sobras", as quais
representavam a superfície terrestre, e, dessa forma, junto aos pontos coletados com o GNSS, e
a rede de drenagem vetorizada, gerou-se o MDT da área de estudo.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com a aplicação de todo o processo metodológico, obteve-se, ao final, a modelagem da
área urbanizada do município de Jaguari. Assim, em primeira instância, deve-se destacar, que o
primeiro modelo gerado pelo PhotoScan foi um MDE, conforme exposto a seguir, na Figura 4.
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Figura 4. MDE gerado junto ao aplicativo PhotoScan com apoio de pontos coletados com a
tecnologia GNSS.
Porém, há muito claro a quantidade de áreas mal interpoladas, principalmente, quando
analisou-se o MDE gerado junto a fotografia aérea. Nessa etapa verificaram-se que os prédios e
as áreas com adensamento vegetacional, criaram estruturas topográficas não existentes. Com
isso, conforme detalhado na etapa metodológica, excluíram-se as áreas desnecessárias, que
possuíam interferência do efeito dossel, junto as áreas que apresentavam altas discrepâncias
para com a realidade topográfica (bordas) e, dessa forma, conforme Figura 5, há a representação
das áreas úteis do MDE.
Assim, para gerar o MDT utilizou-se o algoritmo de interpolação ANUDEM desenvolvido por
Hutchinson (1989 apud SILVEIRA et al, 2014), disposto no aplicativo ArcGIS®, denominado Topo
to Raster (Figura 6), por ser um algoritmo hidrologicamente consistente.
Para interpolação utilizaram-se os pontos selecionados do MDE (Raster to Point), a malha
hidrográfica (vetorizada) e os pontos coletados com o GNSS.
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Figura 5. Áreas utilizadas do MDE.

Figura 6. MDT gerado a partir da extração das áreas úteis do MDE inicial.

4. CONCLUSÃO
Conclui-se com o referido trabalho que as ferramentas de geoprocessamento mostraram-se
ideais para um bom planejamento do território, tanto com a fotogrametria como com a geodésia
(GNSS).
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Deve-se destacar, que para a geração da modelagem final da referida área, coletaram-se
vários outros pontos obtidos pelo GNSS, principalmente nas áreas com as maiores probabilidades
de ocorrerem inundações, visto que, de fato, são essas as áreas importantes a serem analisadas
no referido trabalho.
Salienta-se, que todo o tratamento das informações altimétricas foram consideradas de
grande importância, pois, com a exclusão das áreas como o efeito dossel, das bordas do MDE
inicial, com declividade superior a 15% e as próximas dos pontos GNSS, geraram, ao final um
MDT de grande importância aos futuros trabalhos a serem realizados na área de estudo.
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RESUMO
Apresentamos o projeto de pesquisa pluridisciplinar que está sendo realizado em São Paulo, que
experimenta a implementação de uma comunicação participativa do risco com as populações
expostas. São duas áreas de experimentação: o Condomínio Barão de Mauá e o terminal
petrolífero de São Sebastião. O artigo tem como objetivo apresentar o questionamento que surge
a partir da experiência no Condomínio Barão de Mauá, área de estudo onde o nosso trabalho está
mais avançado. Três desafios emergiram nesta atual fase da pesquisa. O primeiro refere-se à
importância das emoções que impulsionam a mobilização dos moradores e expressam a sua
vulnerabilidade em reuniões públicas. A comunicação sobre a incerteza é o segundo desafio, que
nos obriga a pensar em uma comunicação que possa apresentar diferentes níveis de incerteza
nas políticas de gestão de risco. O terceiro desafio refere-se a como restituir a confiança dos
moradores em relação às instituições. O conhecimento produzido pela pesquisa permitirá a
elaboração de um protocolo de sensibilização, comunicação e participação que será
implementado pela CETESB.
Palavras Chave: comunicação participativa do risco, políticas de gestão de riscos, confiança,
incerteza, emoções.
ABSTRACT
Our research is based on an interdisciplinary collaboration. It aims to experiment the
implementation of participative risk communication towards the populations of areas at risk of São
Paulo. There are two areas of experimentation in which the population is exposed to complex
risks: Condomínio Barão de Mauá and the oil terminal of San Sebastian. The article presents the
questioning that emerges from experiments on the Barão de Mauá residential complex, the site
where our work is the most advanced. Three issues emerged clearly at this stage of our research.
The first issue concerns the importance of feelings that are the cement of mobilizing people and
express their vulnerability at public meetings. Communication on uncertainty is the second
challenge that forces us to think a communication that attempts to present different levels of
uncertainty in the risk management. The third issue relates to how restore the confidence of
residents in the institutions. The knowledge produced by research, will enable the development of
an awareness communication and participation protocol that will be implemented by the CETESB.
Keywords: participative risk communication, risk management policies, confidence, uncertainty,
feelings.
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1. INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, a comunicação de risco evoluiu, passando gradualmente de um modelo
pedagógico top-down para um modelo dialógico. A presente pesquisa se apresenta no âmbito
dessa evolução: ela visa experimentar diferentes métodos qualitativos para analisar a experiência
sensível dos moradores em áreas de risco da Região Metropolitana de São Paulo e implementar
uma comunicação participativa de risco com as populações expostas. A pesquisa é financiada
pela FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) e coordenada pela
CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) agência governamental responsável
pela gestão de risco. Trata-se de uma colaboração pluridisciplinar franco-brasileira que associa
quatro laboratórios de pesquisa (PACTE e CRESSON, do lado francês, CETESB e Faculdade de
Saúde Pública da Universidade de São Paulo, do lado brasileiro). O conhecimento produzido pela
pesquisa pretende melhorar as políticas de gestão de risco e será traduzido em normas de ação a
fim de permitir a elaboração de um protocolo de sensibilização, comunicação e participação que
será implementado pela CETESB. Duas áreas de experimentação foram escolhidas, nas quais as
populações estão expostas à riscos complexos: o Condomínio Barão de Mauá (risco de
contaminação química do solo e risco de explosão devido a presença de metano) e o terminal
petrolífero da cidade de São Sebastião (risco industrial com possíveis efeitos-dominós). Iniciada
em setembro de 2014, a pesquisa envolve duas etapas: o diagnóstico participativo e o fórum
participativo. Para a realização do diagnóstico participativo utilizamos dois métodos inovadores e
que se mostraram complementares: a análise das controvérsias que analisa as ações das
instituições e dos atores sociais bem como os conflitos entre eles; o método das ambiências de
risco que permite restituir a experiência da população. A segunda etapa, iniciada em dezembro de
2015, vai implementar dois fóruns complementares: um constituído pelos moradores do
condomínio e outro pelas várias instituições concernidas. Esse fórum composto foi criado para
colocar em debate as informações produzidas pelo diagnóstico e associar os moradores na
gestão do risco.
O artigo tem como objetivo apresentar o questionamento que surge a partir das
experimentações no Condomínio Barão de Mauá, área de estudo onde o nosso trabalho está mais
avançado. O Condomínio está localizado na cidade de Mauá, a 30 km da cidade de São Paulo,
composto por 54 edifícios ocupados por aproximadamente 7.000 pessoas, implementado em
1996 em uma área contaminada por compostos orgânicos e inorgânicos, incluindo metano,
benzeno, clorobenzeno, trimetilbenzeno e decano. A consciência da contaminação veio à tona
devido a uma explosão, provavelmente causada por metano, que ocorreu em abril de 2000,
durante a manutenção de uma bomba em um dos reservatórios de água subterrâneo instalado no
condomínio, que matou um trabalhador e queimou gravemente outro. Desde então, um processo
judicial está em curso, mas se arrasta, e os moradores do condomínio estão expostos a um duplo
risco: de contaminação por agentes cancerígenos e de explosão devido ao metano.
Três desafios surgiram claramente nesta fase da pesquisa. Durante a primeira etapa,
diagnóstico, foi apontado o papel das emoções no dispositivo participativo. Nesta segunda etapa,
fórum do risco, instalado há quatro meses, os dois desafios fundamentais referem-se à
comunicação da incerteza e o restabelecimento da confiança perdida.

2. O PAPEL DAS EMOÇÕES NA ANIMAÇÃO DE UM DISPOSITIVO PARTICIPATIVO
DE GESTÃO DO RISCO
O diagnóstico participativo realizado no Condomínio Barão de Mauá sublinhou a importância
das emoções que emergiram nas entrevistas e durante a sessão pública com moradores realizada
em 04 de junho de 2015.
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2.1 A expressão pública de uma vulnerabilidade
Um contexto carregado de emoções acompanhou a pesquisa em toda a sua progressão. A
oficina de reativação fotográfica, realizada em 04 de junho de 2015, atesta esta constatação. Ela
propôs aos moradores comentar sobre um conjunto de fotos do local (26 fotos escolhidas pela
equipe de pesquisa) com o intuito de estimular a discussão. A sessão se transformou em uma
reunião pública e foi muito difícil obter uma troca com os moradores sobre o corpus fotográfico
proposto. Tanto a raiva como a angústia dos habitantes, face a sua situação dolorosa e
bloqueada, foram expressas enfaticamente. Os participantes evocaram o seu sofrimento: o
trauma "…daqueles que viram a pessoa queimada, nua, sem cabeça"; o terror de viver no
condomínio "com esses monstros que parecem prestes a explodir a qualquer momento"; a
estigmatização da qual eles são objeto "De sonhadores nós nos tornamos vítimas ... Agora, nós
nos tornamos ainda pior. Então, quando as pessoas nos olham: "olha, olha lá: Há um fantasma".
E quando eles lembram das doenças ligadas à contaminação, as crianças que podem ter câncer,
os vizinhos doentes que se vão, os testes epidemiológicos e essa característica difusa da
contaminação. A expressão pública das emoções permitiu aprofundar o conhecimento das
vulnerabilidades das populações expostas a partir da perspectiva dos moradores. Os testemunhos
recolhidos contribuíram para o conhecimento sobre a história e o grau de contaminação, sobre a
poluição, a vulnerabilidade do local do ponto de vista dos moradores.
2.2 As emoções se constituem no estímulo para a mobilização
As emoções são muitas vezes o estímulo para a mobilização. A venda, em 1995, do terreno
contaminado que pertencia a uma empresa de amortecedores, com a aprovação do município,
para a construção do futuro condomínio suscitará, mais tarde, a indignação moral das pessoas
diante da falta de respeito das instituições para com elas: "Mas minha indignação se refere à falta
de respeito pelas pessoas, sabe? ... Todo mundo sabia que havia aqui um lixão. A prefeitura
deixou fazer. A prefeitura autorizou a construção. A prefeitura deu-lhes o direito. Você sabe? Todo
mundo está envolvido". Esta indignação retrospectiva vem à tona a partir da consciência da
contaminação, após a explosão de 20 de abril de 2000, que matou um trabalhador. Ela promoveu
uma rápida mobilização dos moradores. Assim, as emoções nem sempre se opõe ao uso público
da razão, a expressão de emoções em público é por vezes ligada a uma avaliação moral. Durante
as duas sessões do workshop de reativação, as emoções sustentam as críticas em relação às
instituições, particularmente a agência responsável pelo controle dos riscos, que desapontou as
expectativas desses moradores. A equipe de pesquisa foi questionada e criticada com veemência,
porque alguns dos membros da equipe fazem parte dessa agência.
2.3 A necessidade de dispor de uma cena de risco
O diagnóstico participativo mostrou a importância das emoções nas situações de risco,
motivo pelo qual vamos integrá-las na segunda etapa da pesquisa. Nos últimos meses, instalamos
o fórum dos moradores do Condomínio Barão de Mauá. Acreditamos que esse fórum não pode se
limitar à troca de argumentos racionais, mas ele também deve incluir uma cena de risco
(DECROP; VIDAL-NAQUET, 1998) que poderia ocorrer separadamente ou poderia haver uma
série de sessões específicas do fórum de risco consagradas à expressão das emoções dos
moradores. A cena de risco pode contribuir para aliviar a experiência dolorosa e as emoções dos
moradores em duas formas complementares: a partilha (socialização) das emoções e uma forma
de reconhecimento, pelo outro, para reparar a identidade moral ferida pela falta de respeito
(HONNETH, 2000).
A oficina de reativação fotográfica, do dia 04 de junho de 2015, proporcionou uma
prefiguração do que poderia ser uma cena de risco. Mais do que o fluxo de informação é a
circulação das emoções que a caracteriza. Ela favoriza a expressão pública de histórias de vida
em uma área contaminada, falas singulares dos moradores carregadas de emoção, esperança e
sofrimento. Esta circulação de afetos (re)amarra a ligação dos moradores com o "seu" território de
risco. Ela associa a vulnerabilidade dos moradores e seus ambientes de vida. A cena de risco
testemunha o fato que um território de risco, um local contaminado, afetado, poluído, continua a
ser um ambiente de vida e considera-lo como tal permite uma reapropriação do local pelos seus
habitantes e uma apropriação coletiva.
3

3. COMO COMUNICAR A INCERTEZA?
A restituição do diagnóstico participativo foi objeto de várias reuniões com as instituições e
com os moradores do condomínio. As discussões que se seguiram à restituição permitiram o
estabelecimento de dois fóruns complementares, um composto pelos moradores e o outro
composto pelas instituições concernidas (empresas, governo, prefeitura de Mauá, ministério
público, entre outros). Esse dispositivo funciona há quatro meses e podemos fazer um primeiro
balanço dos problemas e desafios que foram revelados. Este capítulo será dedicado ao fórum
interinstitucional e em seguida, no próximo capítulo, trataremos do fórum dos moradores.
Nas primeiras sessões do Fórum Interinstitucional ficou evidente para as instituições a
procedência das verificações constatadas no diagnóstico que incidiu sobre as perspectivas e
ações muito fechadas e setoriais de cada uma delas. Se cada instituição defende uma posição
diferente é porque cada uma delas define a sua ação na sua própria esfera de atividade e porque
cada uma define as suas prioridades de acordo com as imperfeições de sua própria ação. Como
cada uma age sobre uma parte da realidade, cada uma tem uma parte da verdade e propõe uma
parte da solução. As instituições devem então dialogar para "adicionar" essas visões parciais e
este é um dos objetivos do fórum Interinstitucional.
No clima de confiança que começa a se desenvolver no seio desse fórum, os interlocutores
puderam expressar seus receios e dúvidas. Assim, as incertezas apontadas na análise das
controvérsias são confirmadas. Em particular, as relativas à eficácia do plano de remediação
implementado pela empresa contratada, desde 2014, para descontaminar o local por meio da
extração de metano e outros gases no subsolo. Essa remediação é controversa porque existe
uma incerteza sobre a sua eficácia, em particular o bloqueio dos poluentes com a injeção de
cimento; a incerteza quanto ao prazo da remediação (10 anos ou mais) e, finalmente, a incerteza
sobre a capacidade das empresas para financiar a remediação durante um longo período.
Apesar dessas incertezas, o órgão ambiental e a justiça concordaram em sustentar a
proposta de remediação feita pela empresa responsável por meio da empresa contratada. Alguns
defendem a retirada e o reassentamento dos moradores mais vulneráveis. Essas decisões
aparentemente contraditórias nos colocam no centro de uma questão fundamental para a
comunicação de risco, a incerteza. A incerteza significa que o conhecimento disponível não é
suficiente para caracterizar uma situação tão precisamente quanto gostaríamos, mas ela não é
sinônimo de ignorância. Riscos e incertezas estão ligados de várias maneiras.
3.1 O risco: a probabilidade de ocorrência de um perigo
No sentido clássico do risco: o perigo existe, que é a situação susceptível de causar danos
(explosão causada por metano ou exposição ao benzeno cancerígeno), mas o risco, ele não
existe, é uma abstração, a medição do perigo. No exemplo do condomínio, o risco é a
caracterização do perigo pela combinação:
* da probabilidade de uma ocorrência acidental (explosão causada por metano contido no
subsolo)
* da duração, o nível e as rotas de exposição a uma substância perigosa (o benzeno e seus
derivados, que são cancerígenos)
* da gravidade dos danos consequentes.
Em outras palavras, o metano e o benzeno estão lá, o perigo espreita no condomínio, mas
os moradores ignoram quando vai ocorrer exatamente, só conhecemos a sua probabilidade de
ocorrência. Esta incerteza consubstancial ao risco satisfaz os especialistas mas ela pesa sobre a
vida dos moradores. "O que pode significar o fato de estar ameaçado por uma probabilidade, uma
porcentagem da realidade?" A comunicação de risco deve se concentrar muito mais na explicação
dessa noção tão complexa de risco, e na distinção entre risco e perigo, para ser capaz de
relacionar o risco objetivo dos especialistas e o risco subjetivo dos moradores.
3.2 O questionamento da característica comprovada do risco
Um segundo nível de incerteza se refere ao questionamento da natureza comprovada do
risco no condomínio. Até agora, consideramos o risco de contaminação como um risco
comprovado. Um risco conhecido, onde a ligação de causa e efeito estão estabelecidas, validadas
pela comunidade científica e pelos especialistas. Um risco para o qual existe uma probabilidade
de acontecer a catástrofe ou o acidente. Mas este é o caso? Em primeiro lugar, este risco é
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complexo, ele combina um risco associado a um acidente, a explosão de metano, e um risco
muito diferente, relacionado com a exposição a substâncias cancerígenas. Como fazer dialogar os
dois conhecimentos concernidos, a avaliação de risco e o estudo epidemiológico? Em seguida, a
contaminação concerne 52 compostos orgânicos e inorgânicos. Nada se sabe sobre a forma
como esses contaminantes circulam e se recombinam no subsolo. Estas incertezas fragilizam a
possibilidade de um cálculo objetivo do risco e necessitam, talvez, de novas observações, uma
revisão do conhecimento, a realização de um novo consenso sobre a sua ocorrência e sua
gestão.
3.3 Uma decisão em situação de incerteza
Um terceiro nível de incerteza concerne à ação pública. A natureza controversa do processo
de remediação requalifica claramente o processo de decisão como estando "sob incerteza" e não
"em pleno conhecimento de causas (e consequências)." A proposta de remediação foi sustentada
apesar de suas incertezas. Essa decisão em situação de incerteza pode ser enriquecido pelas
interações com os atores concernidos, pelas suas consequências ou pelos detentores de
informações relevantes.
A incerteza é uma questão fundamental para a comunicação de risco. Ela nos obriga a
pensar na passagem de uma comunicação de risco comprovada e controlada, à uma
comunicação mais sutil que tenta apresentar diferentes níveis de incerteza nas políticas de gestão
de risco. Assim, o órgão ambiental e a justiça poderiam explicar porque, apesar de suas
incertezas, tomou a decisão de apoiar a proposta de remediação da empresa contratada. A
resposta às questões dos moradores podem se apoiar nesta nova gestão de incerteza na
comunicação.

4. COMO RESTAURAR A CONFIANÇA PERDIDA?
4.1 A questão da confiança no fórum dos moradores
Nas reuniões do fórum dos moradores, em 3 de dezembro de 2015 e 21 de fevereiro de
2016, a questão do risco pareceu menos importante do que a questão da confiança nas
instituições, incluindo a agência responsável pelo controle dos riscos. Para nossa surpresa, os
moradores não formularam propostas para melhorar as condições de vida do Condomínio Barão
de Mauá, mas a maioria deles expressaram uma demanda forte por uma reunião com os
responsáveis que aprovaram o projeto de remediação, a fim de que eles apresentem em detalhe o
projeto e a avaliação realizada. Foi uma espécie de preliminar para julgar a nossa boa intenção.
Eles insistem que os interlocutores tenham uma linguagem de verdade sobre a contaminação e
sobre a remediação que justifique a sua aprovação. Os moradores destacam que a remediação e
as propostas que o constituem não foram colocadas para discussão e aprovação dos habitantes
concernidos antes da decisão de implementá-las.
Podemos inferir que os diferentes pontos apresentados pelos moradores como qualidade do
controle, informação sobre o controle, participação nas decisões, linguagem da verdade, o teste
prévio, ou seja, todos relacionados com a questão da confiança, tem como objetivo restaurar a
confiança perdida.
4.2 Os três dispositivos criadores de confiança
Conforme François Eymard-Duvernay (2000), consideramos a confiança como uma forma
de julgamento que se baseia em dispositivos: conjunto de instrumentos técnicos articulados aos
papéis sociais que constituem os programas de ação. Fazer confiança é se abster de julgar
porque confiamos nos dispositivos, delegamos o julgamento aos dispositivos. Vamos nos
concentrar nos dispositivos que favorecem o estabelecimento da confiança. Propomos três deles,
três ideais-tipos que poderiam se combinar nas situações concretas e cuja existência deve ser
clarificada e confirmada por novas pesquisas.
* A rastreabilidade: o agente delega seu julgamento aos dispositivos coletivos com alto
componente técnico (dispositivos de rastreamento testados na indústria). Neste caso, é a eficácia
dos controles que geram confiança;
* A transparência: o agente delega seu julgamento aos procedimentos (legais, eleitorais,
participativos) que garantem o caráter democrático da ação pública;
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* A proximidade: o agente delega seu julgamento às pessoas dignas de confiança. As
conexões pessoais duráveis, a ancoragem das relações nas tradições e nas localidades, a
consideração da reputação geram essa confiança.
Nas exigências expressas pelos moradores durante as primeiras reuniões do Fórum,
encontramos pelo menos dois dos três dispositivos de confiança: a transparência e a
rastreabilidade. Assim, a informação completa e verdadeira das instituições responsáveis pela
descontaminação e a participação dos moradores gerariam a confiança, bem como a eficiência da
avaliação e o controle técnico em relação à contaminação e à remediação. O terceiro dispositivo,
a proximidade, ou seja, a gestão local dos problemas de contaminação não foi objeto de
reivindicação, pelo menos nas duas reuniões do fórum dos moradores, mas está presente no
funcionamento do mesmo.
4.3 A gestão partilhada para restaurar a confiança perdida
Em breve, será feita uma proposta à agência responsável pelo controle dos riscos, a fim de
que ela possa experimentar um dispositivo voltado para o monitoramento participativo do controle
da contaminação, bem como do processo de remediação no Condomínio Barão de Mauá.
Representantes dos moradores seriam associados, e eles teriam reuniões regulares com a
empresa contratada e com a agência que, por sua vez, apresentariam o monitoramento da
contaminação e a atualização dos trabalhos de remediação. Nesses encontros, os moradores
poderiam fazer perguntas, solicitar informações e formular propostas.
Por exemplo, tais dispositivos, como os comités de acompanhamento do site (CSS), foram
adotados na França. Eles contribuem para criar um clima de confiança com os moradores das
áreas industriais, mas trata-se muito mais de informação dada à população pela empresa e pelo
governo do que uma verdadeira gestão partilhada. A experimentação do dispositivo em Barão de
Mauá vai permitir, sem dúvida, definir melhor as condições de possibilidade de uma gestão
partilhada.

5. CONCLUSÕES
Os três desafios que analisamos referem-se a três níveis de comunicação de risco que a
nossa pesquisa permitiu distinguir. Esses desafios são a parte problemática, o "ponto cego".
Informação: o risco é o risco objetivo. Definição: informar a população sobre a existência do
risco e as práticas de prevenção. Objetivo: reduzir o risco objetivo. O campo de intervenção: é o
campo abrangido pela grande parte dos atuais gestores de risco. O ponto problemático: como
comunicar a incerteza que está no coração do risco?
Comunicação stricto sensu: o risco é o risco percebido. Definição: comunicar para levar
em consideração a percepção do risco da população. Objetivo: reduzir o risco subjetivo, ou seja,
diminuir as emoções do público (a indignação, a raiva, etc.) e evitar mobilizações. O campo de
intervenção: intervir sobre a percepção de risco e, portanto, sobre as condições que influenciam a
percepção de risco e estar atento às preocupações do público. O ponto problemático: como dar
espaço às emoções na comunicação de risco?
Participação: o risco é o resultado de danos para o meio ambiente. Definição: sensibilizar
os moradores em relação aos danos ao seu ambiente (educação ambiental) definir e implementar,
com eles, ações para melhorar seu ambiente de vida. Objetivo: reconciliar os moradores com o
seu ambiente; agir sobre o ambiente antrópico para melhorar o ambiente biofísico. O campo de
intervenção: educação ambiental e cultura de risco como uma alavanca para melhorar as
condições de vida dos moradores. O ponto problemático: como (re)estabelecer a confiança
necessária para o bom funcionamento da participação?
Nesta fase atual da presente pesquisa, acreditamos que uma real comunicação participativa
de risco deve articular os três níveis de comunicação (informação, comunicação e participação) e
sua implementação passa pelo tratamento dos três pontos problemáticos expostos acima: a
comunicação da incerteza, o lugar das emoções e o (re)estabelecimento da confiança.
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RESUMEN
Las inundaciones y anegamientos son eventos cada vez más comunes en los centros urbanos de
Brasil. Este tipo de acontecimientos se vuelve a repetir en la corriente de microcuenca hidrográfica
en Ilha Solteira, San Paulo, Brasil. Tales eventos ocurren en la microcuenca hidrográfica en Ilha
Solteira. Para evitar o reducir el daño causado, es necesario conocer los atributos naturales que
contribuyen a este tipo de eventos y su interacción espacio-temporal. Los Instrumentos legales,
federales y estatales ya incluyen tales atributos, pero los recursos técnicos y financieros son
limitados en pequeñas ciudades, lo que no permite su aplicación en todos los casos. Teniendo en
cuenta estas condiciones, este estudio ha determinado comparar el uso de datos SRTM originales
del USGS 30 y 90 metros para el mapeo de zonas con riesgo de inundación, haciendo uso del
algoritmo HAND (altura arriba del drenaje más cercano) implementó el software gratuito
TerraHidro. Para la escala del estudio abordado fue posible evaluar un mejor nivel de detalle para
la resolución de los datos topográficos (30m SRTM) pues características se perdieron con el uso
de los datos de 90m.
Palabras Clave: Microcuencas hidrográficas. Modelo de Elevación Digital. Planificación
ABSTRACT
Floods and flooding are common in Brazilian urban centers. These events occur in the Caçula
Stream Watershed located in Ilha Solteira city (SP), Brazil. One way to reduce damage is to know
the natural tribute that intervenes in these processes and their spatial-temporal interaction. Despite
federal and state efforts in the study of urban risks, small cities are restricted due to limited
technical and financial resources. Considering these conditions, this paper proposes compare the
use of SRTM original data from the USGS with 30 and 90 meters for mapping of flooding potential
areas using the HAND (Height Above the Nearest Drainage) algorithm implemented in Free
Software TerraHidro. In addopet scale, was possible to assess a better detail level for topographic
data resolution of 30m, in relation to with 90m data, where features were lost.
Keywords: Watershed. Digital Elevation Model. Urban planning.
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1. INTRODUCCIÓN
El desarrollo histórico de la civilización se produjo alrededor de los ríos para utilizarlos como
un medio de transporte, la obtención de agua para el consumo y como un medio para deshacerse
de sus residuos. Además, las zonas cercanas a los ríos, generalmente plana, son propicias para
el asentamiento humano, motivando su ocupación (TUCCI; ORSINI, 2005). Con un crecimiento
desordenado y rápido de las ciudades, las zonas de riesgo, como las llanuras de inundación
fueron ocupadas, con lo que dieron como resultado fenómenos de inundaciones y anegamientos.
Dadas las características geográficas de Brasil, estos fenómenos se producen de forma natural.
Teniendo en cuenta estas condiciones, el objetivo de este estudio fue comparar el uso de
datos SRTM (Shuttle Radar Topographic Mission) originales del USGS (United States Geological
Survey) 30 y 90 metros para el mapeo de las zonas potencialmente inundables en la microcuenca
hidrográfica de la corriente Caçula en la ciudad de Ilha Solteira – San Paulo, utilizando el
algoritmo HAND (del inglés Height Above the Nearest Drainage o la distancia vertical al desagüe
más próximo).
HAND es un algoritmo desarrollado por el INPE - Instituto Nacional de Investigaciones
Espaciales (INPE, 2013). Según Rennó et al. (2008) esta variable describe la distancia vertical de
cada punto con respecto al drenaje más cercano y se puede detectar de forma remota por la
topografía de los datos SRTM. Por lo tanto, HAND genera un DEM (Digital Elevation Model)
producido matemáticamente a partir de la superficie de la tierra que hace que sea posible aplicar
análisis matemáticos para la descripción cuantitativa y la comprensión de la propiedad de la tierra
cuya representación se da en 3D (NOBRE, 2012), lo cual permite relacionar la hidrología y
geomorfología través de la estandarización de los datos topográficos.
Esto permite la comparación de los terrenos, así como la capacidad de predecir la presencia
de agua en el suelo (RODRIGUES et al., 2011). Este modelo genera mapas topográficos o de
desniveles relativos a los cursos del agua. Estos desniveles relativos son buenos indicadores de
la susceptibilidad a las inundaciones de cada punto en el paisaje (NOBRE, 2012), que se puede
utilizar para componer escenarios cuyas proyecciones permiten la planificación de las zonas
propensas a las inundaciones, anegamientos y deslizamientos, a partir de datos topográficos
(RODRIGUES et al., 2011) ya que el modelo fue desarrollado para delimitar las zonas húmedas y
se puede utilizar en la delimitación de las zonas de riesgo de inundaciones y deslizamientos de
tierra (NOBRE, 2012).
Además, cuando se registra la altura sobre el drenaje más cercano, HAND identifica las
áreas más planas, que a su vez, estarían sujetas a los procesos de crecidas y las inundaciones en
la temporada de diluvio (RENNÓ et al., 2008). Indirectamente, los datos obtenidos con HAND
están relacionadas con la profundidad de la capa freática, que a su vez indica la disponibilidad de
agua en el suelo (RENNÓ et al., 2008; PIRES; BORMA, 2013; INPE, 2015).

2. METODOLOGÍA
2.1 Área de estudio
La ciudad de Ilha Solteira se encuentra en el noroeste del estadio de San Paulo, Brasil, a
680km de la capital, en la frontera con el estadio de Mato Grosso del Sur (SAVIO, 2011), entre los
meridianos 51º00’ y 51º30’W y los paralelos 20º15’ y 20º45’S, en una superficie de 652,449km²
(IBGE, 2014).
El relieve es descrito por Lollo (1998) como el ondulado y suavemente ondulado,
ligeramente seco, que consiste en colinas grandes y medianas con bajo pendiente y amplios
valles. A lo largo de la extensión municipal se encuentran Latosol Rojo, Argisol Rojos y Argisol
Rojos-Amarillos (Oliveira et al., 1999). El clima, según Köppen, varía de tipo tropical de altitud, con
2

lluvias en verano y seca en el invierno , con la temperatura media del mes más cálido superior a
los 22°C, a la lluvia tropical, con invierno seco y ameno (CEPAGRI, 2013).
La ciudad se encuentra entre los Ríos Paraná, Tiete y San José dos Dourados bajo Acuífero
Bauru-Caiuá, presentando como características para ser poroso, semi confinado a libre. De
acuerdo con estudios realizados por la CESP para el licenciamiento ambiental de la central
hidroeléctrica de Ilha Solteira, la vegetación predominante en el área era la Bosque Semidecíduo,
que es parte del dominio de la Mata Atlántica (DIAS, 2014). También hay zonas de contacto entre
el bioma de Mata Atlántica y la Sabana (cerrado). Sin embargo, la mayor parte de esta cobertura
única fue eliminada con la ocupación del área (LOLLO, 1998; SILVA et al., 2006).
Ilha Solteira fue planeada y construida por CESP (Compañía Energética de San Paulo) para
dar cobijo a los trabajadores que trabajarían en la construcción de la central hidroeléctrica. Sin
embargo, incluso si estaba previsto, durante mucho tiempo la ciudad ha sufrido de episodios de
inundaciones, anegamientos y las crecidas, que afectan tanto en zonas rurales como en zonas
urbanas, como los accidentes de tráfico (MARTELI, 2015).
2.2 Procedimentos metodológicos
Para el procesamiento del modelo, se utilizaron los datos de SRTM originales de la USGS
con una resolución horizontal de 3 segundos de arco (~ 90m) y 1 segundo de arco (~ 30 m) y la
resolución vertical de 1 m (RENNÓ et al., 2008). Ambos tienen la proyección Lat/Long y Datum
WGS84 y están disponibles de forma gratuita (USGS, 2015). El procesamiento de datos se hizo
en TerraView Hydro versión 0.4.3 implementó el software libre TerraView 4.2.2
(http://www.dpi.inpe.br/terraview/index.php), las herramientas hidrológicas, lo que permite la
generación de modelo de la microcuenca de la corriente de Caçula. Las etapas del proceso HAND
están claramente especificadas en Rennó et al. (2008) y se presenta en la Figura1.
Figura 1. Los procedimientos de secuencia utilizada

El algoritmo HAND tiene valores numéricos que se pueden cortar en clases. Por lo tanto, la
imagen generada HAND, fue exportado en formato geotiff y mediante el software ENVI 5 (IDL Interactive Data Language), lenguaje que fue construido inicialmente el algoritmo HAND, descrito
en Rodrigues et al. (2011), se hizo cortar la imagen para definir el área de inundación de acuerdo
con la metodología de Rennó et al. (2008).

3. RESULTADOS
Los resultados del área clasificada con el modelo HAND se muestran en la Figura 2. Como
se puede apreciar que el algoritmo HAND presenta valores pequeños de distancia vertical (cerca
de cero), con los cuales se identificó las regiones donde la capa freática está cerca de la
superficie y por lo tanto, el suelo se encuentra a condiciones de saturación (Figura 2 - AI y BI).
Donde se observa altos valores de distancia vertical, identifican las zonas con nivel de aguas
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profundas, es decir, áreas con buen drenaje (RENNÓ et al, 2008; PIRES; BORMA, 2013; INPE,
2015).
En la clasificación de HAND segundo Rennó et. al, (2008) (Figura 2 - AII y BII), la primera
clase (azul) es un entorno en los que el nivel del agua se encuentra en la superficie del suelo o
muy cerca de ella, y por lo general se llama aguas poco profundas. La segunda clase (verde) es
un entorno de transición con la capa freática poco profunda, llamada ecótono. La tercera y cuarta
clase representa aquellos entornos cuya tabla de agua es suficiente o lo suficientemente profunda
e incluye dos ambientes: una más inclinada denominado pendiente (amarillo) y el otro más de
fondo llamada meseta (rojo).
En la clasificación, donde el algoritmo HAND se adaptó (Figura 2 - AIII y BIII), se excluyó la
pendiente, pero la lógica sigue siendo el mismo: la primera clase (azul) es el entorno que
representa el nivel del agua se encuentra en la superficie del suelo o muy cerca; la segunda clase
(verde) es el entorno de transición con la capa freática poco profunda; y la tercera clase (rojo)
representa aquellos entornos cuya tabla de agua es lo suficientemente profunda.
Figura 2. Resultados HAND

En la clasificación de acuerdo a la metodología de Rennó et. al, (2008), la pendiente en
esta área de estudio no es un factor determinante para HAND superior a 15 metros, ya que la
diferencia entre SRTM-DEM fue la aparición de la pendiente (manchas amarillas) en la tabla con
los resultados de la SRTM de 30 metros. Por lo tanto, la pendiente tuvo que ser desconsiderada,
factor que se confirmó en la Figura 3, donde tanto la SRTM de 90m cuanto para 30m, la
frecuencia de píxeles disminuye al aumentar la pendiente (presentada en grados como en
porcentaje). Además, a partir del análisis de los histogramas de relieve (Figura 3 - V y VI), el 30m
SRTM datos finos fueron representados mejor.
En relación a los datos SRTM, en esta área de estudio los datos topográficos de 30 metros
proporcionan mejores niveles que detallan que los datos de 90 metros. En esto, fueron
enmascarados algunas características, como se observa al sur de la microcuenca, la falta de
representación del estanque (Figura 2 - AI, AII y AIII).
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Figura 3. Histogramas

I - Declive de histograma (en grados) de la SRTM de 90m; II - Declive de histograma (en
grados) de 30m SRTM; III - Declive de histograma (porcentaje) de la SRTM de 90m; IV Declive de histograma (en porcentaje) ) de 30m SRTM; V - Alivio del histograma (altura)
de 90m SRTM; VI - Alivio del histograma (altura) de 30m SRTM.

Rodrigues et al. (2011) señalan también que los aspectos de las clases del HAND pendiente
(>15m y ≥7,6%) y mesetas (>15m y <7,6%) son los que más sufren la influencia de la resolución
espacial de los datos. Este hecho se observa en la Figura 2 (AII y BII). Sin embargo, no tener en
cuenta el declive, ya que el área de estudio es muy plano, el área que sufrió la mayor influencia
con una resolución espacial de los datos eran las aguas poco profundas (<5,3m), como se
muestra en la Figura 2 (AIII y BIII).
Por otro lado, para observar los valores de escorrentía para la misma área de estudio,
Santos (2014) utilizaron técnicas tradicionales como la curva de número (Soil Conservation
Service - SCS) que dieron resultados similares a los del algoritmo evaluado, lo cual les permite
inferir que ellos son aceptables con la realidad.

4. CONCLUSIONES
El modelo de terreno HAND puede ser una herramienta útil en estudios de planificación del
medio físico y ha demostrado ser muy eficaz para representar la corriente de drenaje de la
microcuenca hidrográfica de la corriente de Caçula. También tiene la ventaja de estar asociado
con el TerraHidro que es una aplicación libre y abierta a la colaboración con todos los interesados
de la comunidad científica. Sin embargo, algunas regiones se observó con la longitud inferior a la
real del drenaje.
Para aplicaciones locales utilizando el modelo HAND, los datos topográficos de 30 metros
proporcionan el mejor detalle de la escala adoptada. Además, el uso de la pendiente es
importante, en esta escala de estudio, pues las informaciones serán enmascaradas cuando se
utilizan los datos con 90 metros.
En relación al Proyecto Urbano de Drenaje de Ilha Solteira, este era apropiado para el
momento de la creación del municipio. Con la aparición de nuevos barrios, no se han adoptado las
alternativas de drenaje que incluyen la captación de la infiltración del agua. Por lo tanto, se
sobrecargo el sistema diseñado en la década de 1970, lo que lleva a las constantes inundaciones.
En la actualidad, las medidas de aumento del área permeable en los nuevos loteamientos
podrían ser considerarse, una vez que el Plan urbanístico guía la adopción del sistema de drenaje
adecuado, como la filosofía moderna de Eco-hidrología.
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RESUMO
A urbanização é um dos fenômenos com maior capacidade de alteração do espaço e a
forma como ela aconteceu na Cidade de São Paulo favoreceu para que a população de baixa
renda buscasse por loteamentos mais acessíveis e ocupassem as periferias com loteamentos
irregulares instalados em encostas e margem de córregos, criando uma vulnerabilidade aos
processos de deslizamento. Uma das maneiras de atuar nessas situações é a partir do
monitoramento periódico e é possível fazê-lo por intermédio das fotografias aéreas inclinadas.
Analisando a realidade da Prefeitura de São Paulo, realizou-se uma comparação da eficiência da
obtenção dessas fotografias a partir de sobrevoo com helicóptero e de VANT, comparando-as por
meio dos critérios de: custo para aquisição das fotografias; velocidade de descolamento;
capacidade de obtenção de fotografias por tempo de voo; repetição das fotografias; tomada de
decisão em tempo real; qualidade das fotografias e, informações e produtos possíveis de serem
gerados.
Palavras Chave: Fotografias aéreas inclinadas; Áreas de risco geológico; Comparativo;
Drones; Helicóptero.
ABSTRACT
A urbanização é um dos fenômenos com maior capacidade de alteração do espaço e a
forma como ela aconteceu na Cidade de São Paulo favoreceu para que a população de baixa
renda buscasse por loteamentos mais acessíveis e ocupassem as periferias com loteamentos
irregulares instalados em encostas e margem de córregos, criando uma vulnerabilidade aos
processos de deslizamento. Uma das maneiras de atuar nessas situações é a partir do
monitoramento periódico e é possível fazê-lo por intermédio das fotografias aéreas inclinadas.
Analisando a realidade da Prefeitura de São Paulo, realizou-se uma comparação da eficiência da
obtenção dessas fotografias a partir de sobrevoo com helicóptero e de VANT, comparando-as por
meio dos critérios de: custo para aquisição das fotografias; velocidade de descolamento;
capacidade de obtenção de fotografias por tempo de voo; repetição das fotografias; tomada de
decisão em tempo real; qualidade das fotografias e, informações e produtos possíveis de serem
gerados.
Keywords: Aerial photographs inclined; Risk geological areas; Comparative; Drones;
Helicopter.
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1. INTRODUÇÃO
O monitoramento é um instrumento de extrema importância para se realizar uma gestão
eficiente dos riscos ambientais. Tem como foco a experiência tida pela Prefeitura do Município de
São Paulo, uma das alternativas de se realizar o monitoramento, e em especial, o monitoramento
das áreas de risco geológico, é por meio das fotografias aéreas inclinadas obtidas em sobrevoos
de helicóptero. Porém ao longo dessa experiência, foi percebido que o helicóptero é grande
utilidade, principalmente no que diz respeito às questões de deslocamento, porém há uma baixa
possibilidade de geração de informações. Sendo assim, foi pensando em alternativas para
realização do monitoramento e foi proposto um voo teste com drone, a fim de verificar quais
possibilidades de uso e sua eficiência no monitoramento das áreas de risco.

2. VOO TESTE E A METODOLOGIA DE ANÁLISE
Foi realizado e analisado o voo teste feito com empresa G-Drones, que atua na geração de
soluções para a coleta e análise de dados geográficos e ambientais por meio de geotecnologias,
que se dá por meio de imageamento aéreo por drones (VANT, veículo aéreo não tripulado). Esse
teste foi realizado no dia 28/07/2015 a fim de verificar os produtos gerados a partir desse
equipamento.
O local escolhido para o teste foi a área mapeada denominada LA-01 Nova Jaguaré. Essa
escolha se deu em virtude da área nos proporcionar múltiplas visões sob o risco, nos permitindo
observar algumas variações do risco geológico (a área em questão foi subdividida em 2 setores,
LA-01-01 [R1-baixo] e LA-01-02 [R4-muito alto]) e observar as intervenções do Poder Público para
esse tipo de situações, uma vez que a área recebeu obras de contenção de risco (muros de
contenção de encosta e retaludamento) e obras de reurbanização (a partir da construção de
conjuntos habitacionais).
Para se alcançar o objetivo desse projeto foi realizado um comparativo, a partir da análise
empírica, das fotografias oblíquas e dos dois métodos de obtenção dessas fotografias, o
helicóptero e o VANT, tendo como base os critérios econômicos e técnicos, como: custo para
aquisição das fotografias; velocidade de descolamento e capacidade de obtenção de fotografias
por tempo de voo; repetição das fotografias; tomada de decisão em tempo real e, as
possibilidades variadas de obtenção de outras informações e produtos, que não só as fotografias
inclinadas, a partir dos métodos.

3. RESULTADOS
3.1 Custo para aquisição das fotografias
Para o critério de custo para aquisição das fotografias, a obtenção das fotografias aéreas
obtidas a partir do helicóptero custa, em média, R$ 314,40 por área. Chegou-se a esse custo
verificando o custo da hora do voo de helicóptero utilizado pela Prefeitura Municipal de São Paulo
(PMSP), que custa R$ 3930,00. Tomando por base a experiência obtida na PMSP, os voos têm
duração máxima de 2 (duas) horas e, de forma empírica verificou-se que nesse período é possível
realizar o imageamento, de forma eficiente e com qualidade mínima, de 25 áreas de risco. Já as
fotografias aéreas inclinadas obtidas a partir do VANT custam, em média, R$ 316,36. Chegou-se
a esse valor após se realizar um orçamento com uma consultoria especializada em coleta e
análise de dados geográficos e ambientais por meio de geotecnologias. O orçamento teve como
base as 411 áreas hoje mapeadas pela PMSP, com média de 3 ha por área, gerando um custo
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total de R$ 130.024,00 para o imageamento das 411 áreas, produzindo além das fotografias
aéreas inclinadas: imagens aéreas verticais brutas; ortomosaicos georreferenciados com
resolução espacial de, aproximadamente, 4 cm/pixel; Modelo Digital de Superfície para cada área
e, relatório descritivo sobre o método de obtenção e processamento das imagens e avaliação
geométrica das áreas imageadas.
Apesar de as fotografias obtidas por helicóptero apresentarem um custo menor de aquisição
do que aquelas obtidas através do VANT, o VANT se mostra, nesse critério mais eficiente uma
vez um voo com esse equipamento possibilita um número maior de produtos e também, um
número maior de informações obtidas das áreas e dos processos nela instalados.

3.2 Velocidade de deslocamento
Para o critério de velocidade de deslocamento, avaliando a condição do trânsito da Cidade
de São Paulo, verificou-se que o helicóptero possui maior capacidade de velocidade, uma vez que
o próprio meio de obtenção também é um meio de locomoção pela Cidade. Ainda, o helicóptero
possui uma capacidade maior de deslocamento devido a sua velocidade em missão, que é de 241
Km/h, em média, e autonomia de até 3 horas e 20 minutos.
Já para as fotografias obtidas através do VANT, verificamos que a legislação que hoje rege
a utilização desses equipamentos é bastante restritiva e nela é estabelecido que os voos feitos em
área urbana devem ser realizados até onde for possível manter contato visual entre o técnico e o
equipamento. Tendo em vista a dimensão das áreas de risco e da Cidade, para se realizar o
imageamento das áreas, é necessário o deslocamento terrestre e, avaliando a condição do
trânsito de São Paulo, a velocidade de deslocamento do VANT, comparado ao helicóptero, é
muito menor. Ainda, o VANT possui menor capacidade de deslocamento por conta de velocidade
atingida em missão, de 25 Km/h com autonomia de 14 minutos.
Com base na experiência da PMSP com o imageamento por helicóptero e, com base no
orçamento e informações disponibilizados pela consultaria que realiza o imageamento por VANTs,
é possível inferir que o helicóptero é mais eficiente nesse critério, uma vez que o helicóptero não
fica aquém das questões de mobilidade urbana.

3.3 Capacidade de obtenção de fotografias por tempo de voo
Sobre a capacidade de obtenção de fotografias por tempo de voo para o helicóptero,
considerando a duração dos voos feito na PMSP de 2 horas, verificou-se que nesse período é
possível imagear, respeitando as limitações da aeronave, as condições atmosféricas e a
qualidade mínima da fotografia, 25 áreas de risco.
Avaliando a capacidade de obtenção de fotografia por tempo de voo para o VANT, essa é
uma avaliação bastante subjetiva uma vez que a regulamentação hoje imposta sobre o VANT é
bastante restritiva. O voo com o VANT pode ser operado em áreas urbanas com altitude máxima
de 60 metros e o equipamento pode se distanciar até 500 metros do operador. Sendo assim, o
atendimento a esse critério depende de diferentes fatores externos, como trânsito, para se
estabelecer a relação entre o tempo de voo e a quantidade de áreas imageadas. Porém, uma das
facilidades que o VANT possibilita é a de utilizar mais de um equipamento, para que se possa
assim, otimizar a aquisição das fotografias.
Com base na experiência da PMSP com o imageamento por helicóptero é possível inferir
que o helicóptero é altamente eficiente nesse critério. Já o VANT, sua capacidade de
imageamento fica condicionada a condições externas, como o trânsito. Conhecendo a realidade
da Cidade de São Paulo, entendemos que esse critério cumpre uma eficiência mediana.

3.4 Repetição das fotografias
Para o critério de repetição das fotografias, avaliando o helicóptero e a experiência da
PMSP, os técnicos que realizam os voos não dispõe de nenhum equipamento para aferir a
altitude no ato de obtenção das fotografias, fator esse que dificulta a repetição da fotografia a
partir de um mesmo ponto de visada e mesma altitude uma vez que esse dado é desconhecido.
Ainda, o ponto de obtenção das fotografias no helicóptero depende de condições dos ventos no
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dia do voo, o que pode inviabilizar a disposição do helicóptero no mesmo ponto onde a fotografia
anterior foi obtida.
Já para as fotografias obtidas a partir do VANT, esse equipamento possui sensores que
registram automaticamente altitude e localização geográfica, por meio de uma GPS – Global
Positioning System, em tradução livre, Sistema de Posicionamento Global. Há também a
possibilidade de se programar o equipamento em uma altitude e localização espacial específica, a
partir de aplicativo para programação de voo, como Tower (aplicativo disponível na plataforma
Android) e Mission Planner (disponível para a plataforma Windows), onde se pode estabelecer as
configurações do voo como perímetro a ser imageado, altitude, linhas de voo para cobrimento
aerofotogramétrico da área e altitude. Esse tipo de função no VANT favorece a repetição das
fotografias ao longo do tempo e dinamiza e enriquece o processo de análise dos processos de
movimentação de massas por meio das fotografias. Ainda, apesar de também estar vulnerável às
condições dos ventos no dia do voo, o VANT possui sensores de estabilidade, que contribui de
forma positiva à repetição das fotografias a partir de um mesmo ponto de visada.
Considerando isso, entendeu-se que sob esse critério as fotografias obtidas por VANT são
mais eficientes do que as obtidas a partir do helicóptero.

3.5 Tomada de decisão em tempo real
Para o critério de tomada de decisão em tempo real, para as fotografias obtidas a partir do
helicóptero o fotógrafo ou técnico está observando diretamente para área imageada e, a partir
disso é possível que se perceba alguma evidência de agravamento do risco ou algum detalhe da
área que possa influenciar no processo de deslizamento e assim, é possível o imageamento
desse aspecto. Para as fotografias obtidas através do VANT a tomada de decisão em tempo real
pode ser ou não viável e, o que viabiliza isso é um dispositivo chamado First Person Vision – FPV,
que em tradução livre significa Visão em Primeira Pessoa, que possibilidade que o operador do
VANT visualize a área imageada e consiga observar algum detalhe ou alteração na área e possa
imageamento no mesmo momento.
Caso o VANT disponibilize o recurso de FPV é possível que o operador evidencie fatores
que potencializem o risco em tempo real. Sendo assim, o helicóptero tem alta eficiente frente a
esse critério. Já o VANT pode ou não ser eficiente quanto a tomada de decisão em tempo real e,
o que vai determinar isso é a disponibilidade do recurso FPV.

3.6 Qualidade das fotografias
Para o critério de qualidade das fotografias obtidas através do helicóptero, verificou-se que a
aeronave utilizada pela PMSP possui sensores de estabilidade, porém como a câmera fotográfica
fica na mão do técnico, e não em um suporte, há a possibilidade de trepidação da câmera, o que
aumenta a probabilidade de a fotografia gerada estar fora de foco, gerando uma perda de
qualidade. Ainda, a qualidade da fotografia obtida a partir do helicóptero está diretamente
relacionada a habilidade do fotógrafo, o que amplia a possibilidade de diminuição na qualidade do
produto gerado.
Quanto as fotografias obtidas pelo VANT, no teste comparativo foi utilizado um equipamento
com suporte para a câmera fotográfica, o que diminuiu a possibilidade de trepidação da câmera e
assim, diminui a possibilidade de uma fotografia de baixa qualidade por conta dessa trepidação.
Existem alguns equipamentos que podem contar com um gimbal de estabilidade, ferramenta que
oferece a câmera maior estabilidade no momento da obtenção das fotografias, uma vez que essa
ferramenta corrige a variação de inclinação do VANT e mantem a câmera numa mesma posição
durante todo o voo. No VANT, o processo de obtenção das fotografias é mais automatizado,
comparado com o helicóptero, o que pode garantir uma maior qualidade nas fotografias. Quanto à
qualidade e resolução das fotografias obtidas com o VANT, o teste realizado possibilitou a
geração de fotografias com resolução de 0.0359438 m/por pixel.
Considerando isso, o helicóptero tem helicóptero tem eficiência mediana frente a esse
critério. Já o VANT tem alta eficiência nesse critério e se mostra muito mais vantajoso, como base
nisso.
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3.7 Informações e produtos possíveis de serem gerados, além da fotografia
aérea inclinada
Para o critério informações e produtos possíveis de serem gerados, com base na
experiência obtida na PMSP que o helicóptero oferece poucas opções de produtos e informações
geradas, além das fotografias aéreas inclinadas uma vez que a disposição da câmera se dá
apenas através da janela da aeronave, não sendo possível obter fotografias verticais. Foram
gerados arquivos, a partir do helicóptero, na extensão jpg (utilizado em software de
processamento e edição de imagens).
Avaliando as possibilidades de geração de informações e produtos com o VANT verificou-se
que, além das fotografias aéreas inclinadas, esse equipamento possibilita a geração de
ortomosaicos georreferenciados da área e Modelos Digitais de Superfície - MDS, apenas com um
único sobrevoo na área. Essas imagens são geradas a partir do software Agisoft PhotoScan, que
possibilita a produção dos ortomosaicos, dos Modelos Digitais de Superfície, entre outros
produtos, como o modelo da área em 360°, a partir d o agrupamento de fotografias aéreas
inclinadas de uma área. Foram gerados arquivos, a partir do VANT, nas seguintes extensões:
geotiff (utilizado em SIG), jpg (utilizado em software de processamento e edição de imagens) e,
kmz (utilizado no Google Earth, o que facilita a utilização e obtenção de informação a partir da
fotografia, uma vez que esse software é livre).
Outra vantagem da utilizado do VANT, frente a esse critério, é que todas os produtos
gerados por ele são obtidos com suas coordenadas geográficas, o que facilita no posterior uso
dos dados e das fotografias.
A partir dos vários diferentes produtos gerados por meio do VANT, há um ganho no número,
e na qualidade, de informações de uma dada área. Por exemplo, a partir do ortomosaico e do
MDS é possível realizar medições de distâncias, limites, áreas e volumes com precisão; extrair
curvas de nível; aferir a declividade dos terrenos e ainda, em caso de desastres, é possível medir
quanto de material foi retirado na encosta. Esse tipo de informação facilita o processo de gestão
das áreas de risco e auxilia na propositura de medidas de minimização dos riscos.
Considerando isso e analisando esse critério, o helicóptero tem baixa eficiência quanto a
possibilidade de geração de outras informações e produtos. Quanto ao VANT, esse equipamento
apresenta alta eficiência na geração de outros produtos, uma vez que esse equipamento
consegue gerar mais produtos e informações a partir de único sobrevoo. Sendo assim, o VANT é
mais vantajoso, analisando esse critério.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O monitoramento é uma etapa importante para a Gestão do Risco pois é nessa etapa que
se pode verificar as mudanças nas ocupações onde se localizam as áreas de risco geológico e
assim, pode-se tomar medidas para minimizar consequências de desastres. E as fotografias
aéreas inclinadas se mostram como uma ferramenta útil ao monitoramento, uma vez que elas
possibilitam, de maneira rápida e fácil interpretação, os sinais que condicionam o risco geológico,
como trincas e abatimentos no solo, movimentação de solo através da vegetação nos taludes e
aberturas de fraturas.
Esse trabalho teve como objetivo principal avaliar a eficiência do uso de fotografias aéreas
inclinadas, obtidas a partir de sobrevoo de helicóptero, no monitoramento de áreas de risco
geológico, comparando-as com as fotografias inclinadas obtidas por meio de VANTs. Essa
comparação se deu por meio de sete critérios técnicos e econômicos e verificou-se que o VANT é
mais eficiente que o helicóptero em grande maioria dos critérios. O VANT se apresentou mais
eficiente nos critérios de custo para aquisição das fotografias, repetição das fotografias, qualidade
da fotografia e, informações e produtos possíveis de serem gerados. Enquanto o helicóptero teve
alta eficiência nos critérios de velocidade de deslocamento, capacidade de obtenção de
fotografias por tempo de voo e, tomada de decisão em tempo real. A comparação foi realizada a
contento, porém o objetivo não foi atingido, uma vez que se verificou que o VANT é mais eficiente
que o helicóptero.
Ainda que se tenha percebido que o VANT é mais vantajoso em mais critérios que o
helicóptero, entendemos que o helicóptero é ainda uma ferramenta interessante no
monitoramento das áreas de risco. Isso acontece porque, os dos principais problemas hoje na
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Cidade de São Paulo é a dificuldade de locomoção por carros e, sendo o helicóptero o próprio
meio de locomoção, há um ganho de agilidade da obtenção das fotografias. Além das questões
do trânsito, São Paulo é uma cidade de grandes dimensões e algumas áreas de risco partilham
dessa realidade e, a utilização do helicóptero é um meio facilitador para a prática do
monitoramento em São Paulo.
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RESUMO
Este trabalho visa investigar se profissionais da área de SST identificam corretamente os
perigos associados a agentes químicos de uso comum, conforme preconizado pelo GHS, CE e
ICCT. A atividade consistiu em associar corretamente um produto químico com um ou mais
pictogramas e com somente um conjunto de frases R, imediatamente após o recebimento, sem
consultar fontes bibliográficas. A partir da análise dos resultados constatou-se que a maioria dos
participantes não reconheceu os pictogramas e nem as frases R para a maior parte dos produtos
químicos apresentados; as frases R foram mais reconhecidas do que os pictogramas; e os
pictogramas relativos aos perigos físicos foram mais reconhecidos do que aqueles relativos aos
perigos à saúde e as frases R relativas à corrosão, queimadura ou carcinogenicidade foram mais
reconhecidas do que as outras. Os resultados sugerem pouca familiaridade desses profissionais
com os elementos de comunicação de perigos propostos.
Palavras Chave: control banding; riscos químicos; comunicação de perigo

ABSTRACT
This study aimed at investigating whether OSH professionals correctly identify the hazards
associated with chemicals frequently handled in laboratories, as recommended by the GHS, and
National Regulations. Participants had to match a list of chemicals with one or more pictograms
and with one set of R phrases, relying upon their previous knowledge. There was no time for
consulting bibliographic sources. Results showed that, neither the pictograms, nor the R-phrases
were correctly associated to most of presented chemicals. Despite that, R-phrases were more
correctly associated than pictograms. The frequency of correct matches suggests that pictograms
assigned to physical hazards were more recognized than those assigned to health hazards. Rphrases describing corrosion, burn or carcinogenicity were more recognized than others. The
overall results suggested a lack of familiarity of such professionals regarding hazard
communication elements set forth by conventions and legislation in force.
Keywords: control banding; chemical risks; hazard communication
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INTRODUÇÃO
O desenvolvimento de metodologias pragmáticas para avaliação dos riscos químicos vem
ganhando atenção dos profissionais de Segurança e Saúde no Trabalho (SST) ao longo das
últimas décadas. Dentre elas, destaca-se a ferramenta International Chemical Control Toolkit
(ICCT). Baseia-se no conceito conhecido como control banding, onde uma faixa de risco (risk
band) é formada combinando-se um determinado perigo, intrínseco ao produto químico (hazard
band), com a faixa de exposição ao mesmo (exposure band). (NAUMANN et al, 1996; BROOKE,
1998; GARDINER E OLDERSHAW, 1998, TISCHER et al, 2003; RIBEIRO et al; 2012).
À época de seu desenvolvimento, a identificação dos perigos era feita a partir da
classificação do agente químico de acordo com as frases de risco (frases R), descritas no anexo
III da Diretiva 67/548/CEE, consolidada e republicada na Diretiva 2001/59/CE (OJ, 2001). As
frases R descrevem a natureza dos perigos específicos de um produto químico, indicando os
efeitos à saúde, sua intensidade e as diferentes vias de exposição. A adoção das frases R para
classificar o perigo foi e ainda é um dos grandes diferenciais desta abordagem, por homogeneizar
o que se entende por perigo. Por outro lado, é também uma limitação da ferramenta, pois a
informação sobre os perigos de uma substância expressa por frases R só é fornecida por quem
adota o sistema de classificação, embalagem e rotulagem da Comunidade Europeia. Esse
obstáculo começou a ser suplantado com a implantação do Sistema Globalmente Harmonizado
de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos (GHS do inglês Globally Harmonized
System) (UN, 2013; ILO 1990).
O GHS é uma importante ferramenta de comunicação de perigos que conceitua os perigos e
estabelece a classificação e comunicação da informação sobre os mesmos nos rótulos e nas
fichas de informação de segurança de produtos químicos (FISPQ), por meio de palavras de
advertência, frases de perigo (frases H), frases de precaução (frases P) e pictogramas
padronizados (UN, 2013; ABIQUIM/DETEC, 2005; ABNT 2012; BRASIL 2011). De maneira ideal,
se adotado o GHS, as informações sobre os perigos inerentes a determinado agente químico
seriam obtidas de uma única fonte mundialmente padronizada (UN, 2013). Nesse caso, a
ausência ou discrepância de informações entre diferentes sistemas de classificação deixariam de
ser um obstáculo à compreensão das mesmas. E desse modo, as informações necessárias para a
aplicação de ferramentas de avaliação como o ICCT, poderão ser obtidas sem que haja
divergências entre diferentes modelos/sistemas de classificação de perigo.
Entretanto, diversos estudos indicam que os elementos de comunicação de perigos
preconizados pelo GHS não são fonte efetiva de comunicação dos perigos. Dentre as razões
apontadas, cita-se a falta de familiaridade com os símbolos, somada ao desconhecimento de que
rótulos e FISPQs trazem informações padronizadas com relação aos perigos dos produtos
químicos. (BOELHOUWER et al., 2013; HARA et al. ;2007; DALVIE et al., 2014). Uma vez
adotado o GHS, deve-se assegurar que a familiarização dos profissionais com os elementos de
comunicação de perigos preconizados pelo sistema aumente em consonância com a sua
implantação. Para tanto, as reais necessidades de formação e informação, bem como as razões
para o desconhecimento, precisam ser conhecidas e avaliadas. Este trabalho tem por objetivo
investigar se os profissionais envolvidos (direta ou indiretamente) na manipulação de produtos
químicos e na avaliação ocupacional dos riscos químicos reconhecem os elementos de
comunicação de perigos dispostos em rótulos e FISPQs.

MATERIAIS E MÉTODOS
POPULAÇÃO DO ESTUDO
Participantes de cinco cursos de curta duração (45 horas) sobre segurança química e
avaliação qualitativa de riscos químicos utilizando abordagens pragmáticas, ministrados nos anos
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de 2013 e 1014. O estudo contou com a participação de 105 pessoas, todas envolvidas (direta ou
indiretamente) com a manipulação de produtos químicos.

COLETA DE DADOS
Utilizou-se como instrumento de coleta de dados um questionário anônimo, elaborado para
verificar o reconhecimento e a compreensão dos pictogramas do GHS e frases R presentes nos
rótulos dos produtos químicos vendidos comercialmente (Quadro 1) e utilizados com frequência na
academia e na indústria (Comission of the European Communites, 1992).
Quadro 1. Produtos químicos selecionados para compor o questionário
PRODUTOS QUÍMICOS SELECIONADOS
Óxido de Chumbo (II)*
Tolueno
Carbonato de Cálcio*
Acetona
Benzeno
Cloreto de mercúrio (I)
Cloreto de mercúrio (II)
Peróxido de hidrogênio 30%
Ácido sulfúrico 98%
Solução de glutaraldeído a 25%
Cianeto de sódio
Acetileno
Hidróxido de sódio (soda) 2,5%
Nitrato de amônio
*Produtos apresentados como exemplo

O questionário foi dividido em 3 partes. A primeira, voltada à coleta de dados, tais como,
grau de escolaridade, formação, e atuação profissional. A segunda apresentava os pictogramas
do GHS que deveriam ser associados com os produtos químicos da lista apresentada no
questionário (Figura 1). E, a terceira, que apresentava 14 conjuntos de frases R que deveriam
ser associados com os produtos químicos da lista apresentada no questionário (Quadro 2). O
mesmo foi aplicado como atividade inicial do curso. O exercício consistiu em associar
corretamente cada produto químico com um ou mais pictogramas e com somente um conjunto de
frases R. Os questionários foram respondidos imediatamente após o recebimento, de modo que
não houve tempo para consulta a fontes bibliográficas.
Figura 1. Pictogramas de rotulagem e respectiva legenda para fins de associação
A

F

D

C

B

H

G

E

I

TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS
Inicialmente realizou-se a análise dos pictogramas (individualmente e por conjunto) e dos
conjuntos de frases R associados com maior frequência a cada um dos produtos químicos
apresentados na lista. Os dados foram processados para fornecer as frequências absolutas e
relativas de acertos e erros para cada conjunto de frases R e cada conjunto de pictogramas
relativo a cada um dos produtos químicos. Calculou-se, ainda, a frequência de associação entre
cada um dos pictogramas do GHS (independente se certa ou errada) e cada produto químico da
lista.
Posteriormente, procurou-se analisar a dependência do número de acertos em relação às
seguintes variáveis:
a. Ter feito ou não algum curso em tema correlato;
b. Grau de escolaridade, divididos em técnico, superior e pós-graduação; e
c. Atuação profissional, divididos em técnico e estudante, auditores fiscais do trabalho e
docentes.
Os dados foram processados utilizando-se o software SPSS 21.0 para a aplicação dos
testes não paramétricos de Mann-Whitney (correlação item a) e de Kruskal-Wallis (correlação
itens b e c), fixando-se como nível estatístico de significância α ≤ 0,05. Um valor de p menor que
0,05 foi considerado estatisticamente significativo.
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Quadro 2. Conjuntos de Frases R que compuseram o questionário
Nº do
conjunto
1*
2*
3
4

5
6
7

8

9
10
11
12

13
14

Frase(s) R
R33: Perigo de efeitos cumulativos.
R61: Risco durante a gravidez com efeitos adversos na descendência.
R20/22: Nocivo por inalação e ingestão.
R36: Irritante para os olhos.
R36/37/38: Irritante para os olhos, vias respiratórias e pele.
R28: Muito tóxico por ingestão.
R68: Possibilidade de efeitos irreversíveis.
R48/24/25: Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada no
contato com a pele e por ingestão.
R23: Tóxico por inalação.
R42/43: Pode causar sensibilização por inalação e em contato com a pele.
R34: Provoca queimaduras.
R8: Favorece a combustão de materiais combustíveis.
R9: Pode explodir quando misturado com materiais combustíveis.
R45: Pode causar câncer.
R46: Pode causar alterações genéticas hereditárias.
R36/38: Irritante para os olhos e pele.
R48/23/24/25: Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por
inalação, no contato com a pele e por ingestão.
R35: Provoca queimaduras graves.
R5: Perigo de explosão sob a ação do calor.
R6: Perigo de explosão com ou sem contato com o ar.
R12: Extremamente inflamável.
R66: Pode provocar ressecamento da pele ou fissuras por exposição repetida.
R32: Em contato com ácidos, libera gases muito tóxicos.
R26/27/28: Muito tóxico por inalação, em contato com a pele e por ingestão.
R38: Irritante para a pele.
R63: Possíveis riscos durante a gravidez de efeitos indesejáveis na descendência.
R48/20: Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por
inalação.
R41: Risco de graves lesões oculares.

*Conjuntos de frases R apresentados como exemplos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Dos 105 participantes, 100 possuíam curso superior. Desses, 31 tinham curso de
especialização; 20 mestrado stricto sensu em andamento e 4 concluíram o doutorado. Do total, 47
já haviam participado de algum curso relacionado à segurança química e 13 já haviam participado
de cursos sobre classificação e rotulagem de produtos químicos.
Para 5 dos 12 produtos químicos listados, não foi observado acerto do conjunto de
pictogramas correspondentes aos mesmos. Foram eles: Tolueno, Benzeno, Peróxido de
Hidrogênio 30%, solução de Glutaraldeído 25% e Acetileno. Observou-se frequência de acertos
inferior a 40% para os demais: Cloreto de Mercúrio (II) (0,95%, 1), Ácido Sulfúrico 98%
(28,57%,30 ), Cianeto de Sódio (11,43%, 12), Hidróxido de Sódio (soda) 2,5% (37,14%, 39),
Acetona (9,52%, 10), Cloreto de Mercúrio (I) (5,71%, 6) e Nitrato de Amônio (0,95%, 1). Essa
mesma tendência já foi reportada por outros autores (BOELHOUWER et al., 2013; HARA et al.,
2007; DALVIE et al., 2014).
Foram observados acertos em relação aos conjuntos de Frases R para todos os produtos
químicos listados. No geral, a frequência de acertos foi maior para os conjuntos de frases R do
que para o conjunto dos pictogramas. Ainda assim, tais frequências foram inferiores a 50% para
todos os produtos. Esses resultados evidenciam a falta de familiaridade dos participantes tanto
com os pictogramas de perigo, como com as frases R (mais antigas que as frases H e ainda
presente em rótulos e FISPQ no Brasil).
Os participantes apresentaram dificuldades em distinguir entre os símbolos que
representam a classe dos explosivos (A), a classe dos inflamáveis (B) e a classe dos oxidantes
(C) (Tabela 1). Foi possível observar também que ainda sabendo que há um perigo relacionado à
saúde, os participantes não conseguem fazer uma distinção entre as classes tóxico severo (F),
tóxico prejudicial (G) e perigo à saúde (H).
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De acordo com o GHS, o acetileno é classificado como inflamável (pictograma B) e gás sob
pressão (pictograma D). Parte dos participantes (Tabela 1) o classificou também como explosivo
(A, 23) ou oxidante (C, 15). Adicionalmente, poucos o classificaram como gás sob pressão (D6,7%).
O Nitrato de Amônio, que de acordo com o GHS é classificado como oxidante, foi
classificado pelos participantes como explosivo (A, 24) ou inflamável (B, 14) nas proporções
indicadas. Somente 5 participantes classificaram como oxidante (C). Atribui-se ao mesmo,
erroneamente as classificações de tóxico severo (F, 25) e tóxico prejudicial (G, 31).
O Cianeto de Sódio, por sua vez, é classificado pelo GHS como tóxico severo (F) e tóxico
aquático (I). Os participantes indicam as diversas classes de perigo à saúde: tóxico severo (F, 55),
tóxico prejudicial (G, 22) e perigo à saúde (H, 20), evidenciando a dificuldade de se fazer a
distinção entre as mesmas.
O mesmo se observou para Benzeno e Tolueno. Ambos são classificados como tóxico
prejudicial (G) e perigo à saúde (H). Observou-se uma distribuição entre as três classes tanto para
Benzeno (F, 35; G, 17; H, 52) como para Tolueno (F, 29; G, 18; H, 35).
Esses resultados evidenciam que os pictogramas não se constituem como fonte eficaz de
informações de perigo para o grupo avaliado. A dificuldade de distinção entre alguns dos
pictogramas pode ser explicada pela sobreposição parcial entre as propriedades de perigo que
representam (como no caso explosivos vs inflamáveis vs oxidantes) ou, ainda, pelo fato de um
único símbolo algumas vezes representar uma série de perigos (KARAPANTSIUS et al., 2008),
como no caso do tóxico prejudicial (G) (ADANE; ABEJE; 2012). BOELHOUWER et al (2013)
sugere que o baixo índice de reconhecimento do pictograma H (perigo à saúde), que representa
os perigos crônicos à saúde, pode estar relacionado à polissemia do símbolo empregado para
identificar diversos danos: sensibilizante respiratório, mutagênico, carcinogênico, tóxico ao
sistema reprodutivo, tóxico à órgãos específicos e perigosos por aspiração.
Pictogramas com maior frequência de acertos foram aqueles que representam as classes
inflamáveis (B) e corrosivos (E). Assim como observado por outros autores (DALVIE et al., 2014;
BOELHOUWER et al., 2013; HARA et al., 2007), a frequência de reconhecimento dos
pictogramas relacionados aos perigos físicos (A, B, C, E) foi maior do que os pictogramas dos
perigos relacionados à saúde (F, G, H).
Tabela 1. Distribuição da classificação dos pictogramas
Tolueno
Benzeno
Cloreto de mercúrio (II)
Ácido sulfúrico 98%
Cianeto de sódio
Hidróxido de sódio 2,5%
Acetona
Cloreto de mercúrio (I)
Peróxido de Hidrogênio 30%
Solução de Glutaraldeído 25%
Nitrato de amônio
Acetileno

A

B

C

D

E

F

G

H

I

NR

0
8
1
5
8
2
7
3
24
5
24
23

47
38
2
8
3
4
54
2
15
6
14
42

9
7
0
4
2
2
17
2
16
3
5
15

0
0
1
1
1
1
1
0
1
3
2
7

5
8
12
78
6
61
12
8
19
16
15
5

29
35
35
38
55
26
8
34
13
17
25
17

18
17
22
13
22
17
23
22
23
27
31
16

35
52
33
9
20
8
16
25
12
23
20
20

23
29
64
22
34
15
9
60
13
14
28
12

13
14
17
10
18
17
17
19
20
34
19
18

A-explosivo, B-inflamável, C-oxidante, D-gás sob pressão, E-corrosivo, F-tóxico severo, G-tóxico
prejudicial, H-perigo à saúde, I- tóxico aquático, NR-não respondeu. Respostas corretas
destacadas com fundo cinza, número em negrito e sublinhado. Respostas erradas com alta
frequência destacadas com fundo listrado e número em negrito.

Ao fazer essa mesma avaliação para os conjuntos de Frases R (Tabela 2), foi possível
observar que somente para aquelas substâncias cujo perigo está relacionado à corrosão,
queimadura ou carcinogenicidade, o número de acertos foi superior ao número de escolhas
erradas, como no caso do Acetileno (C10, 26), do Ácido Sulfúrico (C9, 43), do Hidróxido de Sódio
(C6, 29) e do Benzeno (C8, 52).
Para todos os outros, observou-se que os participantes não distinguem claramente as
propriedades e os perigos dos produtos químicos. Como exemplo, pode-se citar o Nitrato de
Amônio, que a maioria dos participantes associou como irritante para os olhos, vias respiratória e
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pele (C3, 19), propriedade não do sal em questão, mas do gás amônia (não constante do
questionário).
Tabela 2. Distribuição da associação com Frases R
C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10 C11 C12 C13 C14

Tolueno
11
Benzeno
5
24
Cloreto de mercúrio (II)
Ácido sulfúrico 98%
0
Cianeto de sódio
5
Hidróxido de sódio 2,5%
0
Acetona
4
17
Cloreto de mercúrio (I)
Peróxido de Hidrogênio 30%
0
Solução de Glutaraldeído 25% 3
Nitrato de amônio
2
Acetileno
1

1
1
1
1
1
3
2
1
2
3
1
1

10
1
1
7
3
13
11
2
4
13
19
6

13
4
22
7
29
5
1
15
3
3
2
0

17
7
4
4
10
4
21
1
6
5
4
7

1
2
4
18
2
29
2
5
6
5
2
3

4
1
2
0
4
1
8
0
16
0
9
16

10
52
15
3
7
1
2
20
1
5
1
8

0
1
0
43
0
9
0
1
3
2
1
2

14
9
0
1
4
1
13
1
13
4
12
26

1
0
2
1
2
8
22
1
19
8
3
2

3
2
1
3
15
5
0
6
5
3
8
3

8
7
8
2
3
5
2
7
7
8
7
6

0
1
2
5
2
3
2
4
3
15
11
5

NR

12
12
19
10
18
18
15
24
17
28
23
19

C1 – C14: número correspondente ao conjunto de frases apresentado no quadro 2. NR-não respondeu. Respostas
corretas destacadas com fundo cinza, número em negrito e sublinhado. Respostas erradas com alta frequência
destacadas com fundo listrado e número em negrito.

ASSOCIAÇÃO

ENTRE FREQUÊNCIA DE ACERTOS E CONHECIMENTO PRÉVIO SOBRE OS TEMAS

ABORDADOS

Os alunos com curso prévio no tema tiveram maior pontuação total [4(2-5) vs. 2(1-4);
p=0,019] e maior pontuação nas frases [3(1-4) vs. 2(0-3); p=0,016] do que os alunos que nunca
haviam feito curso anteriormente. Porém, não houve diferenças quanto aos pictogramas [1(0-2)
vs. 1(0-2); p=0,373]. Com relação à escolaridade, a associação não foi estatisticamente
significativa para pontuação total (p=0,635), para frases (p=0,940) ou para os pictogramas
(p=0,089).
Ao avaliar a associação entre acertos e atuação profissional, verificou-se que aqueles
participantes cuja atuação envolvia fiscalização e manipulação de produtos químicos (técnicos de
laboratório, estudantes de graduação e auditores fiscais do trabalho), obtiveram maior pontuação
do que aqueles que atuavam como docentes universitários. Observou-se associação
estatisticamente significativa entre atuação profissional e a frequência total de acertos (p=0,005),
e entre atuação profissional a frequência de acertos das frases (p=0,001). Não houve correlação
estatística entre a atuação profissional e a frequência de acertos dos pictogramas (p=0,626).
Uma possível explicação para os resultados obtidos é a proximidade com os produtos
químicos como consequência de um curso ou da atuação profissional. Cursos em temas
correlatos, normalmente abordam aspectos de segurança e são direcionados com frequência a
técnicos, estudantes e AFTs. O docente universitário, em função das atividades administrativas,
vive mais distante das rotinas dos laboratórios, das FISPQs e dos rótulos, quando comparados
aos alunos e técnicos; estes últimos, os que mais têm contato com produtos químicos.
Do ponto de vista do técnico e dos AFTs, sabe-se que a manipulação de produtos químicos
nos ambientes de trabalho é regulamentada por leis trabalhistas, previdenciárias, ocupacionais e
ambientais, e o ambiente laboral está sujeito a controles governamentais e mercadológicos, não
tão evidentes para os docentes (KARANPANTSIOS et al., 2008). O fato de trabalhar com
produtos químicos (técnicos/estudantes), ou de fiscalizar quem trabalha (AFTs) deve favorecer o
contato e o acesso às informações de perigo, inclusive aos rótulos dos produtos, contribuindo
para o maior reconhecimento dos pictogramas e das frases R por parte destes participantes
(HARA et al., 2007).
Os resultados deste estudo demonstram a falta de familiaridade dos participantes com os
elementos de comunicação de perigos (pictogramas e frases) e apontam a necessidade de tornalos mais familiares para aqueles que trabalham direta e indiretamente com a manipulação destes
produtos. A mesma necessidade, bem como a sugestão de práticas que podem contribuir para a
identificação e o reconhecimento de perigos associados aos produtos químicos são apresentadas
6

por diversos autores (KARAPANTSIUS et al., 2008; SU; HSU, 2008; ARTDEJ, 2012; ANILAN,
2010; ADANE; ABEJE, 2013).
Ficou também evidente, neste estudo, a falta de familiaridade dos participantes com as
propriedades físico-químicas dos produtos químicos comumente utilizados em suas rotinas de
trabalho. Em alguns se observou que o participante até reconhece haver um perigo à saúde,
porém não consegue associar esse perigo a um pictograma e nem a uma frase R. Constatou-se
dificuldade em associar uma propriedade físico-química a um perigo. Isso sugere que, na maior
parte das vezes, o contato com produtos químicos ocorre sem o prévio conhecimento dos
prejuízos à saúde e à integridade física que podem causar.
O cenário descrito indica claramente que aqueles que têm contato (direto ou indireto) com
produtos químicos ainda carecem de informações com relação a como identificar e,
consequentemente, se proteger, dos perigos intrínsecos aos produtos que manipulam.
A habilidade de reconhecer um perigo, de saber onde buscar essa informação, e de como
trabalhar com essa informação não deveria ser desenvolvida somente no exercício da profissão,
mas deveriam ser parte do aprendizado formal (e.g. graduação). Uma vez que os rótulos dos
produtos químicos são considerados uma das fontes mais diretas de informações de perigo e
foram desenvolvidos para conter elementos de comunicação que possam ser facilmente
compreendidos, é necessário criar situações que permitam tornar os rótulos e suas informações
mais familiares àqueles que utilizam produtos químicos.
Na Europa e nos Estados Unidos, a disseminação das práticas de integração do tema
saúde e segurança na formação profissional básica vem ganhando cada vez mais importância. No
Brasil, o tema da segurança química nas universidades começou a ser discutido de forma mais
ampla, por instituições governamentais e pelas próprias universidades, recentemente. Assegurar
as condições necessárias para a adoção do GHS no Brasil e difundir a Segurança Química nas
instituições de pesquisa são linhas de ação prioritária do Programa Nacional de Segurança
Química, o Pronasq (BRASIL, 2013). Espera-se que essas discussões resultem em ações que
contribuam para uma maior conscientização dos perigos associados aos produtos químicos desde
o ambiente acadêmico até a formação de extensão dos profissionais em exercício.

CONCLUSÕES
Os resultados desta pesquisa mostraram que os pictogramas de perigo e as frases R
presentes nos rótulos e FISPQs dos produtos químicos não são eficazes como fonte de
informações de perigos para a população estudada.
Desprovidos de noções de segurança e saúde voltadas à manipulação de produtos
químicos, esses profissionais não estão plenamente capacitados para trabalhar de maneira
saudável e segura, podendo, eventualmente, se colocarem em situações de risco facilmente
controláveis. Lembrando que o profissional deve ser capacitado a trabalhar de maneira segura,
evitando riscos desnecessários e atuando pró-ativamente na manutenção da SST no seu
ambiente laboral. Se o profissional não está apto a compreender os elementos de comunicação
dos perigos, não reconhecerá e nem identificará os mesmos adequadamente e, sua avaliação dos
riscos e adição de medidas de controle certamente falhará.
Cursos como os promovidos e a partir dos quais foram extraídos esses dados, devem ser
planejados e ministrados com regularidade a fim de formar profissionais com habilidades
desenvolvidas de modo que não se limitem a apenas seguirem regras de segurança. Estas regras
não são suficientes para evitar acidentes, sendo essencial capacitá-los para o adequado
reconhecimento dos símbolos de perigo associados aos produtos químicos.
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Comunicação de Risco: Plano Verão e a Criação do Gabinete
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A Política Nacional de Proteção de Defesa Civil, após a implementação da Lei 12.608/2012,
ganhou força no país, atuando em um ambiente multidisciplinar e em diferentes esferas
governamentais e não governamentais, ilustrando um cenário de possíveis falhas na comunicação
e afastamento entre gestores e diversas classes da sociedade. O Plano Verão de Duque de
Caxias tem a intenção de melhorar a comunicação no momento da crise e nas medidas pósdesastre, através da criação do Gabinete de Gestão de Crise Municipal (GGCM), que além de
ações para resposta, antecede o momento de crise com o monitoramento hidrometeorologico
para a previsão e prevenção de desastres naturais. O presente trabalho tem como objetivo
apresentar os aspectos técnicos do fenômeno natural que atingiu o município no dia 15 e 16 de
janeiro de 2016, suas consequências, assim como, descrever a metodologia nas ações e
procedimentos do poder público municipal na gestão da crise conforme estabelecido no Plano.
Ressalta-se a abertura do GGCM que visa a integração, articulação, controle e melhora da
comunicação da governança municipal; com vistas à otimização das ações de resposta às
emergências e desastres ocorridos na cidade, mitigando os seus efeitos, superando os obstáculos
e suportando a pressão das situações emergenciais. Como resposta as equipes de agentes
públicos e voluntários foram mobilizadas e o GGCM aberto na manhã do dia 16, com áreas da
cidade atingidas por alagamentos, inundações e escorregamentos e acumulado de chuva superior
a 200 milímetros em 24 horas. O retorno à normalidade ocorreu no dia 19 de janeiro, com
atendimento de todas as ocorrências registradas Concluiu-se que o GGCM promoveu a
integração entre as secretarias do município e tais procedimentos permitiram maior eficiência das
ações necessárias de atendimento à população na situação de anormalidade, onde a mesma
apresentou maior resiliência se comparado a eventos emergenciais anteriores.
Palavras Chave: prevenção; resiliência; desastres; gestão; risco
The National Policy of Civil Defense Protection, after the implementation of Law 12.608/2012,
gained momentum in the country, working in a multidisciplinary environment and different
governmental and non-governmental levels, illustrating a scenario of possible failures in
communication and distance between managers and various classes of society. The Duque de
Caxias Summer Plan is intended to improve communication at the time of crisis and in postdisaster measures through the creation of the Municipal Crisis Management Office (GGCM), which
in addition to actions to answer, prior to the time of crisis with hydrometeorological monitoring for
prediction and prevention of natural disasters. This study aims to present the technical aspects of
natural phenomena that hit the city on 15 and 16 January 2016, its consequences, as well as
describe the methodology in the actions and procedures of the municipal government in crisis
management as set on the plan. It highlights the opening of GGCM aimed at integration,
coordination, control and improvement of communication of municipal governance; with a view to
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optimizing the response actions to emergencies and disasters in the city, mitigating its effects,
overcoming obstacles and enduring the pressure of emergency situations. In response the public
and voluntary agents teams were mobilized and open GGCM on the morning of the 16th, with
areas of the city affected by flooding, flooding and landslides and accumulated higher rainfall to
200 mm in 24 hours. The return to normality took place on January 19, with attendance of all
incidents recorded concluded that the GGCM promoted the integration between municipal
departments and such procedures allow greater efficiency of the actions necessary population to
service the abnormal situation, where it showed greater resilience compared to previous
emergency events.
Keywords: prevention; resilience; disasters; management; risk

1. INTRODUÇÃO
O Município de Duque de Caxias através do Plano de Emergência da Cidade de Duque de
Caxias (PEM/Caxias), ou Plano Verão, estabeleceu uma estratégia de integração e articulação
entre os diversos setores do poder público e da comunidade civil organizada, com vistas à
otimização das ações de resposta às emergências e desastres ocorridos na Cidade, com o intuito
de mitigar os seus efeitos, superar os obstáculos e suportar a pressão das situações
emergenciais. Com a implementação da Política Nacional de Proteção de Defesa Civil no ano de
2012, a gestão de risco e de desastres ganharam espaço no país e a conscientização de um
ambiente cada vez mais multidisciplinar, no âmbito da prevenção, principalmente.
Ainda hoje no Brasil, muitas comunidades tratam a comunicação de risco no âmbito do
“déficit” de conhecimento, onde a informação sobre os desastres gira em torno apenas de um
número reduzido de interessados e que o público leigo é ignorante sobre ciências ambientais,
como fenômenos naturais que atingem o meio e impossibilitado de responder aos riscos (Di
Giulio, 2013). Já a comunicação de risco participativa é a versão mais atual e utilizada no
gerenciamento de risco pelos gestores internacionais e nacionais, visto que tal condicionante
considera a integração das necessidades dos pesquisadores, poderes públicos e comunidade,
estabelecendo uma relação de confiança entre todas as esferas interessadas (Renn, 2008) e
assim, permitindo melhores ações por parte dos tomadores de decisão, através do conhecimento
técnico explícito e maior percepção do risco por parte da população vulnerável aos eventos
extremos.
O PEM/Caxias atende ao novo panorama da comunicação de risco e traça os caminhos
para a gestão de risco do município de forma a evitar a falha na comunicação e o estreitar as
relações entre os gestores e as comunidades em áreas de risco. Ainda, o PEM teve a intenção de
melhorar a comunicação no momento de crise e nas ações pós-desastres, com a criação do
GGCM, além do monitoramento hidrometeorológico que antecede a crise, como parte do Plano
que trata das medidas preventivas de desastres naturais. Dessa forma, o presente trabalho tem
como objetivo apresentar o tratamento da comunicação de risco, preconizados no PEM, dentro
dos aspectos do fenômeno natural de chuvas intensas ocorrido, em Duque de Caxias, nos dias 15
e 16 de janeiro de 2016, suas consequências e descrever as diretrizes das ações e
procedimentos do poder público municipal na gestão de crise estabelecida no PEM/Caxias.

2. PLANO VERÃO
As áreas de riscos de inundação e de escorregamento de Duque de Caxias foram definidas
no Plano Municipal de Redução de Risco (PMRR) e a partir deste e do apoio do Governo Federal,
18 sirenes foram instaladas em todo o município. Esse sistema cobre aproximadamente 50% das
áreas de risco R3/R4 (alto grau de risco) e contribui para o sistema de prevenção e mitigação dos
2
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efeitos dos desastres naturais na cidade. As sirenes e todos os procedimentos que anteveem o
acionamento fazem parte da melhora na comunicação de risco. Dividido em quatro distritos, o
primeiro, Duque de Caxias, é atingido por eventos de escorregamento e alagamentos. O segundo,
Campos Elyseos, tem registros de inundações, alagamentos e escorregamentos. Imbariê, terceiro
distrito, apresenta problemáticas de inundações e alagamentos e o quarto e ultimo distrito, Xerem,
apresenta eventos de inundações, enxurradas, alagamentos e escorregamentos.
O Sistema de Alerta e Alarme Comunitário para Chuvas e Inundações ou A2C2I é a
principal ferramenta utilizada em Duque de Caxias para reduzir desastres, este mobiliza os
profissionais do poder público, voluntários e líderes e membros comunitários de regiões
vulneráveis em ações de capacitação, treinamento, monitoramento, alertas e alarmes. A
comunicação do risco varia de acordo a intensidade da chuva, onde quanto maior a intensidade,
maior a necessidade de protocolos e maior quantidade de profissionais envolvidos. Os estágios
preconizados no PEM determinam os seguintes graus e equipes de mobilizadas. Onde, o Estágio
de Vigilância corresponde a Equipe de monitoramento e Secretário (SEMDECPS); Atenção
acrescenta os Subsecretários desta; Alerta, todo efetivo da SEMDECPS, os poderes públicos
municipais e Liderança comunitária; Alarme, aviso a ppulação e informativo para os poderes
públicos estaduais. Diante disso, os demais itens, referentes ao sistema A2C2I, descrevem de
maneira sucinta os processos estabelecidos para melhor integrar a comunicação em todos os
seus setores e o bom desempenho das etapas estabelecidas.
2.1. Monitoramento Hidrometeorológico
O monitoramento hidrometeorológico é o start do sistema A2C2I, uma vez que a maioria dos
desastres na cidade, estão relacionados a fenômenos meteorológicos, principalmente a chuva no
período do verão, desencadeando os eventos de inundação, enxurrada e escorregamento de
massa. O monitoramento hidrometeorológico é realizado 24 horas por dia, 7 dias na semana
(24/7), no estágio de vigilância, alterando esse estágio de acordo com as condições climáticas da
região, em um determinado período. Em todo o período do monitoramento são utilizados os dados
hidrometeorológicos (chuva e nível de rio) além da boa comunicação entre a SEMDECPS e a
liderança comunitária, permitindo a verificação in loco quando a situação torna-se grave,
principalmente nos pontos onde não há monitoramento em tempo real. As informações deste vem
do CEMADEN – Nacional e Estadual e do Alerta de Cheias do INEA. A comunicação interna do
risco para esta fase fica restrita ao corpo técnico e o Secretario de Defesa Civil. Tornando
essencial a estreita troca de informação, permitindo a redução dos ruídos da comunicação e a
melhor decisão sobre o seguimento da situação de anormalidade.
2.2. Acionamento das Sirenes
Quando a situação de crise, em decorrência das chuvas intensas os estágios se alteram
rapidamente e quando chega ao acionamento das sirens, a comunicação de risco deixa de ser
interna e passa para a comunicação participativa, onde a população detem da informação e tornase o “tomador de decisão”, tendo a opção de ir para o local seguro, avisar aos familiars e vizinhos
que moram em situação de risco, e assim, ampliando o poder da comunicação. Com isso, os PA
são automaticamente abertos para assistência a população localizada nas áreas de risco,
atendendo a um princípio de mobilização preventiva devido ao aumento potencial do risco. A
Subsecretaria de Proteção Comunitária é responsável pela referida mobilização e se inicia com o
contato com lideranças comunitárias e voluntários treinados para abertura imediata dos PA,
enquanto as equipes de agentes públicos se deslocam para o local para as ações de assistência
necessárias. Os PA funcionam como atendimento e suporte a população, com informações
básicas sobre o evento, assim como auxilio em como proceder em situação de risco de desastres,
incluindo a comunidade no movimento de comunicação do risco afim de reduzir os danos.
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2.3. Ações operacionais
As acões operacionais dizem respeito a resposta ao desastre propriamente dita, nesta etapa
a comunicação passa a ser direcionada as ocorrencias geradas a partir do destrastre
desencadeado e torna-se a comunição no desastre. Esta inverte o processo, no caso vem da
população para o orgão público responsável. A Subsecretaria de Operações gerencia as ações de
resposta e vistorias técnicas conforme solicitação de lideranças comunitárias, voluntários e de
chamadas pelo telefone 199. As chamadas tornam-se uma ferramenta primordial para detectar
uma situação de anormalidade, uma vez que o Centro de Comunicação da Defesa Civil recebe
em media 40 ligações por dia, para assuntos diversos e externos com reclamações e dúvidas e
em um desastre este número extrapola de maneira exponencial. Pós atendimento, a equipe de
operações inicia o processo de vistorias de acordo com o grau de risco e a demanda. Estas são
realizadas nos dias subsequentes até que sejam todas atendidas.
2.4. GGCM
O GGCM é uma medida inovadora do PEM/Caxias e trata-se do ambiente municipal
estabelecido com a presença das equipes de agentes públicos e voluntários mobilizados
conforme o desenvolvimento das previsões e a concretização dos eventos hidrometeorológicos,
onde o mesmo é instaurado com a função de organizar e otimizar as ações de resposta a
emergências e desastres, além de promover a integração entre as Secretarias Municipais, uma
vez que esta relação próxima reduz os ruídos e passa a passar uma comunicação acertiva e de
melhor entendimento entre todos envolvidos. Tais procedimentos permitem melhor eficiência das
medidas necessárias de atendimento à população na situação de anormalidade.

3. O EVENTO
3.1. Monitoramento Hidrometeorológico
No contexto meteorológico, a chuva intensa que atingiu o município de Duque de Caxias no
dia 15 de janeiro foi caracterizada por uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS),
definida como uma banda extensa de nebulosidade que se estabelece desde o sul da Amazônia
até o Sudeste do país, abrangendo a Região Centro-Oeste e prolongando-se pelo Oceano
Atlântico. A partir do inicio da chuva do dia 15, foi feito um levantamento para os acumulados no
Município, e os maiores valores de precipitação acumulada em 24 horas no período, a partir das
16:00h do dia 15, foram nas estações de Jardim Olavo Bilac (111,71 mm), São Bento (135,06
mm), Parque Duque (101,09 mm), Morro da Caixa d’água (212 mm) e Santo Antônio (188,20).
Quanto aos eventos geotécnicos e hidrológicos, próximo das 23:00h do dia 15, o CEMADEN
Estadual determinou “Risco Alto de Movimentos de Massa” para o município, devido ao elevado
valor de acumulado de chuva, confirmando as medidas preventivas já em andamento pela
SEMDECPS. A mesma entrou em estágio de alerta/alarme algumas horas antes, com o
acumulado de 73 mm em 1 hora, no Morro da Caixa D’água. O rio Capivari atingiu o seu pico em
5,03 metros, confirmando elevação de mais de 1,20 metros acima da sua cota de transbordo.
Para as inundações referentes aos rios Pilar e Calombê, recebeu influencia da elevação do nível
do rio Iguaçu contribuindo para o surgimento de pontos de alagamento em diferentes bairros. Em
contato com a liderança comunitária, registrou a inundação no canal Farias, na Vila Urussaí e rio
Saracuruna e o canal Caboclo. Estas situações se confirmaram com os chamados atendidos pela
equipe de operações da SEMDECPS.
3.2. Acionamento das sirenes
Mediante ao agravamento dos cenários e a ordem de acionamento das sirenes, os PA
foram abertos para receber a população localizada em áreas de risco. Neste período foram
acionadas tres sirenes, onde foram registrados os maiores indices pluviometricos, no período de
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vinte e quarto horas. A gestão dos PA, durante o período de crise, seguiram os procedimentos
estabelecidos no PEM no dia 15, diferente do dia seguinte, mesmo sem o acionamento da sirene,
foram aberto de forma a atender a população afetada. Dessa forma, foram totalizados 6 PA
abertos e 84 funcionarios da Prefeitura, incluindo a Defesa Civil, a Assistencia Social e a Guarda
Municiapal.
3.3. Ações operacionais
As ocorrências geradas no período de crise abrangeram os quatro distritos, sendo o
segundo o mais atingido, principalmente para as inundações. Neste sentido, mais de 25 bairros
foram afetados. Baseado no sistema de controle de ligações recebidas pelo Centro de
Comunicação da Defesa Civil municipal, para o evento, ultrapassou o numero de 300 ligações. A
divisão das ocorrencias em deslizamento, desabamento, alagamento e inundação tornou a
comunicação interna da equipe de serviço e o grupo técnico de estudos e pesquisas sobre
desastres eficiente, de forma que setores distintos puderam trocar informações, permintindo a
resposta imediata ao desastre. Chegou-se a 58 ocorrencias, sendo 24 de alagamento, 15 de
deslizamento, 11 desabamentos, 5 de inundação e 3 com causas relacionadas. Com estas, foram
geradas 20 interdições de imóveis que apresentavam risco eminente de desabamento e 12
intimações para a necessidade de alterações na edificação. Mais de 40 pessoas ficaram
desalojadas e foram atendidas nos PA abertos.
3.4. GGCM
Após a configuração da crise, já exposta nos itens anteriores, no dia 16 de janeiro de 2016,
foi instalado o CCGM, onde modificou-se a sala de reuniões/pleno para o funcionamento do
Gabinete Operacional de Gestão de Crise. Assim, o Secretário executivo passou a manter contato
telefônico com as Autoridades municipais, como o Prefeito, Vice Prefeito, e demais Secretários
Municipais (Obras, Assistência Social e Direitos Humanos, Meio Ambiente, Planejamento,
Habitação e Urbanismo), visando a convocação de todos para composição da equipe que
operacionaliza o GGCM. Logo após, foi criado um grupo de Watsapp contendo diversos meios de
comunicação, através do qual foram passados à imprensa local e regional todos os boletins e
fatos relevantes que estariam acontecendo no município em razão das chuvas. Todo o efetivo do
GGCM permaneceu à disposição e em prontidão até que fosse encerrada as atividades deste, isto
no dia 19 de janeiro de 2016, quando os efeitos da crise foram controlados e a cidade retornou ao
seu estado normal de vigilância.

4. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
A situação de anormalidade na cidade, que começou no final da tarde do dia 15/01/2016,
proporcionou, a implementação operacional, pioneira, do Gabinete de Gestão de Crise que
comprovadamente elevou a eficiência e a eficácia da comunicação entre a governança municipal
e comunidade. Assim, pode-se concluir que a comunicação participativa estabelecida com o
acionamento das sirenes, avisando a população sobre os risco e a criação do GGCM, puderam
promoveu a integração entre as secretarias do município e permitiram maior eficiência das ações
necessárias de atendimento à população na situação de anormalidade.
Visto isso, Duque de Caxias e as demais cidades brasileiras necessitam ainda de muitas
ações estruturais e não estruturais no sentido de reduzir o risco de desastre. Recomenda-se a
evolução e o desenvolvimento da resiliência do município e no que diz respeito a criação dos
protocolos de acionamento, o aprimoramento do PEM/Caxias com maior participação das demais
secretarias do municipio, além de mais trabalhos relacionando as ações operacionais da defesa
civil com o conhecimento da academia.
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RESUMO
O artigo apresenta os resultados de uma pesquisa de doutorado realizada no Morro da Babilônia Rio de Janeiro, Brasil, território sujeito a deslizamentos. A comunidade possui Sistema de Alerta e
Alarme e conta com a colaboração de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) no processo de
prevenção a desastres. Um dos objetivos do estudo foi identificar as expectativas dos atores
envolvidos no trabalho de prevenção e a abordagem sobre risco utilizada no processo preventivo.
A metodologia qualitativa envolveu análise de documentos, entrevistas, grupos focais e
observações em campo entre 2013 e 2015. Os resultados indicam que as expectativas dos atores
são divergentes e a configuração social do território influencia no programa de prevenção. O
programa é pautado no risco geológico mapeado e monitorado, porém a perspectiva da construção
social do risco deve também ser considerada no processo de prevenção para torná-lo mais eficiente.
Palavras Chave: risco, território, agente comunitário de saúde, prevenção.
ABSTRACT
The article presents the results of a survey on the hill of Babilônia - Rio de Janeiro, Brazil, territory
subject of landslides. The community has System Alert and Alarm and has the support of Community
Health Agents (CHA) in disaster prevention process. The aim of the study was to identify the
expectations of the actors involved and the approach to risk used in the preventive process.The
qualitative methodology involved analysis of documents, interviews, focus groups and field
observations between 2013 and 2015. The results indicate that the expectations of the actors are
different and the social configuration of the territory influences the prevention program, based on the
mapped and monitored geological risk, but the perspective of social construction the risk should also
be considered in the prevention process to make it more efficient.
Keywords: risk, territory, community health agent, prevention.

1

III Congresso da Sociedade de Análise de Risco
Latino Americana
IPT, São Paulo, Brasil – 10 a 13 de Maio de 2016
Dese volvi e to e Riscos o Co texto
Latino-a erica o

1. INTRODUÇÃO
O risco pode ser considerado a “probabilidade de ocorrência de um acidente ou evento
adverso, relacionado com a intensidade dos danos ou perdas, resultantes dos mesmos” (Castro,
2002). Nesta perspectiva o risco pode ser mensurado em termos probabilísticos, fator que contribui
para a tomada de decisão frente aos perigos associados aos desastres naturais. Por meio de
metodologias adequadas e estimativas pode-se prever cenários futuros e aplicar medidas para a
redução do risco que envolvam prevenção, mitigação e preparação para o desastre.
O risco também pode ser tratado como produto de uma construção social, no qual o perigo
encontra-se imbricado em um cenário político e econômico. Na maioria das vezes o risco é a
consequência da força de atores que se mobilizam para evidenciar os perigos de determinada
atividade ou evento (Borraz, 2014; Kroll-Smith, 2014).
Ao tratar o risco na perspectiva exclusivamente mensurável, gestores acabam por excluir
dimensões importantes para entender e buscar soluções para os problemas relacionados a
prevenção aos desastres. Pesquisadores preocupados com a redução de risco de desastres
naturais procuram trabalhar a partir de abordagens conceituais e metodológicas capazes de
associar tanto a perspectiva mensurável do risco como a socialmente construída, além de incorporar
o conceito de vulnerabilidade junto ao risco (Marandola e D’Antona, 2014, Freitas et al., 2012).
A partir destas duas perspectivas foi realizada uma pesquisa no Morro da Babilônia - Rio de
Janeiro, Brasil, território sujeito a deslizamentos. A comunidade possui um Sistema de Alerta e
Alarme e conta com a colaboração de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) no processo de
prevenção. O objetivo deste artigo é identificar as expectativas dos atores envolvidos (ACS,
Comunidade e Defesa Civil) no trabalho de prevenção deste tipo de desastre natural e como o risco
é abordado neste processo.
As ações de prevenção a desastres naturais, em geral, consideram a exposição ao risco
resultado da ignorância dos afetados e buscam trabalhar exclusivamente com o aumento percepção
do risco pela comunidade afetada, (Valencio, 2010). Os programas de prevenção a desastres
procuram levar mais informações sobre o risco às populações vulneráveis, porém ignoram que o
risco pode ser uma construção social e sua percepção influenciada por vários fatores. Entender o
contexto no qual o risco está inserido é fundamental para compreender se e como é percebido pelos
atores envolvidos no processo de prevenção a desastres naturais.

2. METODOLOGIA
A metodologia adotada privilegiou uma abordagem qualitativa com associação de diferentes
técnicas de coleta de dados, conforme Quadro 1.
Quadro 1 – Detalhamento das técnicas de coleta de dados
Técnica
1) análise de documentos

2) entrevistas com gestores

Detalhamento
projetos, programas, relatórios e
textos fornecidos ou disponíveis em sites da
Prefeitura Municipal
entrevistas individuais com quatro
profissionais de defesa civil e três de saúde,
todas a partir de um roteiro semiestruturado
2

3) entrevistas com moradores

4) grupos focais com ACS

5) observações em campo

entrevistas individuais ou em dupla
com 10 moradores de áreas de risco, todas
a partir de um roteiro semiestruturado
dois grupos focais (um com cinco e
outro com quatro ACS) que atuam no
território em estudo, a partir de um roteiro
com questões instigadoras
oito visitas acompanhadas de um
informante (morador) para caracterizar o
território (condições de vida e ambientais) e
perceber as relações sociais (simbólicas,
culturais e de poder) na comunidade

Neste desenho metodológico a ênfase encontra-se na possibilidade de compreensão do
problema investigado a partir de informações obtidas por diferentes técnicas e no local em que
ocorre. Esta metodologia abre caminhos para diferentes visões, bem como possibilidades de
análise. Os resultados foram analisados por triangulação de métodos, associando as informações
obtidas com as diferentes técnica, o que permitiu integrar aspectos objetivos e subjetivos do
problema investigado.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Por meio de análise de documentos e observações em campo identificamos que das 777
habitações da comunidade (IBGE, 2010), 525 estão em áreas de risco de deslizamento, sendo 300
em condições de baixo risco, 165 em médio risco e 60 em alto risco (Fundação Geo-Rio, 2010).
Algumas encontram-se em condições bastante precárias e demarcadas pela Secretaria Municipal
de Habitação para remoção.
A incorporação de Agentes Comunitários de Saúde no processo de redução de risco de
desastres, sobretudo na prevenção e nas primeiras respostas, é de grande importância para
interação entre Saúde e a Defesa civil, fortalecendo o trabalho intersetorial. Na análise do discurso
dos gestores de saúde e de defesa civil entrevistados percebemos o reconhecimento do potencial
do ACS neste processo, principalmente por ser representante do poder público e morador do local.
Esta condição faz do ACS um ator importante no processo preventivo, pois conhece com
profundidade os problemas e necessidades locais. Atualmente existe uma apropriação desta
iniciativa por outros municípios brasileiros que passaram a contar com a colaboração de ACS na
prevenção de desastres.
O principal motivo que impulsionou a iniciativa de envolver os ACS na prevenção a desastres
no Rio de Janeiro foram as intensas chuvas ocorridas em abril de 2010, que resultaram no
mapeamento de áreas de risco geológico e na implantação de um sistema de monitoramento do
clima e de alerta e alarme nas comunidades situadas em encostas. Na visão dos gestores da Defesa
civil a tragédia que resultou em 67 óbitos e mais de 30 mil afetados, entre desalojados e
desabrigados, chamou a atenção das autoridades para um dos problemas mais sérios do município
enfrentados pela Subsecretaria de Defesa Civil (SUBDEC) em relação aos desastres - os
deslizamentos.
Os relatos dos gestores da SUBDEC trazem expectativas bastante otimistas em relação a
participação dos ACS. Na visão destes profissionais, o ACS oferece o suporte de recursos humanos
com conhecimento do local que a Defesa civil como setor não consegue suprir no processo de
prevenção. Os documentos analisados indicam que o programa de prevenção é desenvolvido a
partir da perspectiva do risco geológico mapeado e monitorado (SUBDEC, 2012). Os ACS são
capacitados para auxiliarem em momentos críticos, caso o alarme seja acionado, no entanto,
espera-se também que os ACS realizem um trabalho cotidiano de levar informações sobre o risco
de deslizamento, informem onde se localizam os pontos de apoio, como agir e que objetos levar
consigo se houver necessidade de evacuação das áreas de risco.
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Entretanto, mesmo com um programa recentemente implantado, os moradores entrevistados
conhecem pouco sobre prevenção, alguns têm conhecimentos sobre procedimentos básicos para
deixar suas casas se o alarme for acionado, mas a maioria não participou de exercícios simulados.
As demandas da comunidade em relação ao programa de prevenção podem ser resumidas nas
expectativas de dois grupos: de um lado os moradores que desejam permanecer nas suas casas,
mesmo que localizadas em áreas de risco, de outro os que desejam sair, mas não têm recursos e
aguardam alguma iniciativa da Prefeitura. Dentre o primeiro grupo os motivos pelos quais esses
moradores desejam permanecer em áreas de risco vão desde a história de vida no local, os recursos
e investimentos feitos com sacrifício para a construção da moradia, falta de confiança no poder
público para realocação em outra área e receio de dependência de aluguel social. Por mais que
haja esforços de atores como a Defesa Civil e dos ACS para que o risco de deslizamentos seja
reconhecido pelos moradores, estes, temendo o risco da remoção e da dependência de aluguel
social, percebem o risco de deslizamento como um fator secundário.
Em relação à atuação dos ACS no processo preventivo proposto pela SUBDEC, os grupos
focais evidenciaram que suas expectativas estavam relacionadas à redução das vulnerabilidades
socioambientais. Os ACS percebem o programa como medida emergencial, mas não como solução
para o problema. A implantação de novas tecnologias como o Sistema de Alerta e Alarme, embora
possa salvar vidas, é considerada pelos ACS uma medida paliativa. Os ACS expressam essa
percepção de maneira subjetiva em seus discursos ao realizarem críticas ao sistema e suas falhas
(como o alerta tocar em dias de sol, por exemplo). A maior parte dos ACS considera o trabalho
preventivo a desastres uma tarefa a mais, fora do contexto da saúde e de suas atribuições
cotidianas. No entanto, não se recusam a prestá-lo por um sentimento de cuidado com os
moradores, principalmente quando se trata de orientar para o alerta e procura de pontos de abrigo
que podem salvar vidas, caso isso aconteça.
As funções que os ACS cumprem no processo de prevenção ficam, então, aquém das
expectativas dos gestores da Defesa civil e da Saúde envolvidos no programa. Os ACS cumprem o
papel como voluntários para contribuir no sentido de salvar vidas, embora tenham noção de que se
trata de uma ação emergencial pautada num sistema sujeito a falhas. Parte dos moradores sentese injustiçada por falta de ações nas áreas de alto risco de deslizamento, porém pouco se manifesta
por receio da remoção ou da forma como será realizada.
O risco geológico mensurável é desconsiderado pelos moradores, entretanto, não há falta de
consciência sobre o risco e sim outros fatores contribuem para formar as percepções aos riscos de
deslizamento, como o risco da remoção, da dependência do aluguel social, do isolamento na
comunidade, tornando o risco de deslizamento menos evidente.
A Prefeitura do Rio de Janeiro está executando obras na comunidade que envolvem abertura
de novas ruas, contenção de encostas, reflorestamento, saneamento, iluminação pública, áreas de
lazer e cultura, além de novas moradias. As obras são resultado do programa Morar Carioca e fazem
parte do legado das Olimpíadas 2016. O programa está pautado em uma proposta de urbanismo
social. O projeto elaborado para a comunidade da Babilônia pretende ser modelo em práticas
sustentáveis (Cidade Olímpica, 2014). No entanto, somente parte dos moradores se beneficia das
obras de ordenamento do território. Parte não foi contemplada e continua exposta ao risco, gerando
descontentamento e descredito em relação à gestão pública municipal.
A Babilônia possui grupos em condições de vulnerabilidade socioambiental diferenciados em
um mesmo território. A vulnerabilidade socioambiental pode ser entendida como resultado de
estruturas socioeconômicas que produzem simultaneamente condições sociais precárias e
ambientes deteriorados, se expressando também como menor capacidade de redução de risco e
baixa resiliência no caso de desastre natural (Natenzon, 2002; Freitas et al., 2012; 2014).
Embora os dados censitários apresentem pouca distinção entre áreas territoriais dentro da
comunidade, as entrevistas e observações em campo revelaram que as populações mais
vulneráveis estão nas áreas mais altas, nas quais as condições físicas e sociais são piores, como
habitações precárias, dificuldade de acesso, população mais idosa, distante dos pontos de coleta
de lixo, terreno íngreme classificadas como de alto risco pela Fundação Geo-Rio, (2010). Além
disso, estas áreas não estão sendo contempladas por obras do Morar Carioca, pois a ação prática
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será a remoção. Estas obras seguem um padrão de desenvolvimento influenciado por um modelo
econômico que não somente reproduz as desigualdades sociais como pode acirrá-las (Carmo,
2014).
Os relatos dos gestores da SUBDEC trazem expectativas positivas em relação a participação
do ACS. As novas tecnologias implantadas e a possibilidade de ampliar a atuação da Defesa civil
por meio do potencial de recursos humanos oferecido pela integração do ACS no processo veio
amenizar angustias dos gestores, que se sentem limitados em suas ações diretas com a
comunidade. Esta condição reforça a ideia de que a tragédia produz uma nova configuração (Elias,
2008) no âmbito das políticas e propostas de ação num curto período de tempo e, neste sentido,
positivamente houve uma mudança de atenção das autoridades e apoio das mesmas para o
problema dos deslizamentos no Rio de Janeiro, no qual a Defesa civil ganha projeção num primeiro
momento. As ações são valorizadas e renovam-se as expectativas dos gestores, no entanto, a
forma vertical e não integrada com outros setores precisa mudar para que ocorram avanços na
redução de risco. Como mencionamos anteriormente, a ação setorizada sem agir nas
vulnerabilidades socioambientais e ampla participação da Defesa civil nas discussões sobre a
urbanização da comunidade torna o programa limitado, somente com ações pontuais para salvar
vidas e cada vez mais dependente dos ACS.
Neste caso, os ACS exercem um poder sobre a SUBDEC, sem contudo, ter consciência disso.
O poder neste caso está baseado nas relações de interdependência, “na medida em que
dependemos mais dos outros do que eles de nós, eles têm um poder sobre nós” (Elias, 2008). Este
poder poderia ser utilizado para negociação com a SUBDEC relacionadas a ações para redução
das vulnerabilidades para todos os moradores, principalmente, priorizar o envolvimento da
população localizada em áreas de alto risco marginalizadas nas decisões e ações. A SUBDEC
poderia utilizar uma possível pressão popular para ocupar espaços de participação nos processos
decisórios do planejamento urbano, criando uma relação de dependência recíproca entre Defesa
civil, ACS e comunidade.
Este seria um papel essencial exercido pelo ACS como educador e liderança na comunidade,
assim como prevê a Estratégia da Saúde da Família (ESF), “a detecção de necessidades da
população e a atuação intersetorial visando à Promoção da Saúde” (Brasil, 2012). Para Fonseca et
al., (2012), a originalidade do trabalho do ACS no âmbito do SUS encontra-se nessa dimensão
educativa que pode promover mobilização social e o diferencia de um técnico de nível médio. Os
ACS exerceriam papel de mediadores das relações entre comunidade e poder público, criando
canais para ouvir as demandas da população (Bernstein e Stotz, 2008).
Ainda dentre as expectativas dos gestores da SUBDEC, o trabalho de prevenção cotidiano
estaria mais próximo das atribuições do ACS, desde que estejam de acordo com as atribuições
legais da profissão como desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção das doenças
e de agravos, e de vigilância à saúde, por meio de visitas domiciliares e de ações educativas
individuais e coletivas nos domicílios e na comunidade, mantendo a equipe informada,
principalmente a respeito daquelas em situação de risco. Portanto, a Defesa civil precisa conhecer
a proposta da ESF para não tratar os ACS como multiplicadores de informação sobre o risco em
seus locais de atuação. Este problema é detectado também na Saúde devido, principalmente, a
falta de formação adequada dos ACS e gestores que ignoram as diretrizes da ESF (David, 2011),
cabe a Defesa civil e Saúde buscar estratégias de formação que superem esta lacuna.
A contribuição do ACS com conhecimentos locais na realização de diagnósticos
socioambientais sobre os riscos de seu território de atuação, bem como identificação de temas e
assuntos prioritários para um trabalho educativo visando à melhoria das condições ambientais e de
saúde com ações continuas para a população, abordando as necessidades e potencialidades,
poderia contribuir para ação preventiva mais efetiva, sem desviar de suas funções cotidianas. Em
caso de acionamento do Sistema de Alerta e Alarme para Chuvas Fortes, o papel esperado exige
muita responsabilidade do ACS, pois possíveis falhas expõe o profissional, que além de trabalhar é
morador da comunidade, muitas vezes uma liderança que pode ser afetada.
A atual configuração social do território em estudo influencia no trabalho preventivo, no qual a
Defesa Civil depende da atuação dos ACS para que o Sistema seja eficiente ao menos para salvar
vidas em um possível desastre por deslizamento. Neste sentido, a perspectiva da construção social
do risco, no qual o perigo encontra-se imbricado em um cenário político e econômico (Borraz, 2014;
5

Kroll-Smith, 2014) deve também ser considerada no processo de prevenção a desastres realizado
no território.

4.

CONCLUSÃO

O risco de desastre natural pode ser previsto, fator que contribui para a tomada de decisão
frente aos perigos associados. Por meio de metodologias adequadas pode-se produzir cenários
futuros e aplicar medidas para a redução do risco. O risco também pode ser considerado produto
de uma construção social, na qual o perigo encontra-se imbricado em uma configuração particular
e depende da força dos atores envolvidos para evidenciá-lo ou encobri-lo. O programa de prevenção
no morro da Babilônia é realizado a partir da perspectiva do risco geológico mapeado e monitorado.
A Defesa civil do município capacita os ACS para auxiliarem em momentos críticos, caso o alarme
seja acionado. Por mais que haja esforços destes atores para que o risco de deslizamento seja
reconhecido pelos moradores, estes, temendo o risco da remoção e da dependência de aluguel
social, percebem este tipo de o risco um fator secundário. Portanto, a configuração do território em
estudo influencia no trabalho preventivo, no qual a defesa civil depende da atuação dos ACS para
que o sistema seja eficiente ao menos para salvar vidas em um possível deslizamento. Neste
sentido, a perspectiva da construção social do risco deve também ser considerada no processo de
prevenção realizado no território.
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RESUMO
Como o próprio nome sugere, a atividade de transporte rodoviário de produtos perigosos
envolve substâncias químicas, as quais apresentam os mais diversos perigos, dentre eles a
toxicidade e a inflamabilidade. Não é raro observar nas ações de resposta que muitas equipes de
atendimento não consideram, ou mesmo desconhecem o potencial destrutivo existente nos
produtos químicos, desprezando práticas e procedimentos seguros de trabalho.
Dessa forma, esse artigo apresenta, por meio de modelos matemáticos, simulações de
vazamentos de gases tóxicos e inflamável a partir de vasos pressurizados utilizados no transporte
rodoviário de produtos perigosos, de modo a estimar as distâncias de danos que poderão ser
gerados ao homem, em termos de fatalidade (1% de probabilidade) e intoxicação. Os resultados
das simulações são plotados em uma importante via na cidade de São Paulo, do modo a permitir
a visualização das consequências sobre a população devido aos eventos estudados.
Palavras Chave: Transporte rodoviário, emergência química, produtos perigosos, acidente, danos
ao homem.
ABSTRACT
As its name suggests, the activity of road transportation of dangerous goods involves
chemicals, which feature a variety of dangers, including toxicity and flammability. It is not
uncommon to observe during an emergency response that some response teams do not consider
or simply do not know the destructive potential that chemicals offer, neglecting safe working
practices and procedures.
Thus, this article presents, through mathematical models, simulations of flammable and toxic
gas leaks from pressurized vessels used in the road transportation of dangerous goods, in order to
estimate the distances of damage which could be generated to the man in terms of fatality and
intoxication. The simulation results are plotted on an important route in the city of São Paulo, to
allow a better visualization of the consequences on the population due to events studied.
Keywords: Road transport, chemical emergency, dangerous goods, accident, damage to man.
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1. INTRODUÇÃO
Como o próprio nome sugere, a atividade de transporte rodoviário de produtos perigosos
envolve substâncias químicas, as quais apresentam os mais diversos perigos, dentre eles a
toxicidade e a inflamabilidade. Tais perigos podem resultar em situações de elevado risco ao
homem e ao meio ambiente em função de eventual exposição aos efeitos desses materiais,
conforme ocorrências recentes no litoral de São Paulo envolvendo substâncias químicas, de
acordo com o Sistema de Informações sobre Emergências Químicas (SIEQ) disponibilizado pela
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) em seu sítio na internet (CETESB,
2015).
O conhecimento dos perigos e riscos envolvidos nas emergências químicas geradas no
transporte rodoviário de produtos perigosos é o primeiro passo para o sucesso da resposta
emergencial. Comunidade e equipes de resposta poderão estar vulneráveis aos severos efeitos
dos produtos perigosos caso as ações adotadas não sejam compatíveis com os riscos envolvidos.
Ações como delimitação de áreas de trabalho, isolamento de área, evacuação ou orientação de
comunidade e resgate devem ter como base não somente uma apropriada avaliação do cenário
acidental, mas também o pleno conhecimento dos produtos perigosos e seus efeitos potenciais ao
homem e ao meio ambiente.
Não é raro observar nas emergências que muitas das equipes de atendimento não
consideram (ou mesmo desconhecem) o potencial destrutivo existente nos produtos perigosos,
desprezando práticas e procedimentos seguros de trabalho.
De forma a propiciar uma melhor percepção do potencial destrutivo existente nos produtos
perigosos, esse trabalho apresenta, por meio de modelagem matemática (software PHAST –
Process Hazard Analysis Software Tools, desenvolvido pela empresa DNV Technica), uma
estimativa de eventuais consequências ao homem decorrentes de liberações acidentais de gases
tóxicos e inflamáveis ocorridas durante o transporte rodoviário de produtos perigosos na cidade de
São Paulo. Os resultados das simulações foram plotados em uma importante via da cidade
(marginal Pinheiros) de modo a visualizar o potencial existente para geração de elevado número
de pessoas feridas ou intoxicadas que tais eventos poderão gerar.

2. OBJETIVO
Esse artigo tem por finalidade evidenciar, por meio de modelos matemáticos, o potencial
que os produtos químicos possuem para causar severos danos ao homem em casos de acidentes
durante o transporte rodoviário desses materiais na cidade de São Paulo.

3. MÉTODO UTILIZADO
Quanto aos objetivos trata-se de uma pesquisa exploratória. Quanto ao caráter é do tipo
qualitativo e quanto à estratégia de pesquisa é do tipo estudo de caso.
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4. CENÁRIOS ACIDENTAIS
Para a simulação de consequências foi necessário estabelecer os cenários acidentais a
serem avaliados. Nesse estudo foram considerados vazamentos de gases inflamáveis e tóxicos.
Para cada situação foi estabelecida uma substância de referência, cujo critério de seleção foi a
elevada circulação/movimentação, conforme segue, exceto para gás tóxico, onde foram
selecionadas duas substâncias de referência, por serem reconhecidamente consideradas tóxicas.
Os cenários acidentais e eventos estudados estão apresentados abaixo e foram selecionados a
partir da análise dos registros da base de dados SIEQ da CETESB para acidentes rodoviários
com produtos químicos.
4.1 Gás tóxico - Amônia
Cenário 1 – Vazamento de amônia através da linha de líquido de 2 polegadas
Cenário 2 – Vazamento de amônia através da válvula de alívio de 1 ½ polegadas
Cenário 3 – Ruptura catastrófica do vaso contendo 20 toneladas
Evento: Foram avaliadas as distâncias atingidas pela dispersão da nuvem tóxica na
atmosfera.
4.2 Gás tóxico - Cloro
Cenário 4 – Vazamento de cloro através da linha de líquido de 2 polegadas
Cenário 5 – Vazamento de cloro através da válvula de alívio de 1 ½ polegadas
Cenário 6 – Ruptura catastrófica do vaso contendo 20 toneladas
Evento: Foram avaliadas as distâncias atingidas pela dispersão da nuvem tóxica na
atmosfera.
4.3 Gás inflamável - GLP

fogo

Cenário 7 – Vazamento de GLP através da linha de líquido de 2 polegadas
Cenário 8 – Vazamento de GLP através da válvula de alívio de 1 ½ polegadas
Cenário 9 – Ruptura catastrófica do vaso de GLP contendo 20 toneladas gerando bola de

Evento: Para os cenários 7 e 8 foram avaliadas as distâncias atingidas pelo incêndio em
jato, dispersão da nuvem inflamável na atmosfera e explosão de nuvem na atmosfera. Para o
cenário 9 foram avaliadas as distâncias atingidas pela radiação térmica decorrente da bola de
fogo.
5. PRESSUPOSTOS
Para a realização das simulações foi necessário assumir alguns pressupostos, conforme
segue.
a.

Condições meteorológicas

Os valores apresentados abaixo foram utilizados nas simulações e representam valores
médios para diversas regiões do Estado de São Paulo, obtidos a partir da análise dos dados
meteorológicos coletados diariamente pela CETESB para o período de 2000 a 2010 e disponíveis
na biblioteca daquela instituição
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•
•
•
•

Temperatura ambiente: 25 ºC
Umidade atmosférica: 75%
Velocidade do vento: 2 m/s
Estabilidade atmosférica: Categoria B de Pasquill (instável) para vazamentos durante o dia
e Categoria E de Pasquill (estável) para vazamentos noturnos.
b.

Valores de referência para dispersões atmosféricas

Os modelos necessitam de um valor de referência para o estudo da dispersão atmosférica.
Para as substâncias tóxicas foram utilizados 2 valores distintos de referência: concentração que
pode causar até 1% de fatalidade ao homem devido a exposição de 10 minutos; Concentração
Imediatamente Perigosa à Vida ou à Saúde (IPVS) – representa a concentração de produto na
atmosfera que pode causar severas intoxicações às pessoas expostos ou mesmo efeitos
irreversíveis à saúde ou à vida em curtos período de exposição. Os valores relativos à 1% de
probabilidade de fatalidade ao homem foram extraídos na Norma CETESB P4.261 (CETESB,
2003) enquanto que os valores da concentrações IPVS (em inglês IDLH) foram obtidos do The
National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) (NIOSH, 2016).
A Tabela abaixo apresenta os valores de referência utilizados nesse estudo.
Tabela 1 – Valores de referência para a dispersão atmosférica
Substância

Concentração que pode gerar
até 1 % de fatalidade em até 10
minutos de exposição (ppm)
Amônia
2089
Cloro
264
Fonte: Elaborada pelos autores

Concentração IPVS
(ppm)
300
10

Para a substância inflamável, a concentração de interesse utilizada nas simulações
envolvendo processos de dispersão é aquela referente ao Limite Inferior de Inflamabilidade, que
representa a menor concentração do produto no ambiente que, na presença de uma fonte de
ignição e ar, acarretará na combustão. O valor apresentado é, portanto, a máxima distância
atingida pela nuvem inflamável na atmosfera.
c.

Valores de referência para incêndios

Foram utilizados valores que representam dano à vida por um reduzido tempo de exposição
(30 segundos) à radiação térmica de 12,5 kW/m2 gerada pelas chamas e danos à saúde
(queimaduras de primeiro grau) por exposição de um minuto à radiação térmica de 4 kW/m2. Para
o evento bola de fogo (evento subsequente à ruptura catastrófica do vaso) as distâncias de
interesse referem-se à probabilidade de fatalidade de 1% das pessoas expostas e queimaduras
de primeiro grau, de acordo com a duração do fenômeno.
d.

Valores de referência para explosões

Para danos às estruturas, foram definidos como referência valores de sobrepressão que
causam danos graves as edificações (0,1 bar), podendo então resultar no colapso da edificação e
consequentemente com 1% de probabilidade de fatalidade ao homem (dano à vida) e valores de
sobrepressão suficientes para causar ruptura parcial de vidros (0,01 bar) e, portanto, podendo
causar ferimentos ao homem (dano à saúde).

4

6. RESULTADOS OBTIDOS
As tabelas abaixo apresentam as distâncias atingidas nas simulações para os valores de
referência adotados.
Tabela 2 – Distâncias atingidas na dispersão de nuvens tóxicas e inflamáveis
Cenário/
Substância

Distância atingida (m) na dispersão para
a concentração (ppm) que pode gerar até
1 % de fatalidade em até 10 minutos de
exposição (tóxicos) ou LII (inflamáveis)
Dia
Noite
1 Amônia
326
430
2 Amônia
253
319
3 Amônia
810
901
4 Cloro
382
737
5 Cloro
395
511
6 Cloro
737
954
7 GLP
100
122
8 GLP
93
112
Fonte: Elaborada pelos autores

Distância atingida pela
Concentração IPVS
(ppm)
Dia
Noite
490
977
418
832
1060
1490
1330
5187
1240
4185
2152
6305
Não pertinente
Não pertinente

Tabela 3 – Distâncias atingidas nos incêndios
Cenário/
Substância/evento

Distância atingida (m) pela radiação de
interesse ao homem
1% de Fatalidade

7 GLP – jato de fogo
8 GLP – jato de fogo
9 GLP – bola de fogo
Fonte: Elaborada pelos autores

queimadura 1º grau

Dia ou Noite
86
82
165

Dia ou Noite
102
96
240

Tabela 4 – Distâncias atingidas pelas explosões de nuvem na atmosfera
Cenário/
Substância/
evento

Distância atingida (m) pela sobrepressão de interesse
para danos às edificações e ao homem
Danos graves edificações
Dia
76

7 GLP explosão de
nuvem na atmosfera
8 GLP – explosão de
73
nuvem na atmosfera
Fonte: Elaborada pelos autores

ruptura parcial de vidros

Noite
91

Dia
192

Noite
222

80

170

180

7. PLOTAGEM DOS RESULTADOS
De modo a propiciar uma melhor visualização dos efeitos físicos gerados pelos cenários
acidentais estudados, são apresentadas somente duas plotagens: cenários 4 envolvendo gás
cloro (Figura 1) e cenário 9 envolvendo GLP (Figura 2) em foto aérea da região metropolitana de
São Paulo em uma via de grande circulação de produtos perigosos (marginal pinheiros), tendo
5

então como elemento vulnerável aos acidentes milhares de pessoas que residem nas áreas
adjacentes, além dos próprios usuários da via.

Figura 1 – Distâncias atingidas para 1% de probabilidade de fatalidade e intoxicação para a
dispersão de nuvem de cloro (cenário 4). Fonte: Elaborada pelos autores

Figura 2 – Distâncias atingidas para 1% de probabilidade de fatalidade e queimaduras
devido a exposição à bola de fogo formada após a ruptura catastrófica de vaso pressurizado de
20 toneladas de GLP (cenário 9). Fonte: Elaborada pelos autores
8. ANÁLISE DOS RESULTADOS
A Tabela 2 mostra que para todos os vazamentos de gases tóxicos (amônia e cloro), haverá
probabilidade de 1% de fatalidade em distâncias superiores a 250 metros durante o dia e 320
metros durante a noite. Intoxicações provocadas pelas nuvens de cloro poderão ocorrer em
distâncias de até 2.152 metros durante o dia (cenário 6) e 6.305 metros durante a noite (cenário
6). Já para a amônia, casos de intoxicação poderão ocorrer em distância de até 977 metros
durante o dia (cenário 1) e 1.490 metros durante a noite (cenário 1).
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De acordo com a Tabela 3, a maior distância atingida em incêndios foi no cenário 9, o qual
envolve a formação de uma bola de fogo decorrente da ruptura catastrófica do vaso de GLP, cuja
máxima distância para 1% de probabilidade de fatalidade é de 165 metros e 240 metros para
causar queimaduras de primeiro grau (Figura 2).
De acordo com a Tabela 4, no caso de ignição da nuvem inflamável de GLP formada na
atmosfera, caso ocorra uma explosão, a distância para danos graves às edificações (principal
causa de fatalidade (1% de probabilidade) da comunidade em casos de explosão) é de 91 metros
(cenário 7), enquanto que a ruptura de vidros, responsável por ferimentos devido a estilhaços e
fragmentos, poderá ocorrer até 222 metros (cenário 7).
As distâncias obtidas em todas as simulações são suficientes para que os efeitos físicos
estudados alcancem áreas com grande adensamento populacional existente nas proximidades da
via expressa, caso nenhuma ação de resposta aos eventos aqui estudados sejam adotadas no
momento da emergência.
9.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesse artigo não houve a preocupação em realizar a estimativa do número de pessoas que
poderão ser afetadas pelos eventos estudados. Mas a partir das figuras 1 e 2 fica evidente que
caso os eventos estudados venham a ocorrer, o número de vítimas fatais e intoxicadas poderá ser
bastante elevado, exigindo dos órgãos públicos elevada capacidade de resposta visando
minimizar os efeitos ao homem e ao meio ambiente.
Para todos os eventos aqui estudados (dispersão tóxica, radiação térmica e sobrepressão),
os valores de referência utilizados estão associados a algum dano à vida ou a saúde do homem,
e, portanto, distâncias efetivamente seguras para a comunidade poderão ser muito superiores aos
valores obtidos nas simulações.
Importante frisar que os resultados obtidos nas simulações em estudo evidenciam a
necessidade imperiosa de ações preventivas no que se refere aos acidentes no transporte
rodoviário de produtos perigosos, tendo em vista que, em muitos dos casos, ocorrendo o acidente,
com perda de contenção de produto, pouca ou nenhuma ação corretiva, seria possível de ser
levada a efeito pelas equipes de resposta a emergência, antes que alguns dos efeitos adversos
sobrevenham à segurança e a saúde da população, bem como os efeitos danosos ao meio
ambiente e ao patrimônio, considerando que a velocidade do dano, nestes casos, está
diretamente associada à alta mobilidade de determinados produtos, associado a outros perigos
intrínsecos como a toxicidade e a inflamabilidade, por exemplo (TEIXEIRA, 2010).
Os resultados obtidos através de simulações mostram de forma clara o potencial destrutivo
existente na atividade de transporte de produtos perigosos. Reforçam ainda a importância de
ações integradas entre as entidades que realizam o atendimento emergencial como forma de
reduzir, eliminar e/ou controlar os riscos. Além disso, a resposta a acidentes com produtos
perigosos é uma atividade que requer equipes capacitadas, conscientes dos riscos envolvidos e
grande disponibilidade de recursos humanos e materiais.
Ressalta-se que, independentemente dos resultados obtidos através de modelagem
matemática, jamais deverá ser desprezado o conhecimento, experiência e julgamento de
profissionais capacitados das diversas entidades que participam de atendimento emergencial com
produtos perigosos, cujas ações de resposta prioritariamente visam garantir a segurança da
comunidade e das próprias equipes de atendimento.
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RESUMO
Os teores médios de Au e As na mina Morro do Ouro, em Paracatu, MG, Brasil são 0,4 g/t e 1.000
g/t, respectivamente. De 1987 a 2007, estima-se que 500.000 t de As inorgânico foram
depositadas na barragem de rejeitos do córrego Santo Antônio, um afluente do ribeirão Santa
Rita, na bacia do Rio São Francisco. Em 2010, outra barragem foi construída para acomodar a
expansão da mina. O levantamento geoquímico revela contaminação de As das águas superficiais
e subterrâneas à jusante destas barragens. O mapeamento geológico indica que os rejeitos são a
fonte da contaminação. Análises de urina por ICP-MS mostram que 70% dos habitantes da área
próxima das barragens de rejeitos apresentam concentração de As acima do valor de referência
de 10 μg/g de creatinina, estabelecido pela legislação brasileira. A contaminação generalizada do
meio ambiente e do compartimento humano por As liberado pela mineração de ouro em larga
escala em Paracatu representa um risco grave para a bacia do Rio São Francisco.
Palavras-chave: mineração, ouro, arsênio, contaminação, intoxicação.

ABSTRACT
Mean contents of Au and As in the Morro do Ouro Mine in Paracatu, MG, Brazil are 0.4 g/ton and
1,000 g/ton, respectively. From 1987 to 2007, estimated 500,000 tons of inorganic As were
deposited in a tailings dam in the headwaters of the Santo Antonio brook, a tributary of the Santa
Rita stream within the São Francisco river basin. In 2010, another tailings dam was built to
accommodate the expansion of the mining activities. This geochemical survey reveals As
contamination of ground and surface waters downstream these tailings dams. Geological mapping
indicates that the tailings are the source of As contamination. ICP-MS analysis of urinary As shows
that 70% of the inhabitants of the area near the tailings dams have urinary As above the reference
value of 10 µg/g creatinine as established in Brazilian legislation. The widespread As
contamination of the environment and the human compartment by large scale gold mining in
Paracatu is a serious issue in the São Francisco river basin.
Keys-words: mining, gold, arsenic, contamination, intoxication.
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1. OBJETIVOS
Os objetivos deste levantamento foram verificar in loco as condições ambientais e analisar a
dispersão de As nas águas da bacia do Ribeirão Santa Rita e na urina das pessoas residentes à
jusante das barragens de rejeitos da mineração de ouro a céu aberto no município de Paracatu –
MG, Brasil.
2. MÉTODOS
As unidades geológicas e características estruturais, os dispositivos de drenagem e os
aspectos ambientais foram identificados e delimitados, utilizando-se mapas de serviço na escala
1:25.000, imagens aéreas, pesquisa bibliográfica, trabalhos de campo e de escritório. A
amostragem das águas foi realizada durante a estação seca, coletando-se amostras de águas
fluviais e de sedimentos (solos fluviais) em pontos de fluxo ativo, e de água subterrânea em poços
de abastecimento para consumo humano. As amostras de água (1 L) foram tratadas em estufa e
chapa aquecida, para concentrá-las 10 vezes. Os teores de As em sedimento (solo) foram obtidos
em amostra total, considerada a fração < 1,7 mm. As análises foram realizadas pelo método
colorimétrico com sensibilidade de 0,01-0,5 mgAs3+/5+/L. As concentrações de As nas amostras
foram comparadas com os valores de referência (VR) da Portaria 2914/2011 do Ministério da
Saúde e das Resoluções 357/2005 e 420/2009 do Conselho Nacional do Meio Ambiente –
CONAMA. Os limites do CONAMA para As são de 10 µg/L para águas superficiais e subterrâneas
e de 15 mg/kg de peso seco para solos, como valor de prevenção. A concentração do arsênio na
urina foi determinada em amostras colhidas no final da tarde, através da espectrometria de massa
(ICP-MS), e os resultados foram expressos em µAs/gCrea (micrograma de arsênio por grama de
creatinina). Os resultados foram comparados com o VR para As em urina de 10 μgAs/gCrea para
populações não expostas ocupacionalmente, conforme estabelecidos pela Norma
Regulamentadora NR 7 - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), do
Ministério do Trabalho e Emprego, aprovada pela Portaria SSST nº 24, de 29/12/1994, publicada
no Diário Oficial da União de 30/12/1994. Os resultados também foram comparados com os
resultados de outros levantamentos feitos em Paracatu e na região do Quadrilátero Ferrífero.
3. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA
O área objeto deste levantamento, a bacia do Ribeirão Santa Rita, situa-se a cerca de 10
km a norte da cidade de Paracatu – MG, na margem direita desse ribeirão, entre as coordenadas
geográficas -17,110480S e -17,144234S e 46,894429W e 46,833179W, próxima e à jusante das
barragens de rejeitos da mineradora Kinross Brasil Mineração. As barragens de rejeitos são
denominadas Barragem do Santo Antônio e Barragem do Eustáquio. A área está inserida na zona
de influência direta dessas barragens, onde a incidência dos impactos da implantação e operação
da mineração aurífera ocorre de forma direta sobre os recursos ambientais, modificando a sua
qualidade ou diminuindo seu potencial de conservação ou aproveitamento.
O principal acesso à área é pela rodovia MG-188, que liga Paracatu à Unaí, seguindo-se por
esta rodovia cerca de 10 km e, depois, tomando-se a estrada para o povoado Lagoa de Santo
Antônio, cerca de 1,5 km em sentido oeste-sudoeste; daí, em estrada não pavimentada, segue-se
em sentido nor-noroeste, aproximadamente 1 km (Figura 1).
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Figura 1 – Localização e imagem da área de estudo mostrando a sua relação com as barragens de rejeito
da mineração aurífera.

Nesta área afloram rochas metassedimentares pertencentes ao Grupo Vazante e ao Grupo
Canastra (FREITAS-SILVA e DARDENNE, 1994). As litologias e posições estratigráficas são
apresentadas na Tabela 1.
Tabela 1: Litologias e estratigrafia da área de estudo.
Grupo

Formação

Canastra Paracatu

Vazante

Lapa

Membro

Litologias

Morro do
Ouro

Fácies Aurífero: folhelhos argilosos, folhelhos carbonosos
ritmicamente alternados com boudins de quartzo e sulfetos
(Fe, As, Pb, Zn e Au); Fácies Machadinho: filitos carbonosos
laminados com quartzitos subordinados.

Serra do
Landim

Filitos carbonáticos esverdeados.

Serra da
Lapa

Ardósias e metassiltitos carbonáticos laminados, lentes de
quartzito e de dolomito.

Serra do
Velosinho

Metargilitos sílticos associados a níveis de quartizito na
base, progredindo para ardósias negras ritmiticamente
intercaladas com metarenitos e metassiltitos.

As sequências litológicas dos grupos Canastra e Vazante estão em contato por falhamento de
empurrão, com mergulho para oeste-sudoeste; isto é, a sequência mais antiga, Grupo Canastra,
sobrepõe-se à sequência mais nova, Grupo Vazante. Estruturalmente, as rochas de ambos os
grupos mergulham para oeste-sudoeste e são recortadas por falhamentos normais de direção
aproximada N70ºE e N20-40ºW.
As duas barragens de rejeitos assentam-se sobre rochas de formações distintas: a
Barragem do Santo Antônio sobre rochas da Formação Serra do Landim (filitos carbonáticos) e a
Barragem do Eustáquio sobre as rochas da Formação Paracatu – Membro Morro do Ouro (filitos
carbonosos e quartzitos do fácies Machadinho). Nenhuma das barragens tem como substrato os
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folhelhos carbonosos do Membro Morro do Ouro - fácies Aurífero, encaixantes do minério aurífero
e portadores de sulfeto de arsênio (FeAsS - arsenopirita).
4. RESULTADOS
Arsênio em águas superficiais e em poços de abastecimento
Em todos os pontos amostrados, as águas e os solos fluviais do Ribeirão Santa Rita e seus
tributários apresentaram teores de As acima dos limites legais(Tabela 2). Uma amostra de água
colhida cerca de 500 m à jusante da nova barragem no córrego Eustáquio apresentou
concentração de As de 15 μg/L, indicando que este depósito de rejeito já está liberando As para a
bacia do Ribeirão Santa Rita. Outra amostra, coletada em um canal que sai da área de contenção
de efluentes da Barragem do Santo Antônio, onde deveriam ser precipitados os elementos
contaminantes, apresentou As na concentração de 22 μg/L, contradizendo o propósito da área de
contenção. O mesmo valor foi obtido em amostra coletada no Córrego Santo Antônio, em ponto
pouco abaixo da barragem, demonstrando a existência de uma fonte de contaminação ativa
oriunda desta.
Tabela 2 - Teores totais de As em águas superficiais, águas subterrâneas e solos fluviais da bacia do Santa
Rita, Paracatu – MG.
Amostras de Águas Superficiais
-1
Número
As µg.L
SRC 01
25
SRC 02
21
SRC 03
26
SRC 04
24
SRC 05
16
SRC 06
22
SRC 07
22
SRC 08
25
SRC 09
15

Amostras de Águas Subterrâneas
-1
Número
As µg.L
SRP 01
12
SRP 02
15
SRP 03
16
SRP 04
12
SRP 05
12
SRP 06
16

Amostras de Solos
-1
Número
As mg.kg
SRSC 01
35
SRSC 02
37

Concentração de arsênio no compartimento humano
A população residente na margem direita da bacia do Santa Rita constituía-se, na época
desse levantamento, de 112 pessoas, das quais 37 pessoas (33% da população), de ambos os
sexos, com idades variando de 4 a 84 anos, apresentaram-se voluntariamente para a análise de
As na urina. Nenhuma dessas pessoas trabalha ou trabalhou na mina Morro do Ouro em
condições de risco ocupacional por exposição ao As. A distribuição dos residentes amostrados
coincide com a proximidade dos pontos de amostragem dos poços de abastecimento de água.
A Tabela 3 mostra que as concentrações de As na urina variou de 4 μg/gCrea a 32,5
μg/gCrea, com uma média de 14,7 μg/gCrea. A concentração média de As na urina dos adultos
foi de 13,8 μg/gCrea, enquanto que a média das crianças e adolescentes foi de 18,0 μg/gCrea.
Este resultado está de acordo com a evidência de maior susceptibilidade das crianças e adultos
jovens à intoxicação crônica pelo arsênio (FÄNGSTRÖM et al, 2009, RAHMAN et al, 2006).
Quando esses resultados são comparados com o VR de As urinário de 10 μg/gCrea fixado
pela Portaria SSST/MTE nº 24 para populações não expostas ocupacionalmente ao As, observase que 26 entre 37 pessoas residentes na bacia do ribeirão Santa Rita, ou 70,3% da população
apresentaram concentração acima do VR. Isto é grave, porque não existe dose segura para
arsênio, que é cancerígeno e eleva o risco para outras doenças, como diabetes.
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Nossos resultados foram comparados com aqueles apresentados pelo CETEM (2013, p. 14)
para a população adulta em dois bairros de Paracatu. A comparação sugere a existência de um
gradiente de concentração de arsênio na urina que aumenta em função da proximidade das fontes
de exposição (Bairro Paracatuzinho ˂ Bairro Amoreiras ˂Bacia do Santa Rita) (Tabela 4).
Tabela 3 – Concentração de arsênio urinário na população da bacia do Rib. Santa Rita, Paracatu – MG.
Crianças e Adolescentes
Identificação
Sexo
Idade
As na urina
(anos)
(µAs/gCrea)
1
M
4
23,2
2
F
7
18,8
3
M
8
32,5
4
M
8
9,6
5
M
10
19,1
6
M
12
7,8
7
M
14
26,9
8
F
17
5,9
Média
10
18,0

Identificação
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Média

Adultos
Sexo
Idade
(anos)
M
21
F
24
F
24
F
35
M
38
F
39
F
40
F
46
F
46
F
47
M
48
M
50
M
50
M
50
F
50
M
52
M
52
M
53
M
53
M
57
M
57
F
57
M
60
F
61
F
66
F
67
F
69
M
81
F
84
50,9

As na urina
(µAs/gCrea)
21,9
13,3
7,5
10,5
9,9
11,9
11,9
4
17,5
19,3
8,3
15,3
11,4
16,7
6,8
24,8
26,4
4,5
22,9
15
13,9
26,4
5,6
6,1
12,2
14,2
15,7
11,4
13,5
13,8

Tabela 4 – Comparação das concentrações de arsênio na urina (μgAs/gCrea) dos residentes na Bacia do
Santa Rita e na área urbana de Paracatu.

As (μg/gCrea)
Média geral

Área Urbana de Paracatu (CETEM)(*)

Bacia do Santa
Rita

Bairro Amoreiras

Bairro Paracatuzinho

14,7

3,55

2,15

Mín-máx geral
4,0 - 32,5
0,06 - 26,6
0,02 - 27,15
(*) Os autores do levantamento CETEM (2013) excluíram da amostragem crianças e adultos acima de 40
anos e não indicaram as condições da coleta de urina, por exemplo, se realizada pela manhã ou à tarde.
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A concentração mínima de As medida nas amostras de urina dos residentes da bacia do
Ribeirão Santa Rita foi 200 vezes maior que a concentração mínima de As observada nas
amostras de urina dos residentes da zona urbana de Paracatu. Entretanto, as concentrações
máximas medidas no nosso levantamento e no levantamento do CETEM são bem próximas, o
que pode indicar exposição ocupacional de parte das pessoas residentes nos bairros Amoreiras e
Paracatuzinho, amostradas pelo CETEM. Outras explicações incluem: variação nas
susceptibilidades individuais, diferenças nas vias de exposição (e.g., digestiva, respiratória),
diferenças metodológicas, etc. Essas hipóteses devem ser testadas em levantamentos e estudos
futuros.
As concentrações médias de arsênio urinário na Bacia do Santa Rita também estão
aumentadas em relação às médias de 9,01 μg/gCrea, 11,1 μg/gCrea e 11,8 μg/gCrea observadas,
respectivamente, em 2003, 2004 e 2005, por MATTOS et al (2007), em regiões do Quadrilátero
Ferrífero.
5. CONCLUSÕES
Nosso levantamento revela a gravidade, persistência e progressão da contaminação
ambiental das águas superficiais e subterrâneas da bacia do Ribeirão Santa Rita pelo arsênio
inorgânico liberado pela mineração de ouro em Paracatu - MG.
A alta frequência de moradores da bacia do Ribeirão Santa Rita que apresentam
concentração de As na urina acima do VR pode ser explicada pela ingestão de água e alimentos
contaminados. Ali, a concentração média supera largamente aquela observada no Quadrilátero
Ferrífero, onde mineração de ouro em rocha com arsenopirita iniciou-se há cerca de 180 anos.
As mineralogias das rochas na área amostrada não contêm minerais de As. Assim, pode-se
estabelecer um nexo causal entre a contaminação do compartimento humano e a enorme massa
de As depositada nas barragens de rejeitos da mineração de ouro. A dispersão de As alóctone e
antropogênico deve ocorrer pelo fluxo de água contaminada a partir dos rejeitos, através dos
drenos e do substrato das barragens.
Em médio a longo prazo, pode-se prever que os efeitos nocivos sobre o ambiente e a saúde
humana causados pelo As liberado pela mineração de ouro se estendam progressivamente à
jusante do Ribeirão Santa Rita, atingindo o rio Paracatu e o rio São Francisco.
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RESUMO
Inundações e escorregamentos são os tipos de desastres naturais que mais causam mortes no
Brasil, isso dado à junção local das características urbanas e seus elementos de meio físico.
Aliado a isso, tem-se o constante crescimento das cidades, vindo desde o século passado, que
traz consigo a expansão da mancha urbana por moradias vulneráveis em áreas suscetíveis à
ocupação, gerando, por consequência, um aumento de risco e perigo a desastres naturais. Neste
cenário, percebe-se a importância de uma Gestão de Riscos e Desastres Naturais. A lei
12.608/12, que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil – PNPDEC, trouxe medidas
estruturais e não-estruturais, envolvendo um sistema de informações e monitoramento de
desastres, que está auxiliando no desenvolvimento de programas de grande importância para
esta gestão. Deste modo, o presente artigo tem por finalidade apontar alguns destes programas
criados e suas efetivas respostas à população e à própria gestão.
Palavras Chave: Gestão de Riscos; Desastres Naturais; Brasil; Lei 12.608/12.

ABSTRACT
Inundations and Landslides are the types of natural disasters that cause most deaths in Brazil due
the local junction of urban characteristics and its physical environment elements. Besides that
there is the constant growth of cities, coming from the last century, which brings with it the
expansion of the urban area by vulnerable houses in areas susceptible to occupation, generating
therefore an increased risk and hazards to natural disasters. Therefore, it is possible to see the
importance of Risk Management and Natural Disasters in Brazil. The law 12.608/12 that
establishing the National Policy on Protection and Civil Defense – PNPDEC brought important
actions for this, involving an information system and disaster monitoring that is assisting in the
development of major programs for this management. Thus, this article aims to point out some of
these programs created and their effective responses to the population and own management.
Keywords: Risk Management ; Natural Disasters; Brazil; Law 12.608/12.
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1. INTRODUÇÃO
O Brasil possui uma dinâmica climática expressiva, apresentando eventos de intensa e
prolongada pluviosidade, onde o verão concentra os maiores índices pluviométricos. Estas
características geram diversos fenômenos relacionados a desastres naturais, sendo
escorregamentos e inundações os mais comuns no país.
Aliado às suas características do meio físico, o Brasil apresenta uma urbanização
desordenada advinda de sua geografia urbana atrelada à industrialização do século XX, o que
acarretou em êxodo rural e grande especulação imobiliária urbana, que perpetuam e aumentam
atualmente, gerando ocupações precárias (a nível estrutural) em locais suscetíveis (em
decorrência de declividade, substrato, morfologia, entre outros), caracterizando então áreas de
riscos aos processos atuantes. O trabalho de CEPED-UFSC, 2011, aponta que é a região sudeste
do Brasil que se sobressai em número de ocorrências tanto para escorregamentos como para
inundações.
Destarte, a gestão destes riscos se faz muito importante devido à recorrência dos processos e
as consequências negativas envolvidas, como perdas econômicas e de vidas. Neste contexto,
como um grande avanço para as políticas públicas de defesa civil, a Politica Nacional de Proteção
e Defesa Civil, PNPDEC, implantada em 2012, com a articulação de órgãos federais, estaduais e
municipais, abrange as ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação.
Contudo, há ainda a persistência de uma gestão de emergência em grande parte do país,
fazendo com que o cenário atual se caracterize em uma transição entre os dois tipos de gestão.
Com isso, ressaltam-se dois fatores que fazem com que ainda não se tenha a efetiva implantação
de gestão de riscos: a) Reduzida, quase imperceptível em escala nacional, educação de
prevenção de riscos para a população, abrangendo de crianças a adultos, a qual seja reflexo de
ações educativas promovidas pelo Estado e Município, com ações não-estruturais efetivas para o
desenvolvimento de uma cultura de gestão de riscos; b) Falta de capacitação de agentes, bem
como a falta de profissionais da área, responsáveis pela interpretação e uso de trabalhos e
levantamentos referentes aos processos e às áreas de risco.
Porém, considera-se que o cenário de gestão de riscos avançou após a implantação da lei
12.608/12, com a aplicação de programas, medidas e centros que auxiliam nesta manutenção.
Portanto, o presente trabalho demonstrará, a partir de alguns estudos de caso e levantamentos
complementares, a atual conjuntura de gestão de riscos e desastres naturais no Brasil,
considerando suas principais medidas (estruturais e não-estruturais), programas e investimentos
para o aperfeiçoamento da resiliência estrutural e social diante dos principais desastres que aqui
ocorrem.

2. A GESTÃO DE RISCOS E DESASTRES NATURAIS NO BRASIL
A implantação da lei 12.608/12, que instituiu a PNPDEC, o Sistema Nacional de Proteção e
Defesa Civil - SINPDEC e o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil – CONPDEC, foi um
marco para a gestão de riscos e desastres naturais no país. Esta traz como beneficio um
embasamento constitucional de cunho preventivo, auxiliando na aplicação de medidas que visam
à prevenção, mitigação e preparação para desastres naturais. Por isso, esta lei foi amplamente
comemorada por profissionais ligados a ações e estudos de áreas de risco, como geógrafos,
geólogos, engenheiros e profissionais de defesa civil, dentre outros. Consequentemente, esperase que os três níveis federativos apliquem políticas, projetos e medidas efetivas pautadas na lei
visando à redução de riscos de desastres naturais.
Porém, alguns fatores contribuem para que a gestão de risco não esteja completamente
implantada no Brasil, encontrando-se ainda, em muitos lugares, uma gestão de emergência
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atuante. Um desses fatores é apontado pelo Ministério das Cidades, 2006, que mostra que existe
uma rotatividade grande e pessoas sem qualificação para exercer tais funções, trabalhando
apenas na gestão de emergência, causando o aumento dos danos e dificultando ainda mais a
recuperação pós-desastre.
Contudo, existem esforços nacionais, estaduais e municipais para a constituição de uma
resiliência social e estrutural aos processos atuantes. Assim, em nível nacional destacam-se
alguns ministérios, e respectivos centros, que proporcionam ações efetivas para tal gestão.
O Ministério da Integração Nacional tem como um de seus propósitos a proteção civil,
incluindo a redução da vulnerabilidade a desastres por meio de medidas de prevenção, sendo
este responsável pelo CENAD (Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres). É de
responsabilidade do CENAD organizar as informações sobre risco no País, possibilitando, a partir
deste gerenciamento, a articulação entre Centro, Estados e Munícipios para ações de preparação
de desastres nas comunidades mais vulneráveis. Isto é feito a partir do recebimento constante de
dados meteorológicos, avaliação geológica, de bacias hidrográficas, dentre outros; advindos de
outros órgãos, para serem avaliados e processados por seus especialistas, para que assim, as
informações resultantes sejam passadas para órgãos de proteção e defesa civil dos Estados e
Municípios com riscos de ocorrência de desastres (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL,
2015).
O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação tem entre suas competências a Política
nacional de pesquisa científica, tecnológica e inovação; e Planejamento, coordenação, supervisão
e controle das atividades da ciência e tecnologia. Juntamente com outros órgãos, desenvolve o
Sistema Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais que tem por objetivo
responder ao crescimento da ocorrência destes fenômenos no País (MINISTÉRIO DA CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, 2015)
Este ministério é responsável pelo CEMADEN (Centro Nacional de Monitoramento de Alertas
de Desastres Naturais), que visa desenvolver, testar e implementar um sistema de previsão de
ocorrência de desastres naturais em áreas suscetíveis de todo o Brasil, sendo seus principais
programas o “Pluviômetros nas Comunidades” e o “Pluviômetros Automáticos”. Além de ações
preventivas, o CEMADEN também identifica vulnerabilidades no uso e ocupação do solo
(CEMADEN, 2015).
Juntamente com a PNPDEC veio o Plano Nacional de Gestão de Riscos e Resposta a
Desastres Naturais 2012-2014. Este teve por objetivo o investimento de 18,8 bilhões de reais,
segundo Brasil, 2012, para as áreas de: 1 – Prevenção, com obras estruturantes; 2 –
Mapeamento das áreas de risco de deslizamentos e inundação; 3 – Monitoramento e Alerta, com
uma estruturação da rede nacional; e 4 – Resposta, com socorro, assistência e reconstrução.
A etapa de prevenção, relativas a inundações e deslizamentos, selecionou 170 municípios,
com 17 regiões metropolitanas e bacia hidrográficas prioritárias, onde os valores investidos
destinaram-se a obras como contenção de encostas, contenção de cheias, drenagem, barragens,
adutoras e sistemas de abastecimento de água (BRASIL, 2012).
Já para o monitoramento se tem o respaldo pelos centros CEMADEN e CENAD, onde o
primeiro é encarregado de fornecer alertas de enxurradas e deslizamentos para os municípios
mapeados, e o segundo age na comunicação dos alertas para os estados e municípios,
administrando então uma articulação federativa para as respostas aos desastres, bem como
analisa e compartilha informações sobre as áreas de risco. Já a etapa de resposta é composta,
por exemplo, por forças emergenciais das Defesas Civis, SUS e Força Nacional de Emergência
(BRASIL, 2012).

3. ESTUDOS DE CASO
Os estudos de caso e resultados obtidos para este artigo são resultado do trabalho de Carou,
2015, que analisou uma conjuntura de fatos e fatores referentes à gestão de riscos. Assim, os
estudos de caso abordados no trabalho foram: PMRR (Plano Municipal de Redução de Riscos);
Programa Estadual de Prevenção de Desastres Naturais e de Redução de Riscos Geológicos
(PDN) em São Paulo; URBEL (Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte); Programa Viva o
Morro de Recife – PE; e a Fundação GEO-RIO, da cidade do Rio de Janeiro – RJ.
O PMRR funciona como ferramenta de planejamento para diagnóstico do risco, atuando
também para o levantamento de medidas necessárias para que os mesmos sejam reduzidos.
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Além das medidas estruturais, esse plano inclui medidas não-estruturais que possibilitam um
gerenciamento dos riscos de forma mais ágil e eficiente. Desta forma, o mesmo é estruturado em
oito fases que visam seu objetivo central, englobando, atualização do mapeamento de risco em
escala de detalhe, estimativa dos custos de intervenções, sugestões de medidas não-estruturais
para a atuação da Defesa Civil, dentre outros (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2006).
Em São Paulo foi colocado em prática o PDN que tem por objetivo indicar formas de evitar,
reduzir, gerenciar e mitigar as situações de risco no estado. Este programa é composto pelos
seguintes instrumentos: Planos Preventivos de Defesa Civil e Planos de Contingência;
Mapeamentos de Áreas de Risco a Escorregamentos, Inundações e Erosão; Planos Municipais de
Defesa Civil; Cartografia geotécnica para o planejamento e gestão do uso e ocupação do solo;
Seminários para capacitação de agentes municipais de defesa civil; Monitoramento pluviométrico
e fluviométrico; e Programas da Secretaria da Habitação para áreas de risco (GOVERNO DO
ESTADO DE SÃO PAULO, 2012).
Em Minas Gerais, a partir de ações de cunho urbanístico, ambiental, social e de regularização
fundiária, os programas da URBEL se destinam ao planejamento e execução de intervenções de
urbanização em setores da cidade sendo, favelas, vilas e conjuntos habitacionais, além da
construção de moradias para famílias de baixa renda (URBEL, 2015). Assim, percebe-se que há
um comprometimento do programa em tirar a população de áreas de risco, proporcionando novas
moradias, bem como ações estruturantes em bairros mais precários.
A região metropolitana de Recife, Pernambuco, possui o Programa Viva o Morro, que é
desenvolvido em parceria com a Secretaria Estadual de Planejamento, a Coordenadoria Estadual
de Defesa Civil – CODECIPE e a Universidade de Pernambuco – UPE, e possui apoio do
Governo Federal a partir do Ministério das Cidades, do Ministério da Integração Nacional e da
Universidade Federal de Pernambuco – UFPE.
O objetivo do programa é uma estruturação urbana que rompa com o ciclo de ocorrências de
desastres nos períodos de chuva, tendo por base a instalação de soluções articuladas e
progressivas com uma visão preventiva, a partir de ações destinadas à estruturação urbana dos
morros, a fim de melhorar as condições de habilitabilidade e, consequentemente, a qualidade de
vida da população moradora residente destes locais (AGÊNCIA ESTADUAL DE
PLANEJAMENTO E PESQUISAS DE PERNAMBUCO, 2015).
Na cidade do Rio de Janeiro se destaca a Instituto de Geotécnica do Município do Rio de
Janeiro (Fundação Geo-Rio), que atua pela contenção de encostas, fazendo vistorias e
estabelecendo as obras necessárias para a contenção dos processos. Além disso, também tem
por objetivo o levantamento e cadastramento de características geológico-geotécnicas dos solos
(PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO, 2015). Assim, os programas que englobam a fundação se
referem à mobilidade urbana, equipamentos urbanos e programas de urbanização (focados na
recuperação urbanística de áreas da cidade), tendo como exemplo seu programa intitulado “De
olho nas encostas” (PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO, op. cit.).

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
A PNPDEC apresenta diretrizes para a implantação de um sistema integrado de análises,
alertas e alarmes, dentro de outras políticas públicas nacionais, estaduais e municipais que
apresentam interfaces com a gestão de desastres naturais direcionando, numa escala regional, a
adoção de políticas locais. Contudo, o estado e o município têm o dever de colocar em prática as
devidas medidas pautadas na lei, como mapeamentos, obras de contenção, remoção e
realocação de famílias, etc.; assim como capacitar seus profissionais de defesa civil, e áreas
correlatas para estas ações, e ampla informação à comunidade para que se possa ter uma gestão
de risco eficiente.
Percebe-se, portanto, que a implantação da lei por si só não é suficiente para que haja uma
efetiva aplicação de ações e medidas relativas à mesma por parte dos poderes competentes. Ou
seja, se uma cultura de ações emergenciais persiste através dos profissionais da área, a lei não
terá os resultados esperados.
Destarte, a articulação federativa para a gestão de riscos e desastres naturais também é um
fator importante, uma vez que, se a mesma é dificultada, podendo considerar diversos motivos,
impede, muitas vezes, o desenvolvimento e o sucesso de ações estratégicas de grande efeito na
redução dos riscos (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, 2012).
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Esforços estão sendo feitos para sair de uma gestão de emergência e instalar uma gestão de
riscos no Brasil, todavia, a presente pesquisa revelou três pontos essenciais para o avanço e
enraizamento desta gestão: a) compreensão dos riscos por parte da comunidade; b) maior
capacitação dos técnicos responsáveis pelas ações envolvidas na gestão, sendo preventivas e
emergenciais; c) e maior articulação de dados e programas, possibilitando uma troca de
informações e aperfeiçoamento da gestão, sendo isto em todos os níveis federativos.
Primeiramente, a cultura de prevenção de desastres se torna um fator de relevância à gestão,
dado que esta terá por finalidade a preparação da população, moradora de área de risco ou não,
para o conhecimento do processo e seus consequentes riscos, deixando-a capacitada sobre a
percepção de risco e em condições para agir em caso de ocorrência. Esta deve ser realizada a
partir de políticas direcionadas, a fim de enraizá-la efetivamente na cultura local, com medidas
não-estruturais que abrangem desde crianças até adultos, tendo uma didática e materiais
direcionados para cada faixa etária, onde seja possível ensinar, de uma maneira fácil, os pontos
essenciais de uma gestão de risco referentes a população, ou seja: identificar os riscos, saber
como agir em caso de ocorrência e como não estabelecer uma situação de risco.
A capacitação de técnicos corresponde ao fator-chave relevante à interpretação de dados e
informações, bem como suas devidas aplicações em ações preventivas. Assim, considerando que
esta capacitação não é habitual no Brasil, muitos desses profissionais lidam apenas com ações
emergenciais, tendo apenas um plano de ações para o pós-ocorrência. Neste caso, muitos dos
levantamentos realizados de/para áreas de risco não são devidamente aplicados pelos técnicos
competentes devido à falta de preparo necessário.
Por fim, o outro fator considerado é a articulação nacional atuante para ações preventivas que
se encontra reduzida. A lei 12.608/12 foi um grande passo ao desenvolvimento da gestão de
riscos e desastres naturais no Brasil, trazendo consigo grandes avanços. O Ministério das
Cidades, Ministério da Integração Nacional e o Ministério da Ciência e Tecnologia são órgãos que
proporcionam respaldo e avanço nesta área a partir de monitoramento, sistemas de alertas e
alarmes e um sistema estruturado de ações emergenciais. Os programas implantados, como os
casos estudados e citados neste trabalho, URBEL, Geo-Rio, Viva o Morro, entre outros,
proporcionam aos seus devidos municípios benefícios para a população local, deixando-os mais
resilientes.
Porém, falta uma articulação, cooperação, maior entre os programas para uma troca de
experiências, dados levantados e inovações na área de desastres naturais, gerando, por
consequência, um atraso no desenvolvimento da gestão como um todo. Há de se lembrar,
portanto, que a gestão não se faz atrelada apenas à Defesa Civil e engloba todos os setores
contribuintes à mesma, a exemplo de planejamento urbano, habitação, saúde, educação, dentre
outros, que auxiliam para que a prevenção, mitigação e preparação, etapas da PNPDEC, sejam
efetivamente colocadas em prática.
Por conseguinte, as políticas e programas de gestão de risco do Brasil possuem grande
potencial estratégico e que, atualmente, proporcionam bons resultados para a prevenção de
desastres. Contudo, mesmo com os programas e ações municipais, estaduais e federais de
grande importância, há muito que fazer para que a gestão de risco no Brasil se consolide.

5. CONCLUSÕES
Percebe-se um significativo avanço nas políticas públicas que permeiam uma gestão de riscos
e desastres naturais no Brasil após a lei 12.608/12, que trouxe a implantação de ações e
programas de grande valor a esta gestão.
Contudo, existem ainda alguns fatores que retardam a boa articulação e desenvolvimento do
gerenciamento e gestão de riscos no Brasil, sendo, a falta de uma cultura de prevenção e
educação de riscos para a população, o reduzido número de técnicos especializados, a falta de
uma articulação entre programas e dados levantados e, por fim, a insistência de gestões de
emergência, os principais fatores.
Conclui-se então que o Brasil encontra-se em um cenário onde ainda prevalece a gestão de
emergência, porém, existe um gradativo aumento de políticas públicas voltadas à gestão de risco,
já apresentando bons avanços para o contexto nacional. Contudo, para que a mesma seja
efetivamente implantada, deve-se se ater às problemáticas citadas acima, pois as mesmas são
pilares para a construção de uma resiliência social e estrutural.
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RESUMEN
En el Valle del Mezquital, se reúsa el agua residual generada en la Ciudad de México para
regar más de 80,000 ha. Esto ha propiciado la recarga de los acuíferos locales, donde el suelo es
el medio de tratamiento. Ante la demanda creciente de agua potable en la ciudad, se contempla
importar 6.5 m3/s de los acuíferos del Valle del Mezquital para suministrar a la ciudad. En esta
investigación se operó una planta piloto a escala laboratorio; el tren de tratamiento considera un
pre-tratamiento y una membrana de ósmosis inversa seguida de ozonación, para tratar
características promedio del agua subterránea del Valle del Mezquital. Los resultados de la
potabilización, indican eficiencias mayores a 95% para todos los metales (excepto hierro),
parámetros básicos y E. coli. El riesgo potencial del efluente es menor a uno para todos los casos,
obteniéndose agua segura para consumo humano. La etapa de tratamiento más relevante en la
remoción de riesgos a la salud humana fue la membrana de osmosis inversa.
Palabras Clave: agua potable, evaluación de riesgo a la salud humana, planta piloto,
reúso de agua residual.

ABSTRACT
In the Mezquital Valley, the wastewater generated in Mexico City is reused to irrigate more than
80,000 hectares. This has led to recharge local aquifers, where the soil is the treatment medium.
Given the increasing demand of drinking water for the city, it is considered to import 6.5 m3/s from
the Mezquital Valley aquifers to supply such demand. This paper report the results of a water
treatment pilot plant at laboratory scale; the treatment train considers a pre-treatment and reverse
osmosis membrane followed by ozonation to treat average groundwater characteristics of the
Mezquital Valley. Water treatment results indicate efficiencies greater than 95% for all metals
(except for iron), basic parameters and E. coli. The potential risk estimated of the effluent is less
than one for all cases, obtaining safe water for human consumption. The reverse osmosis
membrane was the most important process observed, in order to control and reduce the human
health risks.
Keywords: drinking water, human health risk assessment, pilot plant, water
reclamation.
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1. INTRODUCCIÓN
En el Valle del Mezquital, se reúsa el agua residual generada en la Ciudad de México para
regar más de 80,000 ha, desde hace más de 100 años. Esto ha propiciado la recarga de los
acuíferos locales, donde el suelo es el medio de tratamiento. Ante la demanda creciente de agua
potable en Ciudad de México, se contempla importar 6.5 m3/s de los acuíferos del Valle del
Mezquital para suministrar a la ciudad. En los últimos años, muchos países han comenzado a
planificar proyectos para reutilizar el agua residual para consumo humano. El reúso (directo) de
agua residual tratada para consumo humano es una práctica que tiene como antecedentes de
éxito el caso de Namibia desde 1968 (Van Der Merwe, 2000). Denver, Colorado (Tchobanoglous
et al. 2011), entre otros. Además, existen cada vez más proyectos para el reúso indirecto del agua
residual: Berlín, Alemania, Condado de Orange, Los Ángeles (Jiménez y Asano, 2008), Culpen,
Bélgica (Van Houtte, 2001), entre otros. Esta práctica se ha convertido en un elemento importante
de la gestión integral de los recursos hídricos.
Los datos históricos de calidad del agua subterránea de la región indican presencia de
contaminantes en concentraciones mayores a límites permisibles en la normatividad para agua
potable, además de compuestos no considerados en la normatividad nacional.

1.1.

Objetivo

El objetivo de la investigación es evaluar los peligros potenciales a la salud y estimar el
riesgo en el efluente del sistema de tratamiento por barreras múltiples para el reúso indirecto de
agua residual.

2. MÉTODO
A partir de la revisión de los 10 estudios más importantes que han reportado la calidad del
agua subterránea en el Valle del Mezquital, desde 1997 hasta el más reciente de 2015: Jiménez
et al 1997, Estudios BGS 1998, Jiménez et al 1998, Jiménez & Chávez 2004, Jiménez et al 2007,
Silva 2008, Jiménez et al 2008, IMTA 2010, Lesser 2013, IPESA 2015; se identificaron aquellos
parámetros que representan concentraciones históricas mayores a las establecidas en la norma
para consumo humano (NOM-127-SSAI-1994, Mod. 2000). Como se puede observar en la Tabla
1, donde se presentan los valores mínimo, máximo y promedio reportados, la norma para agua
potable no se cumple para varias concentraciones promedio y para las máximas, en todos los
casos.
En este experimento se operó una planta piloto a escala laboratorio; el tren de tratamiento
considera las recomendaciones de estudios previos realizados con agua subterránea del Valle del
Mezquital. En ellos se planteó que el tratamiento avanzado debería ser un sistema de
membranas, ósmosis inversa y/o nanofiltración, y que era necesario acoplar un pre-tratamiento.
Por ello se integró a la planta piloto un sistema de ósmosis inversa con un pre-tratamiento que
comprende filtración con arena/grava, zeolita, y un módulo de carbón activado, seguido de un
módulo de ultrafiltración que incluye tres cartuchos (sedimentos-carbón activado-membrana), y de
esta manera mostrar su eficiencia en la reducción de los riesgos a la salud asociada a los
contaminantes presentes en el agua, cuyas concentraciones promedio históricas rebasan los
límites establecidos por la normatividad nacional (NOM-127-SSA1-1994, Mod. 2000).
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Además, se evalúa el riesgo del agua potabilizada en la etapa experimental, para la vía de
exposición oral, para dos grupos de población: adultos y niños (2-15 años), considerando la
exposición a 16 contaminantes (máximo) a analizar en la planta prototipo. Para tal efecto, la
información necesaria está integrada por (EPA, 2014):
a)
b)
c)
d)

Modelo de riesgo para la exposición a sustancias potencialmente tóxicas
Modelo de riesgo para la exposición a organismos patógenos
Los resultados experimentales de las concentraciones de 20 parámetros bajo evaluación
Los factores de referencia de toxicidad: la dosis de referencia (RfD) para los efectos no
carcinogénicos de los compuestos y el factor de pendiente (Sf) para los carcinogénicos
e) Las concentraciones aceptadas (límites máximos tolerables) para el suministro de agua
segura para compuestos para los cuales no existe aún factor de toxicidad de referencia
f) Las características de la población expuesta.
Tabla 1. Parámetros a evaluar.
Parámetro
Unidades
pH
unidades pH
Turbiedad
UNT
SDT
mg/L
Cloruros
mg/L
Sulfatos
mg/L
Nitratos
Fluoruros
Sodio
Aluminio
Arsénico
Cadmio
Hierro
Manganeso
Plomo
Coliformes fecales

Promedio
7.51
2
1431
324
727

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
UFC/100 mL

21.50
1.67
197.30
3.27
0.04
0.24
0.09
0.10
0.42
314

Nom-127
6.5-8.5
5
1000
250
400
10
1.5
200
0.2
0.025
0.005
0.3
0.15
0.01
Ausencia

3. RESULTADOS
En la Tabla 2 se presenta el resumen de los resultados con los valores promedios del
influente y efluente de la experimentación, con el respectivo porcentaje de remoción observado.
Tabla 3. Contaminantes y su remoción.
Parámetro
Influente
Efluente
mg/L (Promedio)
mg/L (Promedio)
SDT
1682.4
14.2
Cloruros
407.47
23.24
Fluoruros
1.16
0.041
Nitratos
27.1
0.83
Sulfatos
554.21
2.66
Sodio
635.79
10.25
Aluminio
0.73
0.0073
Arsénico
0.04
0.0002
Cadmio
0.24
0.00001
Hierro
0.09
0.0206
Manganeso
0.09
0.0001
Plomo
0.36
0.0001
C. fecales
272
ND
Ascaris sp
1
ND
ND. No Detectable.
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% Remoción

NOM-127 mg/L

99.16
94.3
96.48
96.93
99.52
98.39
99.00
99.58
99.996
77.76
99.90
99.96
100
100

1000
250
1.5
10
400
200
0.2
0.025
0.005
0.15
0.3
0.01
Ausencia
-

OMS mg/L
1000
250
1.5
11
250
200
0.2
0.01
0.003
0.3
0.4
Ausencia
-

Es importante destacar que los resultados del efluente de la potabilización medidos en el
efluente del prototipo (Tabla 2) cumplen tanto con la normativa nacional como con los límites que
establece la Organización Mundial de la Salud. En las siguientes gráficas se muestran dos de los
parámetros evaluados con mayor importancia debido al riesgo a la salud que representan,
Arsénico y Cadmio; como se observa, la remoción de estos dos metales es casi total al pasar por
la membrana de ósmosis inversa, teniendo una eficiencia mayor al 90%.

Figura 1. Gráfica de remoción de arsénico

Figura 2. Gráfica de remoción de cadmio.

El riesgo potencial a la salud se evaluó para 6 parámetros (Tabla 3) para los cuales puede
esperarse que para niveles de concentración de riesgo, produzcan en la población expuesta,
efectos tales como fluorosis dental, formación de metahemoglobinas en infantes, híperpigmentación y queratosis, daño en riñón, efectos en el sistema nervioso central y bajo
rendimiento de aprendizaje en niños, respectivamente (EPA, 2009). El riesgo potencial se estimó
en términos del índice de peligro (adimensional, si es menor a uno no se observara riesgo a la
salud) a partir de la dosis de referencia (RfD) correspondiente a los efectos a la salud antes
mencionados, considerando los resultados experimentales de cada etapa del proceso de
tratamiento, y los valores promedio que caracterizan la exposición de la población rural (adultos y
niños) del Valle del Mezquital (volumen de agua que consumen diariamente, peso del cuerpo y
tiempo de permanencia en el sitio que corresponde a la duración de la exposición).
Tabla 3. Parámetro para los cuales se realizó la evaluación de riesgo
Parámetro
Influente (Datos experimentales)
ÍNDICE DE PELIGRO
Adultos
Niños
Mínimo
Máximo
RfD
Máximo
Promedio
Máximo
Promedio
(mg/L)
(mg/L)
(mg/kg-d)
Fluoruros
0.008
2.854
0.007
11.81
3.02±3.9
16.05
4.10±5.4
Nitratos
10.148
31.707
1.6
0.57
0.19±0.16
0.77
0.26±0.2
Arsénico
0.029
0.045
0.0003
4.29
1.27±1.5
5.82
1.73±2.1
Cadmio
0.172
0.310
0.0005
19.50
7.37±6.8
26.49
10.01±9.2
Manganeso
0.085
0.168
0.14
0.0377
0.013±0.012
0.0512
0.018±0.02
Plomo
0.210
0.511
0.0035
4.22
0.72±1.2
5.73
0.98±1.7

Los resultados obtenidos indicaron que desde el efluente del tratamiento con osmosis
inversa, el riesgo es menor a uno para todos los casos. En la Tabla 3 se destacan los resultados
más relevantes; por ejemplo, se observa que los índices máximos de riesgo son mayores en niños
que para adultos; el riesgo siempre se estimó menor a uno para las concentraciones
experimentales de nitratos y de manganeso, lo cual indica que en ningún caso se estima un riesgo
potencial. El análisis detallado de los índices de riesgo indicó que la vigilancia adecuada de la
operación del proceso de osmosis inversa es de la mayor relevancia, al observar que es el
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principal proceso de depuración y por tanto de reducción del riesgo de las concentraciones de
fluoruros, arsénico, cadmio y plomo.

4. DISCUSIÓN
No para todos los parámetros se realizó la evaluación de riesgo, esto debido a que no
existen valores RfD (Dosis de referencia) para todos ellos, como ejemplo tenemos a los Sulfatos,
Sodio, Aluminio, Hierro, pero debemos considerar que para estos casos lo que se realiza es una
comparativa con la normatividad nacional y/o internacional; respecto a estos parámetros cabe
indicar además que el elemento con menor remoción fue el hierro, esto debido a su interacción
con la membrana de osmosis inversa. En este sentido, los parámetros de conductividad, sulfatos,
cloruros y hierro, son considerados, en general, como parámetros de control de proceso, por su
interacción negativa con el rendimiento de la membrana de osmosis inversa. Otro aspecto a
resaltar en este estudio de caso es la evaluación del contenido de sales en el proceso de
potabilización, por la presencia de cloruros y sodio en el efluente tratado, y aun cuando la fuente
de exposición humana más importante a sales es a través de los alimentos, el análisis permitirá
compararla con la contribución del consumo de agua, y analizar su participación en los
potenciales efectos cardiacos.
Con respecto a la estimación de riesgo evaluada como índice de peligro, cabe indicar que
los resultados presentados consideran datos de exposición de dos grupos de edad: niños de 2 a
15 años y adultos. Sin embargo habría que evaluar el índice de riesgo debido a la ingestión de
nitratos, en particular, para diferentes rangos de edad de los niños, ya que los infantes menores a
3 meses son la población más vulnerable dado que el riesgo de formación de metahemoglobina
en la sangre es alto.

5. CONCLUSIONES
Los resultados de esta investigación muestran que es posible dar seguimiento a la
reducción de riesgos en los procesos de tratamiento de agua proveniente de fuentes no
convencionales y obtener un efluente potabilizado que cumple con la normatividad nacional e
internacional.
Los resultados de la potabilización con la planta piloto, indican eficiencias mayores a 95%
para metales (aluminio, arsénico, cadmio, manganeso, plomo), parámetros básicos y E. Coli,
excepto para hierro. Con estos resultados se calculó el riesgo potencial en el efluente de cada
etapa del tratamiento. Se concluye que: a) los procesos del pre-tratamiento influyen en la
remoción de metales principalmente de arsénico y plomo, b) se estimó que en la osmosis inversa
ocurre el mejor rendimiento en reducir los riesgos por metales, nitratos, cloruros, sulfatos y sodio,
y c) se identifican puntos de control críticos para la potabilización segura.
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RESUMO
Diante da situação e da necessidade de um maior conhecimento e quantificação das áreas de risco no país,
o Governo Federal em uma iniciativa única iniciou um trabalho preventivo em consonância com diversos
ministérios, em parceria com o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (CENAD) e com a
criação do Centro Nacional de Alerta a Desastres Naturais (CEMADEN), cabendo ao Serviço Geológico do
Brasil levantar e fornecer a base de dados de áreas de alto e muito alto risco para ser usado no sistema
nacional de alertas. Para atender esta demanda foi determinada a realização de mapeamentos municipais
de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundações, concomitantemente com a
setorização de áreas de alto e muito alto risco a deslizamentos e inundações, a primeira, utilizando-se de
modelagens matemáticas com validação em campo e, a segunda, utilizando-se de uma metodologia de
setorização em campo expedita nas regiões densamente povoadas do território nacional. Como resultado,
este trabalho apresenta uma comparação entre os resultados da suscetibilidade e setorização de risco,
destacando as áreas de elementos expostos (as áreas de risco por intervenção antrópica em encostas e
áreas inundáveis), sobre as áreas de perigo, em municípios da microrregião de Colatina, região noroeste
espírito-santense.
Palavras Chave: Suscetibilidade, Perigo, Risco Geológico, Deslizamentos, Inundações.
ABSTRACT
Considering the situation and the need for a better understanding and quantification of risk areas in Brazil,
the Federal Government in a unique initiative started a preventive work, in line with various ministries, in
partnership with the National Center for Risk Management and Disaster (CENAD) and the National Center
for Natural Disaster Alert (CEMADEN). The Geological Survey of Brazil (CPRM) is responsible to raise and
provide the basic data from areas of high and very high risk degrees to be used in the national alert system.
To meet this demand, CPRM performs municipal susceptibility mapping of gravitational mass movements
and floods using mathematical modeling with field validation, concurrently with the mapping of high and very
high risk areas, prone to landslides and floods, using an expeditious field sectorization methodology in
densely populated regions of the country. As outcome, this work presents a comparison between the results
of susceptibility zonation and risk sectorization highlighting areas of exposed elements (risk areas for human
intervention on slopes and wetlands), on the areas of hazard, in the Colatina region, located in the northwest
of Espirito Santo.
Keywords: Susceptibility, Hazard, Geological Hazard, Landslides, Floods.
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1. INTRODUÇÃO
O crescimento acelerado das cidades brasileiras, aliado a ocupação desordenada e sem
planejamento e fiscalização adequados sobre áreas suscetíveis a deslizamentos e inundações têm sido os
principais responsáveis pela elevação dos eventos naturais para desastres naturais, com consequências
catastróficas, sobre a nova população ocupante das encostas e planícies de inundação.
Historicamente, com referência aos sete últimos anos, podemos citar as grandes inundações
ocorridas em Alagoas e Pernambuco em 2010, os deslizamentos e inundações ocorridos em Santa
Catarina em 2008, 2011 e 2014, os deslizamentos ocorridos no Paraná entre 2010 e 2011, as chuvas que
atingiram o Rio de Janeiro no verão de 2011 e 2012, bem como em Minas Gerais e Espirito Santo em 2013,
além da grande inundação ocorrida no Acre em fevereiro de 2012 e abril de 2014.
Procurando reduzir os impactos destes fenômenos naturais o Governo Federal, em uma ação
coordenada pela Casa Civil da Presidência da República, com participação de Ministério da Integração
Nacional, Ministério das Cidades, Ministério de Ciência e Tecnologia, Ministério da Defesa e Ministério de
Minas e Energia, firmaram convênios de colaboração mútua em atenção às diretrizes da Política Nacional
de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC), estabelecida pela Lei Federal 12.608/2012 (BRASIL, 2012) para
executar em todo o país o diagnóstico e setorização das áreas com potencial de risco alto a muito alto como
uma das ações do Plano Nacional de Gestão de Riscos e Resposta a Desastres Naturais (PNGRRDN),
lançado em agosto de 2012 (BRASIL, 2013) e, como outra ação, o mapeamento dos municípios suscetíveis
aos movimentos gravitacionais de massa e inundações. Esta tarefa ficou a cargo do Serviço Geológico do
Brasil e outros órgãos de renome, como o Instituto de Pesquisa Tecnológicas (IPT), que buscaram
desenvolver a metodologia de setorização e mapeamento da suscetibilidade para obter os dados
necessários para subsidiar o banco de dados do recém-criado Centro de Monitoramento e Alertas de
Desastres Naturais (CEMADEN).
Desta forma, o Serviço Geológico do Brasil vem realizando desde novembro de 2011 a ação
emergencial para a setorização de áreas com alto e muito alto risco a deslizamentos e inundações, em
diversos municípios brasileiros, dentre eles, Baixo Guandu, Colatina, Governador Lindenberg e São
Domingos do Norte, municípios que se integram à região noroeste espírito-santense. Além dessa ação, o
Serviço Geológico do Brasil juntamente com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) desenvolveu e
aplica, desde 2012, uma metodologia de mapeamento em escala 1:25.000 para a elaboração das cartas de
suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundações em diversos municípios, como os
citados anteriormente.
Com base nestes mapas de setores e cartas de suscetibilidade o Centro Nacional de Gerenciamento
de Riscos e Desastres - CENAD, o Centro de Monitoramento e Alerta a Desastres Naturais – CEMADEN, o
Ministério das Cidades, as prefeituras municipais e as Defesas Civis Estaduais e Municipais terão base para
o planejamento territorial e as emissões de alertas de evacuação e tomadas de decisões tanto em
momentos de emergência, quanto durante a elaboração de planos diretores municipais, salvando vidas.

2. LOCALIZAÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO NA GEODIVERSIDADE
As cidades de Baixo Guandu, Colatina, Governador Lindenberg e São Domingos do Norte estão
localizadas na região Noroeste do estado do Espírito Santo. As cidades são limítrofes e pertencem a
mesma bacia hidrográfica do atlântico Leste. A bacia do Rio Doce abrange todos os municípios, com
destaque para as sub-bacias do Rio Pancas em Colatina, do Rio Guandu, em Baixo Guandu e do Rio São
José em São Domingos do Norte.
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Figura 1 - Localização
de Baixo Guandu, Colatina,
Governador
Lindenberg e São Domingos
do Norte
no Estado do Espirito
Santo.

Com exceção de
São Domingos do Norte e
Governador Lindenberg,
as
demais
sedes
municipais
estão
localizadas
sobre
a
planície de inundação
e/ou sob as influências
de seus respectivos rios
principais. Os vales em
que se encontram nessas
cidades
são
mais
estreitos e relativamente
mais
elevados
em
relação ao nível do mar,
chegando a alturas de 26 m, na região urbana de Colatina; 62 m, na região de Baixo Guandu; 138 m, na
região de São Domingos do Norte; e 154 m, na região de Governador Lindenberg. A amplitude do relevo é
bastante variada dependendo da localidade em cada município, resumidamente, na região noroeste
espírito-santense, predominam os relevos colinosos com amplitudes entre 20 a 250 m e subordinadamente
os relevos serranos com amplitudes entre 100 a superiores de 700 m, segundo Tabela 1.
Tabela 1 – Principais formas de relevo por município classificadas nas cartas municipais de suscetibilidade a
movimentos gravitacionais de massa e inundações (CPRM, 2015a; CPRM,2015b; CPRM,2015c; CPRM, 2015d)
TIPOS DE RELEVO
Planícies e Terraços
Rampas de Alúvio,
colúvio e depósitos de
tálus
Tabuleiros e Baixos
Platôs
Relevos Residuais
Colinas e Morros
Serras e Escarpas

PORCENTAGEM EM RELAÇÃO À ÁREA TERRITORIAL DO MUNICÍPIO
Baixo Guandu

Colatina

Governador Lindenberg

São Domingos do Norte

10,4 %

9,2 %

5,4 %

5,1 %

5,2 %

7%

6,3 %

7,9 %

0,6 %

4%

23,1 %

26 %

0,8 %
50 %
33 %

0,8 %
53,8 %
25,2 %

1,2 %
50,9 %
13 %

2,2 %
53,4 %
5,3 %

De acordo com o mapa da geodiversidade do Espírito Santo (Silva, 2010), o substrato da região
noroeste espírito-santense é menos diversificado, predominando os complexos gnaisse-migmatíticos e
granitoides, refletindo na predominância dos relevos de maiores amplitudes. Particularmente, os núcleos
urbanos mais densos estão próximos ou sobre rochas e relevo com altíssimo potencial de movimentos de
massa, deslizamentos e inundações, em torno de 61% da área urbana de Baixo Guandú, 77% da área
urbana de Colatina, 100% da área urbana de Governador Lindenberg e 100% da área urbana de São
Domingos do Norte (Tabela 2 e Figura 2).
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Figura 2 - Mapa da Geodiversidade dos Municípios de Baixo Guandu, Colatina, Governador Lindenberg e São Domingos do
Norte, sobre a visão da predisposição natural à ocorrência de movimentos de massa e inundações, adaptado de Silva (2010).
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Tabela 2 – Principais domínios da geodiversidade presentes nos núcleos urbanos municipais (CPRM, 2015a;
CPRM,2015b; CPRM,2015c; CPRM, 2015d; SILVA, 2010)
PORCENTAGEM EM RELAÇÃO À ÁREA TERRITORIAL URBANA

DOMÍNIOS DA
GEODIVERSIDADE
1

DC
2
DCMU
3
DCGR
4
DCGMGL

Baixo Guandu

Colatina

Governador Lindenberg

São Domingos do Norte

39 %
0%
28 %
33 %

23 %
0%
3%
74 %

0%
0%
0%
100 %

0%
0%
0%
100 %

1 – Domínio dos sedimentos cenozoicos inconsolidados depositados em meio aquoso; 2 – Domínio dos corpos máfico-ultramáficos; 3 – Domínio dos
complexos granitoides não deformados, deformados e intensamente deformados; 4 – Domínio dos complexos gnaisse-migmatíticos e granulitos.

Com relação à ocupação, Baixo Guandu e Colatina contam com uma ocupação muito maior cerca de
31 mil e 122 mil habitantes (IBGE, 2015) sobre extensas áreas sujeitas às inundações e pequenas serras e
morros sujeitas aos deslizamentos e à queda de blocos. Já Governador Lindenberg e São Domingos do
Norte contam com cerca de 12 mil e 9 mil habitantes, respectivamente, (IBGE, 2015) e estão localizadas
sobre uma planície de inundação mais estreita e encostas de morros menos elevados até 120m de
amplitude.

3. OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS
Os eventos de deslizamentos e inundações são comuns por toda a região dos vales do Rio Guandu,
Rio Doce e Rio São José entre que percorrem os municípios de interesse, devido principalmente às
características naturais do solo, rochas e relevo que predominam nas regiões, além da ocorrência dos
eventos climáticos extremos. Além do mais, com o crescimento populacional e a ocupação não planejada
de determinadas áreas, agravam a situação aumentando a ocorrência de desastres naturais.
Segundo Alexander (2002) risco é igual a perigo versus vulnerabilidade (Figura 3), no caso do perigo
para esse trabalho, podemos usar como quase sinônimo, já que as cartas de suscetibilidade são feitas com
base na frequência e densidade de ocorrência dos eventos. Complementarmente, segundo Julião et al
(2009), a região da suscetibilidade versus ocupação é chamada de zona de elementos expostos (Figura 4).
O objetivo desse trabalho é apresentar dados estatísticos comparativos entre as duas metodologias
de mapeamento, setorização de risco e cartas de suscetibilidade, levantando-se questões, considerações e
interpretações desses dados, principalmente nas duas situações exemplificadas pelas Figuras 3 e 4, nas
regiões compreendidas como Risco segundo Alexander (2002) e, como zona de elementos expostos
segundo Julião et al (2009).

Figura 3 – Definição de Risco segundo Alexander (2002)

Figura 4 – Definição de Zonas de elementos expostos
segundo Julião et al (2009).

4. MATERIAIS E MÉTODOS
A partir das cartas municipais de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e
inundações dos municípios de Baixo Guandu, Colatina, Governador Lindenberg e São Domingos do Norte
(Figura 5), foram extraídas as informações das classes de suscetibilidade a movimentos de massa e
inundação, bacias suscetíveis às corridas e enxurradas, relevo e área urbana.
A partir da ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes,
inundações e movimentos de massa, foram extraídas as informações dos setores de risco alto e muito alto
a movimentos de massa, inundações e corridas de massa/enxurradas (Figura 6).
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Utilizando-se o Software ArcGIS ESRI e QGIS calcularam-se as áreas de intersecção entre as
informações das classes de suscetibilidade, área urbana e setores de risco.

5. RESULTADOS
Nas Tabelas 3, 4 e 5 são apresentados os valores em porcentagem da área da classe de feição de
suscetibilidade seja de movimentos de massa ou inundações e, bacias sujeitas a corridas/enxurradas, em
relação à área total do município.
Observando-se os valores apresentados nas tabelas acima e utilizando-se dos conceitos
apresentados por Alexsander (2002) e Julião et al. (2009), pode-se considerar que as áreas urbanas sobre
as classes de alta, média e baixa suscetibilidade como áreas de elementos em exposição ao risco, partindose dessa premissa, nota-se uma discrepância com elementos de exposição em menor quantidade com
relação ao risco setorizado, como por exemplo, nos casos de alta, média e baixa suscetibilidade a
movimentos de massa e inundações em São Domingos do Norte; média suscetibilidade a movimentos de
massa em Baixo Guandu e baixa suscetibilidade a movimentos de massa e alta, média e baixa
suscetibilidade às inundações em Governador Lindenberg.
Eliminando-se os resultados com discrepância, tem-se que 0,43% do território de Baixo Guandu
estão em risco alto e muito alto de deslizamentos sobre 0,95% em área de elementos expostos nas classes
média e baixa suscetibilidade aos movimentos de massa, assim como, 0,07% de Baixo Guandu está em
risco de deslizamentos sobre 0,10% em elementos expostos nas mesmas classes de suscetibilidade às
inundações. Resumidamente, para Baixo Guandu, 45% das áreas de risco alto e muito alto a deslizamentos
correspondem a elementos expostos ao risco em classes de média e baixa suscetibilidade aos movimentos
de massa e, 70% das áreas de risco alto e muito alto a inundações correspondem a elementos expostos ao
risco sobre as mesmas classes de suscetibilidade às inundações.
Tabela 3 – Suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa
CLASSES DE SUSCETIBILIDADE EM PORCENTAGEM DE ÁREA
MUNICÍPIO
ZONAS
ALTA
MÈDIA
BAIXA
TOTAL
Área Territorial
23,41
47,30
29,29
100,00
BAIXO GUANDÚ
Área Urbana
0,00
0,05
0,90
0,95
Setor de Risco
0,16
0,21
0,22
0,59
Área Territorial
31,58
39,46
28,96
100,00
COLATINA
Área Urbana
0,15
0,88
1,11
2,15
Setor de Risco
0,02
0,09
0,04
0,15
Área Territorial
11,4
43,97
44,64
100,00
GOVERNADOR LINDENBERG
Área Urbana
0,00
0,15
0,15
0,30
Setor de Risco
0,001
0,04
0,28
0,32
Área Territorial
7,68
45,68
46,63
100,00
SÃO DOMINGOS DO NORTE
Área Urbana
0,003
0,03
0,07
0,10
Setor de Risco
0,10
0,19
0,31
0,60
Tabela 4 – Suscetibilidade às inundações
MUNICÍPIO
BAIXO GUANDÚ
COLATINA
GOVERNADOR LINDENBERG
SÃO DOMINGOS DO NORTE

CLASSES DE SUSCETIBILIDADE EM PORCENTAGEM DE ÁREA
ZONAS
ALTA
MÈDIA
BAIXA
TOTAL
Área Territorial
5,75
2,14
0,66
8,55
Área Urbana
0,42
0,09
0,01
0,53
Setor de Risco
0,09
0,06
0,01
0,16
Área Territorial
4,34
4,10
3,42
11,86
Área Urbana
1,10
0,97
2,26
4,33
Setor de Risco
0,02
0,02
0,08
0,12
Área Territorial
4,72
0,36
0,13
5,21
Área Urbana
0,031
0,001
0,001
0,033
Setor de Risco
0,12
0,01
0,002
0,132
Área Territorial
4,79
0,27
0,16
5,22
Área Urbana
0,02
0,0001
0,00001
0,02
Setor de Risco
0,18
0,01
0,005
0,19
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Tabela 5 – bacias de drenagem suscetíveis a corridas de massa e enxurradas
BACIAS SUSCETÍVEIS EM PORCENTAGEM DE ÁREA
MUNICÍPIO
ZONAS
CCORRIDAS DE MASSA
ENXURRADAS
Área Territorial
12,48
42,97
BAIXO GUANDÚ
Área Urbana
0,001
0,00
Setor de Risco
0,04
0,003
Área Territorial
5,81
39,52
COLATINA
Área Urbana
0,00
0,005
Setor de Risco
0,00
0,00
Área Territorial
2,02
12,39
GOVERNADOR LINDENBERG
Área Urbana
0,00
0,002
Setor de Risco
0,00
0,001
Área Territorial
0,00
11,62
SÃO DOMINGOS DO NORTE
Área Urbana
0,00
0,00
Setor de Risco
0,00
0,19

Para Colatina, 0,13% do território está em risco alto e muito alto a deslizamentos sobre 1,99% de
elementos expostos nas classes de média e baixa suscetibilidade aos movimentos de massa; 0,10% em
risco alto e muito alto às inundações sobre 3,23% de elementos expostos nas mesmas classes de
suscetibilidade às inundações e, 0,005% de elementos expostos ao risco nas bacias de drenagem
suscetíveis a enxurradas, assim sendo, 7% das áreas de risco de Colatina correspondem a elementos
expostos ao risco em classes de média e baixa suscetibilidade aos movimentos de massa e, 3% das áreas
de risco de Colatina correspondem a elementos expostos ao risco nas mesmas classes de suscetibilidade
às inundações.
Em Governador Lindenberg, 0,30% do território está em risco alto e muito alto a deslizamentos
sobre 0,30% de elementos expostos nas classes de média e baixa suscetibilidade aos movimentos de
massa, ou seja, 100% das áreas de risco de Governador Lindenberg correspondem a elementos expostos
ao risco em classes de média e baixa suscetibilidade aos movimentos de massa.
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Devido a escala muito pequena (1:400.000) utilizada nos mapeamentos da geodiversidade, as
informações dos Domínios dos sedimentos cenozoicos inconsolidados depositados em meio aquoso (DC)
são discrepantes com a realidade em escalas maiores de mapeamento como no caso da suscetibilidade e
setorizações de risco, por exemplo, na Tabela 2, não são vistos domínios naturalmente suscetíveis às
inundações nas áreas urbanas de Governador Lindenberg e São Domingos do Norte, mas, são claramente
retratados nos mapeamentos de suscetibilidade (1:25.000) e setorização de risco (1:20.000 a 1:2.000) de
escalas maiores.
As discrepâncias entre as áreas urbanas e setores de risco encontrados são devido principalmente
à diferença de escala de mapeamento entre as metodologias de suscetibilidade e setorização de risco,
onde diversas localidades dos municípios que mesmo não sendo consideradas como áreas urbanas
edificadas, foram setorizados setores de risco (Figura 6).
As diferenças entre os valores das classes de suscetibilidade a movimentos de massa e inundações
encontradas nos diferentes municípios estão relacionados com as diferenças no substrato e o relevo dos
mesmos, (Tabelas 1 e 2), por exemplo, nota-se que Colatina e Baixo Guandú possuem mais relevos de
serras e escarpas que Governador Lindenberg e São Domingos do Norte, possuído maior quantidade de
alta suscetibilidade a movimentos de massa.
Com relação aos valores de risco comparados aos valores de elementos expostos ao risco,
utilizando-se dos conceitos de Alexsander (2002) e Julião et al. (2009), levando-se em consideração que
em classes de baixa e média suscetibilidade espera-se encontrar menos áreas de risco e, que setores de
risco alto e muito alto possuem em sua maioria como principal fator a influência do meio físico agravado
pelas intervenções humanas, pode-se concluir que apesar de Colatina ter a maior ocupação urbana foi a
que apresentou os menores valores. Sabendo-se também que Colatina é a cidade com maior ocupação em
encostas, pode-se concluir indiretamente que provavelmente há muitos fatores atenuantes de risco ou de
menor vulnerabilidade para as ocupações em áreas de risco. O mesmo não pode ser visto nos valores
encontrados em Baixo Guandu ou Governador Lindenberg, assim, nesses últimos, espera-se que
provavelmente haja menos fatores atenuantes ou de maior vulnerabilidade.
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Figura 5 – Cartas de Suscetibilidade aos Movimentos Gravitacionais de Massa e Inundações dos Municípios de Baixo Guandu, Colatina,
Governador Lindenberg e São Domingos do Norte, (CPRM, 2015a; CPRM, 2015b; CPRM, 2015c; CPRM, 2015d).

8

III Congresso da Sociedade de Análise de Risco
Latino Americana
IPT, São Paulo, Brasil – 10 a 13 de Maio de 2016
Dese volvi e to e Riscos o Co texto
Latino-a erica o

Figura 6 – Detalhe nas Cartas de Suscetibilidade aos Movimentos Gravitacionais de Massa e Inundações dos Municípios de Baixo Guandu,
Colatina, Governador Lindenberg e São Domingos do Norte, com as áreas de risco alto e muito alto delimitadas, (CPRM, 2012; CPRM, 2013;
CPRM, 2014a; CPRM, 2014b; CPRM, 2015a; CPRM, 2015b; CPRM, 2015c; CPRM, 2015d).
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Mesmo que as escalas de mapeamento entre as setorizações de risco e cartas de suscetibilidade
sejam diferentes, que os conceitos comparados sejam diferentes e, que haja muita interferência antrópica
em área urbana, os conceitos de suscetibilidade, perigo, vulnerabilidade, elementos expostos e risco
possuem uma sobreposição em sua definição e correspondendo as variáveis de uma mesma equação.
Assim, ao se comparar qualitativamente as áreas representadas por esses elementos nos mapeamentos
pode-se notar as variações e inferir as possíveis causas direcionando as observações em campo.
Espera-se que com os resultados da setorização de risco e cartas municipais de suscetibilidade, haja
ações de desdobramentos como a estruturação dos municípios, implantação de planos de ordenamento
territorial, planos de redução de riscos, maior controle e fiscalização das obras municipais e estaduais,
maior trabalho participativo no que se refere às emissões de alertas e ações de atendimento emergencial
nos momentos de crise, bem como a estruturação das defesas civis municipais e estaduais para atender as
demandas dos municípios.
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RESUMO
Desastres naturais vêm ocorrendo com mais frequência nos últimos anos, sobretudo em função
de ações antrópicas, como uso e ocupação inadequados do solo, desmatamento de vegetação
nativa e crescimento urbano acelerado e desordenado. Estudos indicam a ocorrência destes
eventos no Rio Grande do Sul, deixando muitos municípios em situação de emergência ou
calamidade pública, acarretando prejuízos econômicos. O presente trabalho tem como objetivo
criar um banco de dados da bacia hidrográfica do rio Ijuí como suporte a estudos de desastres
naturais, empregando o processamento de dados SRTM por meio de um SIG. A partir dos dados
foram gerados mapas de declividade e hipsometria da bacia hidrográfica, e a delimitação e
extração da rede de drenagem. Os produtos que compõem o banco de dados são importantes
ferramentas que podem auxiliar na elaboração de políticas públicas para a prevenção e redução
dos danos causados por desastres naturais.
Palavras Chave: Desastres Naturais, Banco de dados, Bacia Hidrográfica do Rio Ijuí
ABSTRACT
In the last years Natural disasters are occurring more frequently, mainly because of human
activities, as inappropriate land use, deforestation of native vegetation and accelerated and
disorderly urban sprawl. Studies indicate the occurrence of these events in Rio Grande do Sul
State, leaving many municipalities in emergency situation or public calamity, causing economic
losses. This study aims to create a Rio Ijuí basin database as support for natural disaster studies,
employing processing of SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) data. Based on the data were
generated slope map, hypsometric map and the delineation and extraction of drainage network of
Rio Ijuí basin. The products that comprise the database are important tools that can assist in
developing public policies for the prevention and reduction of damage caused by natural disasters.
Keywords: Natural disasters, Database, Rio Ijuí basin
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1. INTRODUÇÃO
O estado do Rio Grande do Sul vem sofrendo problemas decorrentes de eventos naturais
extremos, principalmente inundações, estiagens, vendavais e precipitações de granizo. Entre os
anos de 1980 e 2005 foram confirmados 571 decretos de Situação de Emergência e 42 de Estado
de Calamidade Pública somente em razão de eventos de inundações. São claras as
consequências sociais e econômicas que eventos naturais podem causar quando atuam sobre
uma cidade ou uma área agrícola. Na região noroeste do estado do Rio Grande do Sul, mais
precisamente na bacia hidrográfica do rio Ijuí, a ocorrência de desastres naturais se dá de forma
similar. Um levantamento feito na página eletrônica da defesa civil do Rio Grande do Sul,
envolvendo os municípios que compõe a bacia hidrográfica do rio Ijuí, no período de janeiro de
2003 até dezembro de 2015, indica 354 relatos de desastres naturais. Eventos de estiagens,
vendavais e precipitações de granizo são os mais numerosos.
Quando eventos naturais atingem áreas habitadas podem acarretar em problemas
relacionados a fornecimento de energia elétrica, abastecimento de água, comunicação,
transporte, atividades de indústria e comércio e proliferação de doenças, principalmente
infecciosas, devido aos danos gerados na rede de água e/ou pelo acúmulo de desabrigados em
um mesmo local (Barros e Barros, 2007). Uma alternativa para prevenção e minimização de
perdas humanas e materiais provenientes de impactos causados por eventos naturais é o uso de
geotecnologias como sensoriamento remoto, Sistema de Navegação Global por Satélite (GNSS) e
sistemas de informações geográficas (SIG).
O emprego dessas geotecnologias permite relacionar múltiplas fontes tornando possível a
criação rápida de novos planos de informação com baixo custo e possibilitando assim a análise de
interações entre variáveis, a elaboração de modelos preventivos e a utilização desses planos em
tomadas de decisões (Bonham-Carter, 1996 apud Marcelino, 2007). O uso dessas tecnologias
vem crescendo no monitoramento e na prevenção de desastres naturais, por possibilitarem a
aplicação de um estudo preciso, coerente e, na maioria das vezes, de simples desenvolvimento.
Florenzano (2002) afirma que a utilização de imagens de satélites, pelo fato de cobrirem
consecutivas vezes uma mesma parcela da superfície terrestre, possibilita identificar, calcular e
supervisionar fenômenos de origem natural ou antrópica, sendo que a ação humana pode
interferir em alguns processos naturais como inundações e erosão do solo. Portanto, conforme
Marcelino (2007), as geotecnologias são importantes ferramentas de gestão de desastres,
passiveis de serem utilizadas no desenvolvimento de estudos de prevenção e minimização de
impactos causados por eventos naturais. Sausen et al. (2009) descrevem que o uso de
geotecnologias progride de forma rápida, pois atualmente é possível obter, muitas vezes de forma
gratuita, imagens de satélite com diferentes resoluções temporais, espaciais e espectrais, bem
como aplicativos computacionais para processamentos das mesmas.
Como exemplo de dados espaciais disponíveis para pesquisas a respeito de desastres
naturais e variáveis físicas de uma região podem-se citar as imagens do sensor Shuttle Radar
Topography Mission (SRTM) que são produtos de um projeto com o objetivo de gerar um Modelo
Digital de Elevação da Terra (MDE). O levantamento altimétrico da superfície terrestre continental
utilizando o sensor SRTM ocorreu entre os paralelos 60º Norte e 58º Sul, durante o período de 11
a 22 de fevereiro do ano 2000, numa altitude de vôo de 233 km. Por trabalhar na faixa de
microondas, o SRTM não necessita de luz solar e não sofre interferência de nuvens e outras
condições atmosféricas.
Levando em conta a problemática socioambiental e os déficits na economia provenientes da
ocorrência de desastres naturais, o objetivo principal do presente trabalho consiste em criar um
banco de dados da bacia hidrográfica do rio Ijuí como suporte a estudos de desastres naturais,
empregando o processamento de dados SRTM por meio de um SIG. Como objetivos específicos
se têm a geração de mapas de declividade e hipsometria, bem como a extração da rede de
drenagem e a delimitação da bacia hidrográfica do rio Ijuí. Este tipo de informações são
importantes em ações de gestão de risco de desastres, uma vez que auxiliam na caracterização
de áreas de riscos.
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2. MATERIAIS E MÉTODO
A bacia hidrográfica do rio Ijuí situa-se na região noroeste do estado do Rio Grande do Sul
entre as coordenadas geográficas 28° 00’ a 29° 05’ de latitude Sul e 53° 11’ a 55° 21’ de longitude
Oeste, abrangendo uma área de aproximadamente 10.703,78 km2 e envolvendo total ou
parcialmente trinta e oito municípios (Rio Grande do Sul, 2008). O rio Ijuí, com aproximadamente
150 km de extensão, é considerado o mais importante curso hídrico da bacia e tem como
principais afluentes os rios Ijuizinho, Conceição, Potiribu e Caxambú (Scheeren, 2008). A Figura 1
ilustra a localização e as dimensões da bacia hidrográfica do rio Ijuí nas delimitações políticas do
estado do Rio Grande do Sul.

Figura 1: Mapa de localização da bacia hidrográfica do rio Ijuí.

Para criação do banco de dados foram elaborados mapas a partir de imagens do sensor
SRTM com resolução espacial de 90 metros, provenientes da página eletrônica da Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), no seu diretório de monitoramento por satélite
<http://www.relevobr.cnpm.embrapa.br/index.htm>. Foram necessárias seis imagens para cobrir a
área da bacia hidrográfica do rio Ijuí, sendo elas: SG-21-Z-D; SG-22-Y-C; SH-21-X-B; SH-21-X-D;
SH-22-V-A; SH-22-V-C.
O desenvolvimento do banco de dados, bem como a importação e o processamento das
imagens do MDE foram executados no software SPRING (Sistema de Processamento de
Informações Georeferenciadas), versão 5.1.7. Após a importação dos dados SRTM foi gerado um
mosaico, que em seguida foi reamostrado de 90 para 30 metros, utilizando o interpolador
bicúbico, para que houvesse uma melhor resolução espacial nos mapas finais.
A partir do mosaico SRTM foram gerados planos de informações contendo declividade,
hipsometria, rede de drenagem e delimitação da bacia hidrográfica do rio Ijuí. Sendo que para o
desenvolvimento dos mapas de hipsometria e declividade utilizou-se o mosaico SRTM com
resolução de 30 metros, já para a extração da rede de drenagem fez-se o uso do mosaico de 90
metros de resolução espacial. Para o desenvolvimento do mapa de declividade, primeiramente foi
gerada uma categoria temática para a qual se atribuíram as seguintes classes: 0 – 3%; 3 – 8%; 8
– 20%; 20 – 45%; 45 – 75% e >75%. Sendo que as cinco primeiras classes foram definidas pelo
Serviço Geológico do Brasil (Brandão et al., 2003) e a última classe foi empregada a fim de
verificar áreas com maiores declives. Em seguida foi gerada uma grade de declividade com os
valores em percentagens e resolução espacial de trinta metros a partir da função “MNT →
Declividade” do aplicativo SPRING. Posteriormente, a grade foi fatiada adotando as classes
criadas na categoria, a partir da função “MNT → Fatiamento”. A declividade de um terreno é
calculada pela relação que envolve a diferença de cota entre dois pontos e a distancia horizontal
que os separa, podendo ser expressa em graus ou percentagem (Chaves, 2002). De acordo com
Nogueira (2008), mapas clinográficos, ou seja, de declividade, são de importante utilização no
planejamento de uso do solo, construção de barragens e estradas, bem como na determinação de
áreas de risco ambiental.
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No caso do plano hipsométrico, foi criada uma nova categoria temática dividindo o intervalo
de 0 a 100 metros em seis diferentes classes, com passo de 20 metros cada. O restante das
classes, que abrange o intervalo correspondente a mais que 100 metros, foram definidas com
passo fixo de 50 metros cada até o limite da classe “> 800 metros”. Mapas temáticos
hipsométricos tem o objetivo de representar as diferenças de altitudes fazendo o uso de cores
hipsométricas para cada classe (Nogueira, 2008).
Para a extração da rede de drenagem foi utilizada a função “MNT → Processos Hidrológicos
→ Rede de Drenagem” sobre o mosaico SRTM de 90 metros de resolução, definindo o limiar de
saída igual a um, sendo que em função do limiar cada célula da imagem poderá ou não fazer
parte da rede de drenagem. Essa função gera uma grade de fluxos acumulados (ACM)
acompanhada de uma imagem. Então, com o auxílio da ferramenta de edição vetorial, o plano de
fluxos acumulados foi vetorizado, gerando um plano composto por linhas, as quais representam a
rede de drenagem.
A delimitação da bacia hidrográfica do rio Ijuí foi gerada utilizando a edição vetorial oferecida
pelo software SPRING, sendo que os limites foram definidos visualmente a partir do cruzamento
do plano hipsométrico e da rede de drenagem. Dessa forma ficou clara a descontinuidade dos
cursos hídricos em função do relevo da região, sendo possível a identificação de divisores de
águas. Posteriormente ao processamento dos planos de informações, os mesmos foram
recortados a partir da delimitação da bacia hidrográfica e logo após importados no aplicativo
SCARTA 5.1.7, para a edição final dos mapas.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com base no mosaico SRTM foram elaborados mapas referentes à declividade, hipsometria
e rede de drenagem, bem como a delimitação da área da bacia hidrográfica do rio Ijuí. Em relação
à análise quantitativa de medidas de classes do mapa de declividade da região hidrográfica
(Figura 2) é possível verificar uma porção de 173.982,15 ha (16,18%) da área total se encontra
em declividades entre 0 a 3%, principalmente na região oeste, nas proximidades do exutório da
bacia e em sua porção sul. Cerca de 538.720,83 ha (50,13%) da região ocupam a classe de
declividade entre 3 a 8%, sendo que é possível identificar essas zonas ao longo de toda bacia
hidrográfica. A área que está contida na classe de declividade de 8 a 20% perfaz 345.020,04 ha
(32,09%) e é identificada em toda a bacia, com mais intensidade na porção central e leste. Já as
áreas com declividade entre 20 e 45% somam 17.127,72 ha (1,59%) e são encontradas na região
central, leste e nas proximidades do exutório da bacia hidrográfica. As outras duas classes que
envolvem declividade de 45 a 75% e maiores que 75% são pouco representativas dentro da bacia
hidrográfica do rio Ijuí, perfazendo 155,25 ha e 1,53 ha respectivamente, o que as torna de difícil
identificação no mapa gerado. Essas áreas das duas últimas classes quando somadas equivalem
a 0,01% da área total da bacia hidrográfica.

Figura 2: Mapa de declividade da bacia hidrográfica do rio Ijuí.
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O mapa hipsométrico (Figura 3) distingue de forma clara as regiões de diferentes altitudes,
sendo que as mais baixas encontram-se nas proximidades do exutório da bacia hidrográfica, onde
possuem valores dentro do intervalo de 60 a 80 metros. Gradativamente as altitudes vão
aumentando até a porção oeste da bacia, onde é possível identificar as mais altas elevações do
terreno, sendo que nessa região as máximas altitudes encontram-se no intervalo de 550 a 600
metros. Na região central da bacia hidrográfica do rio Ijuí as altitudes variam de 150 até 350
metros.

Figura 3: Mapa hipsométrico da bacia hidrográfica do rio Ijuí.

A respeito da elaboração do mapa final da rede de drenagem da bacia hidrográfica do rio
Ijuí (Figura 4) nota-se que há pouca ramificação da rede hidrográfica devido à resolução de 90
metros do sensor SRTM, o que possibilita apenas a extração de cursos hídricos que canalizam
grandes volumes de água e impede a coleta de dados de rios de pequeno porte e/ou
intermitentes.

Figura 4: Mapa da rede de drenagem da bacia hidrográfica do rio Ijuí.

Os produtos que compõe o banco de dados da bacia hidrográfica do rio Ijuí são ferramentas
passíveis de serem utilizadas na elaboração de políticas públicas tanto para prevenção, quanto
para redução de danos causados por eventos naturais. A partir do mapeamento clinográfico,
hipsométrico e o dimensionamento de cursos d’água é possível verificar o gradiente hidráulico da
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região, bem como a localização de áreas suscetíveis a ocorrência de inundações que geralmente
ocorrem nos trechos de menor declividade e para onde as águas oriundas de montante
convergem, tais como nas proximidades do exutório desta bacia, e de deslizamentos que
normalmente ocorrem em declividades mais elevadas, a partir de 45%, e que nesta bacia são
pouco representativas.
Entretanto, para um maior acervo de dados e, consequentemente, um maior número de
variáveis importantes para elaboração de programas de prevenção de desastres e recuperação
de áreas afetadas, é aconselhável o mapeamento de unidades geológicas e geomorfológicas,
distribuição sazonais de precipitações pluviométricas, tipos de solos e suas capacidades de
infiltração de água, aliados ao uso e cobertura do solo e a variáveis socioeconômicas. Estas
informações contribuiriam para a elaboração de mapas de risco e de vulnerabilidade da bacia,
importantes para a adequada gestão de risco na mesma.
Os dados do SRTM estão disponíveis para todo o território nacional, podem ser baixados
gratuitamente e utilizados nos estudos e análises de desastres e redução de risco para qualquer
município ou bacia hidrográfica do Brasil.
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RESUMEN

Se expone como se enfoca en Cuba la Seguridad en los Procesos (SP) desde los Organismos
Reguladores y de Control, los marcos regulatorios, los riesgos, su análisis y tratamiento; estableciéndose
para ello el Informe de Seguridad (IS) en la Gestión de los Riesgos (GR). El estado cubano, desde sus
Organismos Regulares, controla se establezca el IS en las Instalaciones de Peligro Mayor (IPM),
correspondiendo al Titular de Licencias Ambientales (TLA) realizar la Evaluación de Seguridad (ES) que
deberá corresponder con la envergadura y naturaleza de los peligros de accidentes mayores existentes en
sus instalaciones. La ingeniería y los proyectos asociados a las IPM permiten materializar desde etapas
tempranas el enfoque del IS transitando desde la concepción de la instalación mediante la ES, permitiendo
incorporar no solo el cumplimiento de normativas y regulaciones ambientales y de seguridad, sino poder
materializar una GR en las futuras y las existentes IPM en industrias de alto riesgo.
Palabras Clave:
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Seguridad en los Procesos
Gestión de los Riesgos
Instalaciones de Peligro Mayor
Informe de Seguridad
Evaluación de Seguridad

ABSTRACT

It is exposed as Cuba focuses on Process Safety (PS) from regulators and controls, regulatory
frameworks, risk analysis and treatment; establishing for it the Safety Report (SR) in Risk Management
(RM). The Cuban state from its Regular Bodies, control is established the SR in the Facilities Hazard Major
(FHM), corresponding to the Holder of Environmental Licenses (HEL) performing the Safety Assessment
(SA) that must correspond with the size and nature of the hazards of major accidents in existing facilities.
Engineering and projects associated with the FHM allow materialize from early stages the approach SR
passing from the conception of the installation through PS, allowing incorporate not only the compliance and
environmental and safety regulations, but to realize a RM in future and existing FHM in high-risk industries

Keywords:

Process Safety
Risk Management
Major Hazard Facilities
Safety Report
Security Assessment
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INTRODUCCIÓN

La actualización del Estado Cubano en su enfoque a la seguridad de procesos en
instalaciones industriales con peligro mayor, se centra en el establecimiento del marco regulatorio
y normativo mediante los Órganos Reguladores, quienes son capaces de establecer los criterios y
normativas para una adecuada gestión de los riesgos en las Instalaciones de Peligro Mayor
(CITMA-ORACEN, RESOLUCIÓN 1, 2010)
Los Órganos Reguladores fundamentales son:

Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil. (EMNDC)
La Defensa Civil (DC) establece el sistema de medidas defensivas, en tiempo de paz o
situaciones excepcionales, para proteger a la población y la economía nacional contra los medios
de destrucción enemigos en casos de desastre y el deterioro del medio ambiente. También
comprende los trabajos de salvamento y reparación urgente de averías en los focos de
destrucción o contaminación.
Se identifican los peligros que pueden originar epidemias, epizootias, epífitas y plagas
cuarentenarias, accidentes catastróficos del transporte, accidentes con sustancias peligrosas,
explosiones de gran magnitud, incendios de grandes proporciones en áreas rurales, instalaciones
industriales y construcciones sociales, derrumbes de edificaciones, derrames de hidrocarburos,
sismos, deslizamientos del terreno, ruptura de obras hidráulicas y otros.

Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente (CITMA)
El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente es el organismo encargado de dirigir,
ejecutar y controlar la política del Estado y del Gobierno en la actividad científica y tecnológica, la
política ambiental y de uso pacífico de la energía nuclear, propiciando su integración coherente
para contribuir al desarrollo sostenible del país.
Establece los principios que rigen la política ambiental y las normas básicas para regular la
gestión ambiental del Estado y las acciones de los ciudadanos y la sociedad en general, a fin de
proteger el medio ambiente y contribuir a alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible del país.

Oficina de Regulación Ambiental y Seguridad Nuclear (ORASEN)
La ORASEN está integrada por el Centro de Inspección y Control Ambiental (CICA), el
Centro Nacional de Seguridad Biológica (CSB), el Centro Nacional de Seguridad Nuclear (CNSN)
y el Centro Ejecutivo de la Autoridad Nacional para la Prohibición de Armas Químicas
(CEANPAQ), centros cuya función reguladora común se expresa en la elaboración de las
propuestas que complementan y completan la base jurídica y normativa en las esferas de su
actuación, el otorgamiento de licencias, permisos y autorizaciones, y el control de su cumplimiento
mediante la ejecución de inspecciones.
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OBJETIVO

Exponer el enfoque para la Seguridad en los Procesos desde los Organismos Reguladores
y de Control en Cuba, aplicabilidad de los marcos regulatorios y normativos.
Definición estratégica del enfoque la ingeniería y los proyectos asociados a las IPM
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MARCO REGULATORIO
Ley No. 81/1997. del Medio Ambiente.

Establece los principios que rigen la política ambiental y las normas básicas para
regular la gestión ambiental del Estado y las acciones de los ciudadanos y la
sociedad en general, a fin de proteger el medio ambiente y contribuir a alcanzar los
objetivos del desarrollo sostenible del país.
2



Enfocándose en su conservación y uso racional; la lucha sistemática contra las
causas que originan su deterioro; las acciones de rehabilitación correspondientes; el
apoyo al necesario y constante incremento de los conocimientos de los ciudadanos
acerca de las interrelaciones del ser humano, la naturaleza y la sociedad.

La reducción y eliminación de las modalidades de producción y consumo
ambientalmente insostenibles; el fomento de políticas demográficas adecuadas a las
condiciones territoriales.
Decreto-Ley No. 309/2013. de la Seguridad Química.

Se dirige a garantizar la salud humana, el manejo sostenible de los desechos
químicos peligrosos y cumplimiento de los compromisos internacionales en materia
de Seguridad Química.

Propiciar además que los riesgos asociados al manejo de los productos químicos a
lo largo de su ciclo de vida sean tan bajos como sea razonablemente factible y lograr
el uso de sistemas de gestión de la seguridad en las instalaciones y entidades que
manejan productos químicos peligrosos.
Decreto-Ley No. 190/1999: de la Seguridad Biológica.

Evaluar, orientar la gestión de los riesgos y aprobar los ensayos o investigaciones
sobre el terreno y las liberaciones al medio ambiente de agentes biológicos y sus
productos, organismos y fragmentos de éstos con información genética, con
independencia del grupo de riesgo al cual puedan pertenecer.

Dirigir y ejecutar las comprobaciones a las barreras de contención existentes en las
instalaciones que hacen uso de agentes biológicos y organismos.

Elaborar y organizar, en coordinación con la Defensa Civil, los planes de
emergencia a desarrollar en sus respectivas instalaciones y áreas.
Resolución No. 103/2008: Reglamento de la Inspección estatal de la Actividad reguladora
Ambiental.

Regular la Inspección Estatal de la Actividad Reguladora Ambiental, que realiza el
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.
Actividad Reguladora Ambiental comprende las esferas siguientes:

Inspección Estatal Ambiental.

Inspección Estatal Ambiental de Seguridad Biológica.

Inspección Estatal de Seguridad Nuclear y Radiológica.

Inspección Estatal para el Control de Sustancias Químicas.

Inspección Estatal de Salvaguardia.
Resolución No. 132/2009 “Reglamento del proceso de evaluación de impacto ambiental”.
Regula la realización del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental para:

Asegurar que los potenciales impactos ambientales sean debidamente previstos
en una etapa temprana del diseño y la planificación del proyecto.

Identificar las medidas para prevenir, mitigar, controlar, rehabilitar y compensar los
posibles impactos negativos y realzar los posibles impactos positivos, así como la
presentación de alternativas que los eviten o minimicen al máximo, para la toma de
decisiones.

Examinar en qué forma el proyecto puede causar impactos a las comunidades, a
otros proyectos de desarrollo social y al medio ambiente en general.

Propiciar la evaluación y la valoración económica de los efectos ambientales
previstos y el costo de la reducción de los efectos ambientales negativos.
Resolución No. 148/2013: Reglamento sobre la gestión de los riesgos a la seguridad de
procesos en instalaciones industriales con Peligro Mayor.

Establece los requisitos básicos para el manejo de los riesgos a la seguridad de
procesos en instalaciones industriales con peligro de accidente mayor, con vistas a
reducir la probabilidad de ocurrencia de accidentes mayores, mitigar sus
consecuencias y proporcionar un alto nivel de protección a la salud humana, al
medio ambiente y a la integridad de las instalaciones.

Son de aplicación a las actividades relacionadas con la seguridad química en
Instalaciones con Peligro Mayor durante todo el ciclo de vida de estas.
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Resolución 1/2010: CITMA-ORACEN. Gris 1.2. Guía Reguladora para la preparación de
informes de seguridad para Instalaciones con Peligro Mayor.

Tiene carácter recomendatorio con el propósito de orientar a los titulares de
Instalaciones con Peligro Mayor en relación a los conceptos y enfoques que pueden
ser utilizados a la hora de preparar los Informes de Seguridad que se presentan en
apoyo a la solicitud de licencia de operación para Instalaciones con Peligro Mayor,
conforme a lo establecido en la Resolución 132/2009 “Reglamento del proceso de
evaluación de impacto ambiental” de manera que se ofrezcan las garantías de la
operación segura de la instalación
Resolución No. 136 /2009: CITMA. Reglamento para el manejo integral de desechos
peligrosos.

Establece las disposiciones que contribuyen a asegurar el manejo integral de los
desechos peligrosos (Res. 53/2000. Categorías de desechos peligrosos) en el país,
mediante la prevención de su generación en las fuentes de origen y el manejo
seguro de los mismos a lo largo de su ciclo de vida, con el fin de minimizar los
riesgos a la salud humana y al medio ambiente. También se establecen las normas
relativas a los movimientos transfronterizos de estos desechos.

El manejo integral de los desechos peligrosos abarca las etapas siguientes:
aplicación de estrategias de prevención de la generación en las fuentes de origen,
generación, recolección, clasificación, transporte, almacenamiento, aprovechamiento
económico (reciclaje, reuso), tratamiento y disposición final.
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ENFOQUE DE SEGURIDAD DE PROCESOS

Definiendo la Seguridad de Procesos (CITMA, RESOLUCIÓN 148, 2013): Logro de
condiciones de funcionamiento adecuadas, prevención de incidentes de proceso o accidentes
mayores o mitigación de sus consecuencias, cuyo resultado es la protección de los trabajadores,
la población y el medio ambiente frente a los peligros de accidentes mayores.
Por tanto la Seguridad de Procesos (SP) se dirige hacia la integridad de los sistemas y
procesos en el manejo de sustancias peligrosas, para garantizarlo se requiere de la aplicación de
adecuados principios de diseño apoyada en la ingeniería y prácticas seguras operacionales y de
mantenimiento. Previene y controla los potenciales eventos tecnológicos extremos. (ILIZASTIGUI
P.; FIDEL, 2014)

Figura No. 1: Mejora continua de la seguridad mediante la implementación del Informe de Seguridad

Por su parte entre las Instalaciones de Peligro Mayor están los ductos para el transporte de
hidrocarburos y otros productos peligrosos y para el almacenamiento, descarga, producción y
procesamiento de hidrocarburos emplazados en tierra, actividad hacia la que se orienta la
4

Ingeniería y Proyectos de CUPET (Cuba Petróleo), es fundamentalmente a estas instalaciones
donde se realiza la concepción del Informe de Seguridad.
La Empresa de Ingeniería y Proyectos del Petróleo (EIPP), en correspondencia con el nuevo
enfoque gubernamental, reorienta el enfoque de proyecto para potenciar aún más la interacción
técnico funcional con los Clientes, adicionando nuevos productos de ingeniería que sirvan al titular
de la Licencia Ambiental en la elaboración de los Informes de Seguridad (IS), ver Figura No. 1, la
identificación y gestión de los riesgos y la Evaluación de Seguridad (ES).
En correspondencia con las regulaciones, la intervención de proyecto arranca desde la
propia concepción del proyecto (nuevo o modificación) al intervenir como consultor, asesor
especializado y coparticipe de la generación primaria del Plan de Preparación del Informe de
Seguridad (PDIS). (GRIS 1.22), para apoyar en la toma de decisiones y la provisión de
modelaciones y/o datos técnicos específicos al titular.

Figura No. 2: Partes fundamentales del Informe de Seguridad

En una segunda fase revisado el PDIS por el Centro Nacional de Seguridad Química
(CNSQ) este se instituye en documentación de apoyo a la licencia ambiental, se comienza la
elaboración del (IS) (GRIS 1.2) por lo que se requiere por el titular realizar lo siguiente:
1. Introducción al Informe de Seguridad.
2. Sistema de Gestión de la Seguridad (SGS).
3. Descripción detallada de la instalación y procesos.
4. Proceso de Gestión del Riesgo (GR).
5. Planificación de las medidas de respuesta ante situaciones de desastre.
6. Medición del desempeño de la seguridad.
La ingeniería interviene en varios de los puntos, para, consolidar, facilitar y determinar:
 Descripción de la instalación y los procesos.
o Plan general.
o Filosofía de diseño y criterios de selección de la tecnología.
o Descripción de las secciones relevantes para la seguridad.
o Descripción de los sistemas críticos para la seguridad (SCS).
o Inventario de sustancias químicas peligrosas y hojas de seguridad.
 Gestión del riesgo.
o Identificación de peligros mayores potenciales.
o Idoneidad de las medidas de control (MC).
o Identificación de los SCS y las normas de desempeño.
o Verificación permanente de la idoneidad de las MC.
 Planificación de las medidas
o Análisis de la respuesta ante situaciones de desastre.
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o Plan de medidas de respuesta ante situaciones de desastre.
o Descripción de los recursos a movilizar.
Por su parte la Evaluación de Seguridad (GRIS 1.21) en el proceso de desarrollo y
preparación de la Gestión de Riesgos según establece la GRIS 1.2, se requiere realizar:
 Identificación de peligros (IDEP)
o Conformación del equipo de identificación de peligros.
o Selección de la técnica de IDEP.
o Selección de los escenarios de peligro mayor.
o Revisión y Resultados de la IDEP.
 Evaluación del riesgo (ER)
o Conformación del equipo de ER.
o Proceso de la ER, en correspondencia con el alcance y la metodología,
modelos de escenarios de ETE.
o Revisión y Resultados de la ER.
 Selección y evaluación de las Medidas de Control (MC) y establecimiento de las
normas de desempeño (SEND)
o Identificación y comprensión de las MC.
o Evaluación de las MC.
o Manejo permanente de las MC.
o Resultados de la evaluación de las MC.
Metodológicamente las regulaciones no acotan cual es el alcance a dar al proyecto, la
selección de las herramientas de análisis y las metodologías quedan a la consideración de los
analistas de riesgo en correspondencia con la complejidad y procesos involucrados.
El enfoque es de proceso por tanto la Evaluación de Seguridad (ES) (GRIS 1.21) es donde
la ingeniería vuelca todo su potencial para buscar establecer intrínsecamente la seguridad dentro
del diseño.
Se debe señalar que aun en Cuba se debe profundizar en los aspectos normativos, de
manera que se puedan acotar del universo metodológico las pautas fundamentales que involucran
a la seguridad, sobre todo en la definición de una matriz única de evaluación de los riesgos
tecnológicos, la definición cuantitativa del riesgo individual y el riesgo social, aspectos aun no
normalizados. Establecer además con carácter obligatorio la elaboración de los registros de
incidentes y accidentes tecnológicos con una estructura única que permita realizar estudios de
históricos y elaborar frecuencias nacionales ante ETE.

7

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CITMA, RESOLUCIÓN NO. 148/2013; Reglamento sobre la gestión de los riesgos a la seguridad
de procesos en instalaciones industriales con Peligro Mayor, Gaceta Oficial, Habana, 2013.
ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA CIVIL. Órgano de Dirección del Sistema. Disponible en:
http://www.cubadefensa.cu. Accedido el: 8 feb. 2016.
Guía reguladora (Gris-1.2). Informe de Seguridad (IS) para Instalaciones con Peligro Mayor (IPM).
Regulaciones de Informe de Seguridad. ORASEN 2009.
Guía reguladora (Gris-1.21). Evaluación de Seguridad (ES) para Instalaciones con Peligro Mayor
(IPM). Regulaciones de Informe de Seguridad. ORASEN 2010.
Guía reguladora (Gris-1.22). Preparación del Plan de desarrollo del Informe de Seguridad (PDIS)
para Instalaciones con Peligro Mayor (IPM). Regulaciones de Informe de Seguridad. ORASEN
2011.
ILIZASTIGUI P.; FIDEL, Reglamento sobre gestión de los riesgos a la seguridad de procesos en
Instalaciones con Peligro Mayor, Curso de capacitación sobre la Resolución 148/2013 del CITMA,
Lloyd's Register, Habana, 2014.
MINISTERIO DE CIENCIA TECNOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE. Portal del medio ambiente en
Cuba. http://www.medioambiente.cu. Accedido el: 4 de marzo de 2016.
OFICINA DE REGULACIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD NUCLEAR. Quienes-somos. Disponible
en: http://www.orasen.cu. 16 feb. 2016

6

III Congresso da Sociedade de Análise de Risco
Latino Americana
IPT, São Paulo, Brasil – 10 a 13 de Maio de 2016
Dese volvi e to e Riscos o Co texto
Latino-a erica o

Da percepção ao sentidos dos riscos na vida cotidiana de
pessoas que convivem com inundações recorrentes
Sandra Luzia Assis da Silva1 e Mary Jane Paris Spink2
1 Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, sandralassis@hotmail.com
2 Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mjspink@pucsp.br

RESUMO
O objetivo deste artigo é analisar os sentidos dos riscos de inundação para moradores do
bairro Vila América em Santo André/SP. Pauta-se nos estudos psicossociais sobre produção de
sentidos na vida cotidiana a circulação de repertórios em uma perspectiva histórica e social, a
partir das práticas discursiva com foco na linguagem dos riscos. A pesquisa está sendo realizada
na Vila América na cidade de Santo André/SP, utilizando registros em diário de campo e
entrevista com uma liderança comunitária. Para análise e interpretação da entrevista, foram
elaborados mapas dialógicos e os dados obtidos foram confrontados com o que propõe a
literatura especializada sobre percepção de risco no âmbito da Psicologia Social. Os resultados
mostram que trabalhar com os sentidos de risco na vida cotidiana, possibilita superar as
abordagens individualistas tradicionalmente empregadas para entender a maneira de lidar com os
riscos na vida contemporânea. Em relação à convivência com riscos, percebeu-se que a decisão
de mudar ou permanecer em locais sujeitos a inundação depende de fatores relacionados à
prioridade que é dada a determinados riscos e aos sentidos atribuídos a esses riscos, que os
colocam em uma escala hierárquica. Compreender como as pessoas dão prioridade a
determinados riscos em detrimentos de outros, torna-se mais uma opção para aprimorar ações de
prevenção.

Palavras Chave: Produção de sentidos; Práticas Discursivas; Risco de Inundações;
Percepção de Riscos
ABSTRACT
The purpose of this article was to analyse how people who live with regular floods in Vila
América, Santo André/SP give meaning to flood risks in their daily lives. This research focuses on
the language of risks: it is based on psychosocial studies on the production of meanings in
everyday life and the historical and social use of linguistic repertoires in discursive practices. Field
notes and an interview with a community leadership at Vila America were carried out. Analysis was
made by using dialogic maps and results were confronted with specialized literature on risk
perception in the area of Social Psychology. Results show that the production of meanings
framework made it possible to overcome individualistic approaches traditionally employed to
understand how people deal with risks in contemporary life. People who live or lived with regular
floods decided to go or stay according to the priority given to certain risks instead of others and the
meanings given to these risks in a hierarchical scale. Understand how people give priority to
certain risks at the expense of others, becomes one more option to improve preventive actions.
Keywords: Production of meanings; Discursive practices; Flood Risk; Risk Perception
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1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA
O objetivo deste artigo é analisar os sentidos dos riscos de inundação para moradores do
bairro Vila América em Santo André/SP. Pauta-se nos estudos sobre produção de sentidos sobre
riscos na vida cotidiana e toma como pressuposto que o risco é produzido na linguagem em uso.
A abordagem utilizada contrasta com aquelas mais usuais nos estudos sociais sobre riscos
entre elas a vertente cognitivista voltada à percepção de riscos e as abordagens culturais
associadas à sociologia de Ulrich Beck e as antropológicas associadas a Mary Douglas.
Os estudos sobre percepção de riscos no âmbito da Psicologia (SLOVIC, 1987; LUPTON,
1999), visam entender como pessoas que vivem em situação de risco definem, enfrentam e
convivem com essa situação em seu cotidiano. Para os autores, a percepção de determinados
riscos está relacionada à importância e à gravidade do evento, mesmo quando a probabilidade de
ocorrência é relativamente baixa. Riscos com baixa probabilidade, mas com consequências mais
extremas, são percebidos como mais ameaçadores do que riscos com consequências mais
moderadas. As pesquisas nessa vertente mostram também que ter controle pessoal sobre um
risco ou ter mais familiaridade com ele são fatores que podem diminuir a percepção de risco das
pessoas.
Ainda nessa vertente, Slovic (2004) realizou estudos psicométricos cujo objetivo era mostrar
que a percepção do risco ocorre quando pessoas associam determinado fenômeno a um
sentimento, afeto, ou emoção de segurança ou perigo. O autor se baseia em imagens e
associações ligados por experiência à emoção e afetação (a sensação de que algo é bom ou
ruim), revelando que a percepção do risco é dada por meio de um sentimento que nos diz se algo
é seguro ou não. A percepção de cada um sobre uma situação específica pode variar de acordo
com a sensação da experiência e influenciar como as pessoas se veem sob risco e/ou convivem
com o risco em seu cotidiano. Variam também de acordo com a quantidade de informação que se
tem acesso e como a agência informativa lida com o assunto.
De maneira geral, esses estudos buscam compreender percepção a partir de um olhar
individualizado do fenômeno, ou seja, a relação da pessoa afetada com o risco, que, apesar das
suas potencialidades, não enfocam questões sobre quais estímulos sociais ou culturais
determinam certos padrões, ou a razão pela qual atributos específicos são associados a
diferentes tipos de risco.
Buscando atender a essas questões, estudos sociológicos e culturais (BECK, 2011;
DOUGLAS, 1994) tendem a considerar os valores sociais e culturais que constituem uma
orientação para julgamento e direcionamento de comportamentos, as visões de mundo, as
relações institucionais entre leigos e peritos. Nessas abordagens as ações relacionadas aos
riscos são frequentemente produtos de uma habituação socializada, fenômenos socialmente
organizados que fazem emergir nas pessoas significados próprios acerca dos fenômenos,
resultado da seleção dos riscos priorizados como relevantes diante do contexto social na qual
estão inseridas.
Buscando uma síntese, é uma tentativa de integrar a análise técnica do risco, os fatores
culturais e sociais e as respostas individuais que influenciam a percepção de risco, analisando
como elemento importante, a maneira em que as informações são comunicadas, amplificando ou
atenuando determinados riscos (PIDGEON; KASPERSON; SLOVIC, 2003).
Partindo de uma perspectiva da Psicologia Social Crítica, esta pesquisa adota uma
abordagem alternativa, propondo o estudo da produção de sentido no cotidiano e a circulação de
repertórios em uma perspectiva histórica e social. A proposta é de trabalhar com os sentidos de
risco na vida cotidiana, entendendo-os como uma prática social, histórica, cultural e dialógica, que
implica a linguagem em uso.
Para Spink e Medrado (2013), a produção de sentidos que se expressa nas práticas
discursivas no contexto da linguagem em uso, é uma construção social, um empreendimento
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coletivo, mais precisamente interativo, por meio do qual as pessoas, na dinâmica das relações
sociais historicamente datadas e culturalmente localizadas, constroem os termos a partir dos
quais compreendem e lidam com as situações e fenômenos a sua volta.
Para compreender como os riscos são percebidos, é necessário analisar a linguagem dos
riscos no cotidiano das pessoas, considerando que, conforme Spink e Menegon (2004), as
diferentes esferas da atividade humana, produzem formas particulares de falar sobre os riscos e
que as respectivas tradições discursivas às quais se vinculam implicam modos de gerenciamento
específicos desse fenômeno.
Trabalhar com os sentidos de risco na vida cotidiana, possibilita superar as abordagens
individualistas tradicionalmente empregadas para entender a maneira de lidar com os riscos na
vida contemporânea, buscando a compreensão da complexidade gerada na convivência com
riscos de moradores da Vila América, na cidade de Santo André, que sofre constantemente com
inundações em seu território.

2. MÉTODO E MATERIAIS
A pesquisa está sendo realizada na Vila América na cidade de Santo André/SP, utilizando
registro em diário de campo e entrevistas com dois moradores e um ex-morador da região. Como
a pesquisa está em andamento, apresentaremos nesse artigo somente a entrevista analisada até
o momento, a realizada com a líder comunitária W.
Os registros sistematizados em diários, foram produzidos a partir de visitas aos diferentes
atores envolvidos na rede de relações que sustentam as práticas relacionadas ao enfrentamento
de inundações: à Proteção e Defesa Civil, à Vila América, ao Centro de Referência, assim como
participação em eventos e congressos pertinentes à temática. Utilizamos os diários como práticas
discursivas, ou seja, são linguagem em ação (MEDRADO; SPINK E MÉLLO, 2014).
A entrevista com a liderança comunitária foi agendada de acordo com a disponibilidade da
moradora e realizada em local de sua preferência. Foi iniciada a partir da apresentação dos
objetivos e procedimentos de pesquisa, com a solicitação também à assinatura do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TLCE), conforme estabelecido pelo Código de Ética em
Pesquisa 466/12, sendo explicitadas as questões de confidencialidade, a possibilidade de
desistência da participante e solicitada permissão para a gravação. Cabe ressaltar, que efetuamos
a entrevista com a moradora após a aprovação do presente projeto pelo Comitê de Ética em
Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.
Sobre a escolha da entrevista como um método de pesquisa, optamos por propiciar,
segundo Aragaki et. al (2014), processos de negociação de sentidos entre a pesquisadora e a
entrevistada, sendo, que é por meio da sua processualidade, que se mantém, transforma e
desafia os posicionamentos que vão ocorrendo durante a sua produção. Assim, para responder às
perguntas feitas, a participante recorre às informações constituídas durante suas experiências de
vida e que circulam em seu meio.
Para análise e interpretação da entrevista, foram elaborados mapas dialógicos e os dados
obtidos foram confrontados com o que propõe a literatura especializada sobre percepção de risco
e produção dos sentidos com foco na linguagem dos riscos no âmbito da Psicologia Social. De
acordo com Spink e Lima (2013) os mapas são instrumentos de visualização com duplo objetivos:
o primeiro é dar subsídios ao processo de interpretação, e o segundo facilitar a comunicação dos
passos subjacentes ao processo interpretativo. Portanto, têm o objetivo de sistematizar o
processo de análise das práticas discursivas em busca dos aspectos formais da construção
linguística, dos repertórios utilizados nessa construção e da dialogia implícita na produção de
sentido.
A escolha pelo uso de mapas dialógicos está diretamente atrelada ao referencial teóricometodológico em que trabalhamos, pois consideramos relevante dar visibilidade ao processo de
análise e ao contexto de coprodução das práticas discursivas. Desse modo, no estudo das
práticas discursivas, o duplo objetivo do mapa dialógico permite dar subsídios para a análise e dar
visibilidade aos seus resultados, os mapas não são técnicas fechadas. Há um processo interativo
entre análise dos conteúdos e elaboração das categorias. Dessa forma, embora iniciando com
categorias teóricas, que refletem os objetivos da pesquisa, o próprio processo de análise pode
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levar à redefinição das categorias, gerando uma aproximação paulatina com os sentidos vistos
como atividade-fim.
Os mapas dialógicos são utilizados por pesquisadores e pesquisadoras do Núcleo de
Estudos e Pesquisas em Práticas Discursivas e Produção de Sentidos da Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo e seguem dois passos: a transcrição sequencial (TS) e a transcrição
integral (TI).
A TS foi feita a partir da escuta atenta ao áudio, procurando identificar os assuntos
abordados que possibilitou o seu agrupamento em categorias temáticas para uso na elaboração
do mapa dialógico.
A seguir, foi realizada a TI do áudio, incluindo todas as falas e expressões comunicadas, ou
seja, foi feita de forma literal, de modo a preservar o discurso original do contexto de pesquisa,
considerando quem fala, sobre o que fala e como se fala. Terminada essa etapa, foram
enumeradas as linhas da transcrição, servindo como localização no mapa dialógico e na
discussão dos resultados, onde se encontra a fala referida.
De modo geral, emergiram da entrevista três categorias temáticas: 1) Riscos: a convivência
com todos os temas relacionados aos riscos de inundação, 2) Poder Público: a participação do
poder público em relação à busca de soluções para o problema e 3) Direitos: os direitos humanos
dos moradores que convivem com os eventos. Os conteúdos dos mapas foram então sintetizados
gerando um quadro para cada categoria temática incluindo o conteúdo da entrevista em colunas
separadas. Esses quadros constituíram a base para análise das categorias temáticas.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Diante da proposta de trabalhar com o estudo da produção de sentido no cotidiano e a
circulação de repertórios a partir das práticas discursivas com o foco da linguagem dos riscos,
destacaremos trechos da entrevista realizada com a moradora W da Vila América.
A Vila América é uma região que sofre com inundações recorrentes e a água chega a atingir
até 2m de altura nas casas. W é moradora do bairro há 19 anos e convive com a problemática
desde então. Somente descobriu que a região sofria com os eventos após 40 dias de moradia. A
casa foi financiada pelo antigo proprietário no Banco Itaú, mas como W não conseguiu refinanciála por trabalhar por conta, comprou por contrato de gaveta. Terminou de pagar as prestações do
imóvel em 1998, restando apenas 60 prestações de resíduo, no entanto ao final das prestações
residuais, em função do alto valor pago mensalmente, gerou um novo resíduo e W atualmente
briga na justiça pela aquisição da propriedade. Sua casa além de residência é o local de trabalho
do esposo, onde possui uma gráfica nos fundos. Mora com o esposo, filho e irmão, possui uma
filha que não mora mais com a família. Em função da convivência com a inundação, na luta por
não perder seus bens materiais e até mesmo a vida, W adquiriu cisto no braço, seu esposo duas
hérnias de disco e sua filha um problema da coluna quando tirou 9 vértebras do lugar com 10
anos de idade. Foi liderança de NUPDEC durante 7 anos auxiliando no cadastramento de área de
risco e em atividades para melhoria na Vila. Participou também na realização de campanhas em
parceria com o Corpo de Bombeiros e Eletropaulo nas escolas, em cursos de primeiros socorros e
no Orçamento Participativo do Município. Distanciou-se do trabalho voluntário por desanimar com
a falta de ações definitivas para a resolução do problema em seu bairro.
[...]é assim, depois de 8 anos de casada eu comprei essa casa aqui, eu comprei
em setembro. Comprei a casa, gastei tudo o que tinha e que não tinha para
reformar a casa, e 40 dias depois eu descobri que dava enchente, no dia do
aniversário da minha filha de 7 anos[...]
[...]eu não tenho dinheiro para comprar outra casa, tudo o que eu tinha eu dei lá, e
ainda estou brigando na justiça com banco ainda. Vocês acham que qualquer um,
todo mundo que tinha condições de ir embora foram, os que estão restando
aqui, é porque não tem para onde ir[...]
[...]você olha isso aqui, parece uma cidade fantasma, um monte de casa
abandonada já, porque quem tem condição vai embora, mas eu não vou dar um
pulo maior do que minha perna, porque eu já tomei esse baque em 2011, eu
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trabalho aqui, perdi maquinário, perdi tudo. Eu vou pagar aluguel como? Uma
casa igual a essa, quanto é um aluguel de uma casa igual a essa?[...]

Como pode ser visto no trecho transcrito, para W o sentido de correr os riscos ao qual está
submetida durante as inundações frequentes da região está associado à realização do sonho da
casa própria, ou seja, a necessidade de ter uma moradia digna.
Percebemos uma sobreposição entre a necessidade de moradia e o risco de inundação
recorrente. No entanto, o fato de assumir o comportamento considerado arriscado, como o de
permanecer no local, não significa que W não perceba o risco que corre, e a clareza das
consequências leva-a a um acúmulo de sofrimento e indignação.
[...]e já está começando, a gente já está com medo, é assim, a gente já está em
outubro bem dizer, e no fim de novembro já tem enchente aqui, então a gente já
está com medo, já começa a ficar com medo de saber que a vida da gente vai
mudar[...]
[...]eu odeio chuva, eu sei que todo mundo gosta de chuva por causa de falta de
água, mas eu odeio, não gosto de trovão, meu filho que tem 14 anos nasceu aqui,
em dieta peguei enchente, a cama virou em cima de mim, porque coloquei a cama
em cima o criado mudo e virou em cima de mim, e minha filha de 10 anos,
segurou, tirou 9 vértebras da coluna fora do lugar, o psicológico de todo mundo
aqui é afetado, além do bolso né, eu não me recuperei mais depois de 2011[...]
[...]você imagina destruindo sua casa assim, tudo que você tem, está dentro da
sua casa, eu perdi minhas lembranças que ninguém vai devolver, ninguém vai
devolver minha vida passada, minhas fotos, fita de formatura de pré da
minha filha, foto, minha filha estava para casar, quase o casamento da minha
filha não saiu, eu vendi meu carro para poder pagar a festa da minha filha depois,
porque ela tinha que ter a festa dela, mesmo com o que aconteceu, eu disse, não
vou deixar afetar a sua vida. Foi em janeiro, fevereiro, três meses para ela
casar[...]

Notamos que a convivência com os riscos no cotidiano gera consequências à sua saúde
física e psicológica, afeta a dinâmica familiar, gera perdas materiais e afeta a memória social da
família. Para W a vida é permeada por medo, suas ações precisam ser calculadas em torno da
perspectiva meteorológica e todas as suas decisões precisam estarem previstas previamente de
acordo com as estações climáticas do ano.
A convivência com o risco além dos prejuízos materiais e psicossociais, podem gerar
consequências ainda maiores, porque mesmo com a possibilidade de ocorrência do evento em
grande magnitude, o fato de W estar habituada a conviver com o evento sem grandes prejuízos,
faz com que a ameaça seja, em muitas vezes, considerada distante, e isso é um problema para o
desenvolvimento de ações de prevenção. Percebemos essa dinâmica em trechos do repertório a
seguir.
[...]a gente já está acostumada a 5 ou 6 enchentes, da água entrar um palmo
na minha casa, eu já estou conformada. Para mim aquilo é melhor, antes aquilo
do que cair tudo, no começo eu chorei porque entrou um palmo de água na minha
casa[...]
[..]é isso aí, podem passar os anos que forem, para eles, eles já esqueceram, mas
a gente não. Parece que na hora que começa a chover, já vem tudo, imagina
passar por tudo aquilo de novo! e graças a Deus ninguém morreu, porque a
água me pegou na hora em que a tomada saiu, e eu gritei e sai correndo, aí meu
marido e minha filha já estavam na porta aqui, meu filho nem fica, porque ele tem
medo e a água me pegou e a porta bateu nas costas, e se me tranca aqui
dentro?[...]

Ou seja, W se acostumou a conviver com as inundações, e isso leva a sentir-se aliviada ao
se deparar com eventos de menor magnitude, por já ter vivido outros de maiores proporções.
Percebemos ainda, que o fato de não ter ocorrido vítimas fatais, a ameaça mesmo que real e
cotidiana, faz com que seja considerada distante.
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[...]e além do prejuízo, eu falo que se algum dia eu sair daqui, nunca mais vou ser
a mesma pessoa. Onde eu vou eu já sei que dá enchente, eu falo aqui dá
enchente, e eu nunca tinha visto isto, só por televisão. Quarenta dias depois que
eu comprei minha casa aqui, toda feliz que saí dos três cômodos da casa da
minha sogra embaixo, e vim para essa casona, que eu descobri que dava
enchente. E sorte que tinha gente em casa, o meu irmão que ajudou, porque eu
não sabia o que fazer, eu só sentei e chorei. Eu era aquela pessoa que minha
casa era um brinco, muito enjoada com a casa. E hoje vivo desse jeito! Todo dia é
assim, minha casa cheirando bolor, vivo com roupa na mala, porque toda vez que
ameaça enchente, eu coloco tudo dentro do carro, com medo de ficar sem roupa
de novo, e levo o carro para as ruas de cima, que não dão enchente[...]

Para W, o risco de perder sua casa e todos os bens materiais que conquistou em sua vida é
um problema maior do que os riscos das inundações frequentes com as quais tem convivido.
Essa forma de priorizar determinados riscos em detrimentos de outros é uma estratégia de
hierarquização que permite lidar com riscos no cotidiano.
[...]e todo mundo tem medo, minha família chora, minha irmã quando mudou para
o interior, quando casou, quando chovia lá, ela começava a ficar apavorada, e
minha mãe dizia: mas aqui não vem água. Mas eu tenho medo de chuva, eu tenho
medo, é um trauma, o psicológico aqui nesse lugar, não é brincadeira não. A
gente tem muito medo de água, a gente tem até medo do que pode
acontecer, não é só de perder as coisas, é do que pode acontecer. Só que eu
não saio também, deixar toda vez a minha casa sozinha, se eu estou aqui
dentro, eu vou erguendo[...]

Esses fatores além de causarem danos à saúde física e emocional, danos materiais e
socioeconômicos, deflagram um problema estrutural relacionado ao processo de urbanização e
redução de desastre que coloca em pauta a fragilidade e precariedade das ações e políticas
públicas.

Figuras 1 e 2: Respectivamente, Rua Erato vista de dentro do portão da casa de W em dia sem inundação e em dia com
inundação.
Fontes: Respectivamente, Sandra Luzia Assis da Silva e acervo moradora.

4. CONCLUSÕES
Este artigo buscou analisar no âmbito da Psicologia Social os sentidos de risco na vida
cotidiana, entendendo-os como uma prática social, histórica, cultural e dialógica, que implica a
linguagem em uso.
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Trabalhar com os sentidos de risco na vida cotidiana, possibilita superar as abordagens
individualistas tradicionalmente empregadas para entender a maneira de lidar com os riscos na
vida contemporânea.
Percebemos que a decisão de mudar ou permanecer em locais sujeitos a inundação depende
de fatores relacionados à prioridade que é dada a determinados riscos e os sentidos atribuídos a
esses riscos, os colocam em uma escala hierárquica, e compreender como as pessoas dão
prioridade a determinados riscos em detrimentos de outros, torna-se uma opção para focar em
ações de prevenção numa Gestão Integral de Riscos.
Portanto, esta pesquisa, produzida por meio do compartilhamento de informações e de
observações do cotidiano da Vila América, contribui para dar visibilidade à problemática
relacionada aos desastres de inundação, pois para enfrentar os riscos não basta apenas conhecelos, é necessário compreender a dinâmica da vida cotidiana.
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RESUMO
Com a finalidade de diminuir registros de desastres, novas políticas foram lançadas a
partir de um dos maiores desastres do Brasil, que ocorreu em 2011, na região serrana do
estado do Rio de Janeiro. Esta tragédia repercutiu como um alerta, sobre a carência do
país em políticas direcionadas a desastres, estudos técnicos, monitoramento e ações
governamentais imediatas em resposta a fenômenos naturais que afetam a população.
Após este desastre, o governo brasileiro lançou Leis, Programas e Planos com o objetivo
de prevenir e responder a desastres de forma eficiente e imediata. Estas novas políticas
integram unidades do governo e articulam instituições federais e municipais. O presente
artigo aponta o arranjo institucional, expondo as leis, novas políticas, entes federados
envolvidos no estudo, monitoramento e prevenção de desastres naturais, metas e ações
adotadas pelo Governo Federal após o desastre da região serrana do Estado do Rio de
Janeiro.
Palavras-chave: desastres naturais e antrópicos; movimentos de massa;
inundação; suscetibilidade a risco; áreas de risco.
ABSTRACT
In order to narrow down these records, new policies were launched from one of the
country's largest Brasil disaster that occurred in 2011 in mountain regions the state of Rio
de Janeiro. This tragedy reflected as a warning about the lack of the country aimed at
disaster policies, technical studies, monitoring and immediate government action in
response to natural phenomena that affect the population directly or indirectly. After these
disasters, the Brazilian government launched Laws, Programs and the National Plan, in
order to preventmand respond to disasters efficiently and immediately. These new policies
include government units, federal and municipal coordinate institutions. This article points
out the institutional arrangement, exposing the laws, new policies, federal entities involved
in the study, monitoring and prevention of natural disasters, goals and actions taken by the
Federal Government after the disaster at the mountainous region of the State of Rio de
Janeiro.
Keywords: natural and anthropogenic disasters; mass movements; flooding;
susceptibility to risk; risk areas.
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1.

INTRODUÇÃO

Os desastres naturais têm devastado a humanidade ao longo de séculos, porém a
falta de registros impede numerar ocorrências, vítimas e magnitude dos eventos. Após a
década de 70, tem-se verificado um aumento de registros de ocorrências de desastres
naturais em função da importância de documentar estes eventos. Desastres ocorrem
quando fenômenos naturais atingem áreas ou regiões habitadas pelo homem, causandolhes danos. São considerados desastres, fenômenos que resultam em pelo menos um
dos seguintes critérios: 10 ou mais óbitos, 100 ou mais pessoas afetadas, declaração de
estado de emergência ou pedido de auxílio internacional (Tominaga et al. 2009, p.13 e
15).
Os desastres no Brasil são relacionados a fatores climáticos, geológicos e
pedológicos, podendo se desenvolver por diversos fenômenos, tais como: deslizamentos,
rolamento e queda de blocos, corridas, rastejo, inundações, alagamentos, enxurradas,
vendavais, granizo, solapamentos, erosão, tempestades, secas e estiagem. Além dos
processos naturais, atividades antrópicas podem desencadear ou catalisar desastres,
como ocupações em planícies de inundação de rios, ocupações em lugares impróprios e
cortes irregulares em encostas suscetíveis a movimentos gravitacionais de massa.
2.

OBJETIVOS

Em janeiro de 2011, foi registrado na região serrana do Rio de Janeiro o maior
desastre do país, resultando em aproximadamente 900 mortos e 350 desaparecidos. Este
desastre, bem como outros de menor intensidade ocorridos nos últimos dez anos,
levaram o governo federal, a criação de novas instituições e a reformulação das
responsabilidades de outras instituições já existentes com o objetivo de prevenir,
monitorar, articular entes federados e agir de forma imediata em caso de desastres.
Assim, o objetivo dessa pesquisa foi fazer um levantamento das leis elaboradas
para conduzir e orientar as instituições após o desastre, bem como identificar as principais
responsabilidades e metas de cada ente, resultando em novos arranjos e leis, solicitação
de levantamentos, estudos, mapeamentos, monitoramentos de fenômenos, planejamento
para prevenção e remediação de riscos instalados.
3.

MATERIAS E MÉTODOS

O levantamento do arranjo institucional, iniciou-se com o estudo das leis,
disponíveis em sites, que instituem novas políticas públicas, designa responsabilidades a
entes federados, citando competências e objetivos, e institui Programas e Planos, bem
como as ações em andamento relacionadas a estudos geológico-geotécnicos e
pluviométricos que influem na redução, estudo e ações correspondentes a desastres.
Cada plano, programa e ação citado nas leis foram descritos de forma sucinta,
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procurando-se expor as principais ações e metas divulgadas por cada documento de
entes federados citados nas leis.
4.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A estrutura organizacional dos entes federados responsáveis pela proteção e
prevenção, monitoramento e ações imediatas a catástrofes naturais é ramificada, possui
instituições federais, estaduais e municipais articuladas entre si, bem como leis que
regulamentam e impõem as principais diretrizes.
O executivo federal propôs, como Medida Provisória, um novo marco legal para o
Sistema Nacional de Defesa Civil, transformado na Lei 12.608, de 10 de Abril de 2012 (Lei
nº 12.608/12). Esta Lei instituiu a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, que divide
as competências e deveres dos entes federados, onde afirma que a União possui
competência de legislar sobre a Defesa Civil e deve atuar na defesa contra calamidades
públicas. O Estado é responsável pela execução das atividades de Defesa Civil e os
Municípios pelo planejamento de ocupação do solo. De forma conjunta, os entes
federados, estado, municípios e distrito-federal, possuem a competência de promover
programas para construção de novas moradias, em locais adequados, remanejamento
dos desabrigados e moradores de áreas de risco.
Tal Lei tem como objetivo ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e
recuperação voltadas à proteção e Defesa Civil, pretende reduzir os riscos de desastres,
aperfeiçoar o atendimento à população atingida, recuperar áreas afetadas, contribuir para
gestão territorial e planejamento das políticas setoriais, identificar e avaliar as ameaças,
suscetibilidade e vulnerabilidade a desastres e monitorar eventos meteorológicos,
hidrológicos, geológicos, biológicos, nucleares e químicos. Para isso, deve-se integrar as
políticas de ordenamento territorial, desenvolvimento urbano, saúde, meio ambiente,
mudanças climáticas, gestão de recursos hídricos, geologia, infraestrutura, educação,
ciência e tecnologia.
Para o cumprimento dessas metas A Lei apresenta formas de prevenção de
desastres, determina levantamento e identificação das áreas de risco como obrigatória
para o planejamento municipal, apoia a criação de um sistema de informações de
monitoramento de desastres, determina deveres aos órgãos governamentais e entes
federativos, solicita aos sistemas habitacionais a priorização da recolocação da população
atingida e de moradores de áreas de risco e institui um cadastro nacional de municípios
com áreas suscetíveis à ocorrência de desastres. Estes municípios cadastrados devem
elaborar um mapeamento contendo as áreas suscetíveis e vulneráveis à risco, áreas de
risco, criar um Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil, órgãos municipais de
Defesa Civil e um plano de implantação de obras e serviços para redução de riscos.
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A Lei N° 12.593, de 18 de janeiro de 2012 (12.593/12), institui o Plano Plurianual
(PPA) 2012-2015, lançado pelo Ministério do Planejamento, como um instrumento de
planejamento governamental para definir diretrizes, objetivos e metas para viabilizar a
implementação e a gestão de políticas públicas, orientar a definição de propriedades e
auxiliar na promoção do desenvolvimento sustentável. O PPA 2012-2015 foca na
prevenção de desastres e resulta de debates multisetorais, onde houve a divisão de
responsabilidades entre diversos setores para coordenar as ações do governo, abordando
a preparação para a resposta e a atuação quando desastres ocorrem.
Desta forma, foram elaboradas as metas e objetivos do Programa Gestão de Riscos
e Respostas a Desastres, que integra atividades entre os Ministérios da Integração
Nacional, das Cidades, da Ciência e Tecnologia, de Minas e Energia e do Meio-Ambiente.
O PPA 2012-2015 foi formatado por temas, buscando maior versatilidade das categorias
multisetoriais que organizam o Plano e melhor esclarecimento da diversidade de arranjos
empregados. O Plano é instrumento de planejamento que aproxima os Programas de
comunicação do governo com a sociedade e por essa razão, o Plano Nacional de Gestão
de Riscos e Resposta a Desastres Naturais (PNGRRD), coordenado pela Casa Civil da
Presidência da República, recebe o mesmo título do Programa no PPA e apoia-se na
estrutura do Programa exposto no PPA 2012-2015. O PNGRRD inseriu o evento seca
como alvo de intervenção pública e desastres naturais, tornou o recurso destinado ao
investimento em prevenção e resposta a desastres naturais mais expressivo (R$ 18,8
bilhões), inseriu o tema Desastres Naturais na agenda política e aumentou a priorização
da política pública.
Para o levantamento e identificação de áreas de risco, o PNGRRD construiu os
principais eixos para prevenção, com o mapeamento de suscetibilidade e de área de
risco, estruturação de sistema de monitoramento de alerta, obras estruturantes,
fortalecimento dos órgãos de Defesa Civil e apoio ao planejamento urbano para evitar a
ocupação de áreas de risco. A instituição responsável pelo mapeamento é o Serviço
Geológico do Brasil (CPRM), a partir de um estudo inicial em 2012 estabeleceu metas até
2014, com quatro linhas de ação: 1) Identificação e delimitação de áreas classificadas de
risco a movimentos gravitacionais de massa e inundação. 2) Mapeamento Municipal de
Suscetibilidade a Movimentos Gravitacionais de Massa e Inundações. O mapeamento de
suscetibilidade está sob a responsabilidade da CPRM e Ministério de Minas e Energia
(MME) e foi previsto no PAC e PPA Federal (2012-2015; 2014-2017). 3) Desenvolvimento
e implementação do Sistema de Cadastro de Deslizamentos e Inundações (SCDI). O
Sistema foi desenvolvido em parceria da CPRM com as Defesa Civis municipais (CPRM,
2013). 4) Cursos de capacitação de técnicos das defesas civis municipais, ministrado pela
CPRM em acordo com o Ministério das Cidades (CPRM, 2013). Foram selecionados 823
municípios para o cumprimento das linhas de ação e criação de um banco de dados,
massa crítica e inteligência sobre áreas de risco no Brasil (CPRM, 2014).
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Para monitoramento, a CPRM em parceria com a Agencia Nacional de Águas (ANA)
do Ministério do Meio Ambiente (MMA) monitora, para coleta de dados de bacias
hidrográficas, índices fluviométricos em diversos rios brasileiros, dando subsidio a
prevenção de inundações e enchentes. Posteriormente o Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação (MCTI) desenvolveu um Sistema Nacional de Monitoramento e
Alertas de Desastres Naturais com o objetivo da redução dos danos causados por
catástrofes naturais a partir do fornecimento de dados sobre o risco, suscetibilidade e
vulnerabilidade à desastres. Para maior eficiência do Sistema, o governo criou em
dezembro de 2011 o CEMADEN (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de
Desastres Naturais), que emite alerta para o Centro Nacional de Gerenciamento de
Riscos e Desastres (CENAD). Atualmente o CEMADEN, em parceria com estas
instituições estaduais monitora 535 municípios brasileiros. A figura abaixo (Figura 1)
resume a articulação entre os entes federados, citados no Arranjo Institucional,
conectando-os de forma hierárquica, iniciando por instituições federais, passando por
estaduais e, por fim, municipais.
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5.

CONCLUSÃO E DISCUSSÃO

A formação de profissionais capacitados a trabalhar tanto no poder público como na
iniciativa privada é fundamental para a elaboração de métodos, projetos e planos para
prevenção de desastres. Uma equipe com potencial para estudos deve ser
multidisciplinar, com diferentes formações para análise completa do meio físico. Os
profissionais devem conhecer os principais parâmetros e dados em escala regional, pois o
território nacional apresenta dimensões continentais, resultando em grande diversidade
do meio físico, condicionada por uma vasta complexidade geológica e estrutural,
consequentemente em grande variedade de formas de relevo e solos; da mesma forma
que condiciona grande interrelação climática, que resulta em diferentes regiões de
regimes pluviométricos e amplitudes térmicas.
A fiscalização faz-se essencial para que os mapeamentos e alertas vindos deste
tipo de estudo sejam respeitados pela população e pelas prefeituras para o planejamento
e expansão das cidades, bem como a mobilização de famílias já situadas em locais
impróprios para casas em áreas seguras quando necessário.
Os problemas relacionados a riscos afetam todas as pessoas de forma nivelada,
porém na maioria dos casos atingem de forma direta pessoas de classes menos
favorecidas da sociedade, pois, grande parte das pessoas que moram em áreas
inapropriadas são de baixa renda, sem saneamento básico, em encostas às margens de
rios, em áreas densamente povoadas. Portanto, além do olhar técnico, deve-se apurar o
olhar social, de interesse dos administradores públicos resolverem e estudarem não só o
meio físico, mas a parte social para o desenvolvimento de grupos que não tem incentivo
do governo.
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RESUMEN
Se estudia el curso inferior del río Andalién situado en el Área Metropolitana de Concepción
(AMC), segunda más poblada de Chile. Esta zona ha experimentado un 700% de crecimiento
de la superficie urbana entre 1955-2007, con un registro de 21 eventos de inundaciones en
los últimos 50 años. Se evalúa y zonifica áreas de peligrosidad de inundación fluvial para
tasas de retorno entre 2 y 500 años, y se determina e identifica cambios de uso de suelo
urbano entre 1943-2011. Para ello se realiza un análisis (1) de las transformaciones físicas
y su relación con la expansión urbana mediante fotointerpretación, y (2) de los desastres
fluviales mediante modelación numérica (1D). Se determinó que la superficie urbana se
incrementó en 1,458 ha en tejidos muy vulnerables ante futuras inundaciones, debido a su
localización en unidades expuestas al riesgo de inundación con altitudes <8 msnm y
pendientes <0,5. El lecho menor del río Andalién perdió un 18,4% de su superficie. En la zona
superior, el manejo del cauce disminuyó el riesgo para tasas de retorno de 2, 5 y 10 años; sin
embargo para tasas de retorno de 500 años el riesgo se mantuvo en niveles altos pudiendo
afectar a 39.283 personas y 10.570 viviendas.
Palabras clave: Inundaciones fluviales, crecimiento urbano, HEC-RAS, LIDAR, río Andalién,
riesgos naturales, desastres naturales
ABSTRACT
Studies the lower reaches of the Andalién River, situated on the coast of Concepción
Metropolitan Area (AMC in Spanish), the second most urbanized area in Chile. The AMC
experienced a 700% growth in built-up area between 1955 and 2007, with a record of 21 flood
events in the last 50 years. Areas at risk for fluvial flooding are evaluated and zoned for period
of return between 2 and 500 years, and changes in urban land use between 1943-2011 are
identified. To carry this out we analyzed (1) physical transformations and their relation to urban
growth using photo-interpretation, and (2) river disasters using numerical modeling (1D). It
was determined that built-up area increased by 1,458 ha, having an urban form vulnerable to
future flooding due to its location on landforms exposed to flood risk, with altitudes of <8 masl
(metres above sea level) and slopes of <0.5. The bankfull channel of the river Andalién lost
18.4% of its area. Upstream, management of the river decreased risk for a return period of 2,
5, and 10 years; however, for a return period of 500 years risk remained at high levels,
affecting 39,283 people and 10,570 households.
Keywords: floods, urban growth, HEC-RAS, LIDAR, natural risks, natural disasters, Andalién
River.
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1. INTRODUCCIÓN
Las inundaciones corresponden a un proceso natural en los sistemas fluviales (Lytle &
Poff, 2004), sin embargo el hombre en ocasiones ha ocupado y urbanizado zonas inundables,
ampliando las áreas de riesgo para los asentamientos humanos y las infraestructuras (Keller
& Blodgett, 2007). Entre 1998-2008, se registraron más de 2.900 eventos a escala global
(Adhikari et al., 2010), que disminuyeron la calidad y el nivel de vida de la población afectando
especialmente a ciudades de países en vías de desarrollo en sus zonas con creciente
urbanización (Gaume et al., 2009; Arman et al., 2010; Singh & Singh, 2011).
La urbanización produce cambios en los sistemas hídricos (Miller et al., 2014):
impermeabilización de los suelos y reducción de la infiltración, la cual provoca picos más
altos en las inundaciones y descargas más rápidas (Suriya & Mudgal, 2012; Wheater &
Evans, 2009; Miller et al., 2014). Además la adaptación de los terrenos para la urbanización
puede aumentar la frecuencia de las inundaciones (Maaskant et al., 2009; Ntelekos et al.,
2010). Lo anterior se traduce en poblaciones urbanas cada vez más vulnerables frente a este
tipo de desastres (Sowmya et al., 2014). Se estima que al año 2050 las áreas urbanas
concentrarán el 70% de la población mundial (Miller et al., 2014), y gran parte de ella habitará
en la zona costera, la cual es más susceptible a inundaciones (García & Loáiciga, 2014).
Chile ha sido identificado como uno de los países en riesgo de aumento de
inundaciones (Kundzewicz & Schellnhuber, 2004 ; Rojas et al., 2014). Por todo lo anterior,
la ocurrencia de inundaciones parece ser más frecuente en los últimos años, en áreas
donde la rápida urbanización tiene lugar (Müller, 2013). En el período 1900-2012,
aproximadamente 57 inundaciones detonadas por peak de precipitación se produjeron
en la zona mediterránea chilena (Rojas et al., 2014), cuyos asentamientos superan los 11
millones de habitantes (INE, 2002) principalmente en las Áreas Metropolitanas de
Santiago, Valparaíso y Concepción (AMC); estas dos últimas además localizadas en
zonas costeras, siendo el AMC objeto de este estudio.
La sección inferior del río Andalién cubre parte del territorio del AMC y en 50 años
(1955-2007) ha experimentado un crecimiento de la superficie urbanizada de un 700% (Vidal
& Romero 2010). En particular, las inundaciones en la cuenca son recurrentes, en el
período 1960-2010 se registraron 21 eventos (ROJAS E MARDONES, 2013; Mardones et
al., 2004). El presente estudio evalúa y zonifica las áreas de peligrosidad de inundación
fluvial para tasas de retorno entre 2 y 500 años, y se determinan e identifican cambios de
uso de suelo urbano entre 1943-2011 vinculadas con estos desastres.

2. METODOLOGÍA
2.1 Área de estudio
La cuenca del río Andalién (715 Km2), se localiza en la región del Biobío, Chile (Fig. 1)
(36º S). La sección inferior representa el 4% de su superficie, sin embargo en ella reside el
90% de la población de la cuenca (90.000 habitantes). La precipitación se concentra en un
70% en 4 meses invernales. El caudal promedio anual alcanza los 14 m3 s-1 en la estación de
cierre de la cuenca, y llega a 565 m3 s-1 y 634 m3 s-1 durante una crecida de T=50 y años y
T=100 respectivamente, con un tiempo de concentración de 10 a 12 h (Arrau Ingeniería
E.I.R.L., 2012).

2.2 Métodos
La relación geomorfología-superficie urbana, se obtuvo mediante fotointerpretación de
fotografías aéreas entre 1943-2011, georreferenciadas mediante instrumental GPS doble
frecuencia. Se obtuvo una representatividad del píxel de 1,5m y un Error Medio Cuadrático
RMS inferior a 2m (Araujo et al., 2009). Los cambios de la red hídrica se evaluaron
considerando longitud y superficie del cauce (Schumm, 1977). Para evaluar las tendencias
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se utilizó la prueba de Mann-Kendall (Mann, 1945; Kendall, 1975) y el estimador de Sen’s
(Sen, 1968).
El Riesgo Total 𝑅𝑇 de inundación se evaluó mediante datos de los años 2002 y 2011 con
el modelo 𝑅𝑇 = (𝐻𝑅 𝑅𝐻 ) ∗ 𝑉𝑇 (Rojas & Martínez, 2011), que considera la interacción de;
Amenaza 𝐻𝑅 , Recurrencia histórica 𝑅𝐻 y vulnerabilidad 𝑉𝑇 .
Fig. 1 Área de estudio. Línea roja indica límite de la cuenca.

La amenaza de inundación HR se definió utilizando velocidad y profundidad del flujo
en HEC-RAS 4.1 mediante 272 perfiles transversales. Los datos de caudal se obtuvieron de
Arrau Ingeniería E.I.R.L. (2012). La condición de borde aguas abajo se definió en 1,97m.
Datos topográficos se obtuvieron de dos vuelos LIDAR (2,5m y 1m) y batimétricos mediante
ecosonda GARMIN. La validación del modelo se realizó con la inundación histórica del año
2006.
La vulnerabilidad total 𝑉𝑇 , se definió mediante 6 capas temáticas: habitantes,
viviendas, población > de 65 años, población discapacitada, material de construcción y uso
de suelo. Los puntajes de vulnerabilidad fueron determinados en escala de 0-10 (Sowmya et
al., 2014). Las capas temáticas se integraron por evaluación multicriterio (EMC) en ArcGIS
9.3.
El riesgo total para cada tasa de retorno 𝑅𝑇 fue medido de acuerdo a los factores de
amenaza y vulnerabilidad integrados en una matriz (Tabla 1). De la multiplicación se
obtuvieron 4 niveles de riesgo: bajo, moderado, alto y extremo con puntajes de 1-20.
Tabla 1. Matriz de riesgo por inundación fluvial
X
Peligro
Nivel
Bajo
Moderado
Alto
Extremo
Puntaje
1
2
3
4
Muy baja
1
1
2
3
4
Vulnerabilidad
Baja
2
2
4
6
8
Moderada
3
3
6
9
12
Alta
4
4
8
12
16
Extrema
5
5
10
15
20
Fuente: Elaboración propia. Rango de riesgo: Bajo (1-3), Moderado (4-6), alto (8-10), extremo
(12-20).
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3. RESULTADOS
3.1 Transformaciones físicas y expansión urbana

Superficie (hectáreas)

La ciudad aumentó su superficie en 1.458ha en los últimos 68 años (Fig. 2). La
urbanización se ha producido principalmente en unidades expuestas a inundaciones por su
baja altitud <8 msnm principalmente en llanuras fluviales. Otras modificaciones constatadas
muestran el incremento de las zonas de relleno artificial para la futura expansión urbana en
41,5ha. Además, el aumento de la superficie urbana, ha implicado una modificación de la red
hídrica; entre 1943-2011 el río Andalién perdió un 18,4% de su lecho menor. El análisis de
tendencias muestra que la longitud total del río ha decrecido a un ritmo de -0,134 Km/década
(p=0,05).
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Llanura Fluvial en arenas del Andalién
Relleno artificial
Llanura en arenas de dunas
Fig. 2 Evolución de la superficie urbana y pérdida de la naturalidad de unidades geomorfologicas
susceptibles a inundación fluvial 1943-2011.

3.2 Desastres fluviales
A nivel histórico han ocurrido 21 eventos de inundaciones entre 1960-2010, el número
de barrios afectados y la magnitud de los eventos se incrementaron bruscamente durante en
el período 2000-2012; el promedio de barrios afectados subió de 2,0 a 5,5 en el período
señalado (Rojas, 2015). El análisis realizado mostró que las áreas de peligro aumentaron en
un 286% entre los escenarios correspondientes a tasas de retorno (T) entre 2 y 500 años
(Fig. 3).

Fig. 3 Peligro de inundación para T=200 y T=500 en la sección inferior de la cuenca del río Andalién

Se encontraron las 5 categorías de vulnerabilidad total en 3.130 ha. El 55% de la
superficie presentó vulnerabilidad muy baja, que correspondió a sectores sin uso urbano
como humedales y sitios eriazos. Un 17% quedó representado por áreas de baja
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vulnerabilidad. Las categorías de moderada, alta y muy alta vulnerabilidad representaron el
21%, 5% y 2% respectivamente, todos emplazados en sectores urbanizados.
El nivel de riesgo aumentó en relación directa con la tasa de retorno (Fig. 4). Para T=2,
T=5 y T=10 se calculó que en el 88% del área el nivel del riesgo fue bajo, el 8% estuvo
expuesta a riesgo moderado y un 4% a riesgo alto y extremo. Para los eventos extremos
entre T=100 y T=500 los niveles de riesgo fueron de un 52%, 28% y 20% para las categorías
baja, moderada y alto-extremo respectivamente. La población en riesgo para una inundación
con una T=2 años equivale a 1.903 personas, que residen en 901 viviendas, donde 91
personas son mayores de 65 años y 25 son discapacitados. Para el evento más extremo
evaluado T=500 más de 10 mil viviendas y ≈40 mil personas pueden resultar inundadas, de
ellas 2.469 correspondieron a población mayor de 65 años y 393 a discapacitados.

Fig. 4 Riesgo de inundación para T=10 y T=500. En T=500 se indica límite máximo alcanzado
por la gran inundación del año 2006.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La superficie urbana de la cuenca del Andalién se incrementó en 1.458 ha en 68 años
principalmente en las bajas terrazas y llanuras más susceptibles a inundaciones por sus
bajas altitudes < 8 msnm y débil pendiente (<0,5); los rellenos asociados al
crecimiento urbano modificaron la red hídrica, la que experimentó una pérdida media del
-18,4% de la superficie. El aumento de la urbanización es característico de las zonas
costeras que concentran el 50% de la población mundial (Bárcena et al., 2012; García &
Loáiciga, 2014). La expansión de las ciudades, forma parte del desarrollo; el problema se
produce debido a la rapidez del proceso de urbanización, que eleva la vulnerabilidad y
aumenta la exposición al riesgo debido a la ocupación de las llanuras de inundación
(Ghani et al., 2012; Sowmya et al., 2014; Wei & Ye, 2014). Por ejemplo, Singh & Singh
(2011) en Noida (India) determinaron que el desarrollo urbano en la última mitad del siglo
XX en 189 sectores; ha aumentado las inundaciones pequeñas en un 200%; señalan
como posibles causas la ampliación de las zonas de expuestas así como cambios en los
índices de escorrentía.
La magnitud del impacto se puede reducir mediante el desarrollo adecuado de medidas
de mitigación y gestión de las inundaciones (Aneas, 2000; Zope et al., 2014; Wei & Ye,
2014). La experiencia demuestra que solo el enfoque estructural (e.g. gaviones,
canalizaciones) es insuficiente. El enfoque no estructural (e.g. protección de áreas
ribereñas, mapas de inundación y riesgo) se ha identificado como un buen
instrumento para urbanistas y diseñadores de políticas para determinar el grado de
impacto de una inundación y generar una reducción efectiva de los daños (Merz et al.,
2010; Morelli et al., 2014; Zope et al., 2014).
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RESUMO
O objetivo do estudo, a partir da pesquisa bibliográfica e documental, é analisar a aplicação da
Política Nacional de Segurança de Barragens nos desastres tecnológicos de rompimento/colapso
de barragens e verificar a participação da Defesa Civil na prevenção e mitigação a esses desastres,
a partir do caso do rompimento da barragem do Fundão e de Santarém, no município de
Mariana/MG.
Palavras Chave: Barragem – Defesa Civil – Desastres tecnológicos – Prevenção – Proteção.
ABSTRACT
The objective of the study, from the bibliographical and documentary research is to analyze the
implementation of the National Dam Safety Policy in technological disaster disruption / collapse of
dams and check the participation of civil defense in preventing and mitigating these disasters from
the case of disruption of dam Fundão and Santarém, in the municipality of Mariana / MG.

Keywords: Barrage - Civil Defense - Technological Disasters - Prevention - Protection
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1. INTRODUÇÃO
A Política Nacional de Segurança de Barragens – Lei nº 12.344/2010, é o marco regulatório
de segurança de barragens no Brasil, e institui o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança
de Barragens. Além de estabelecer quais os objetivos (art. 3º), os fundamentos e a competência
para fiscalizar as barragens (art. 4º), o marco de segurança de barragens indica quais os
instrumentos e os critérios para a classificação das barragens, que são categorizados por risco, por
dano potencial associado e pelo seu volume, tendo por base as normas gerais estabelecidas pelo
Conselho Nacional de Recursos Hídricos (art. 6º).
Todavia, no que diz respeito à prevenção de desastres, a Política Nacional de Segurança de
Barragens (PNSB), como o próprio nome diz, é voltada para as barragens, não cogitando a questão
da segurança da sociedade e as suas vulnerabilidades, e a participação efetiva da Defesa Civil.

2. ASPECTOS GERAIS SOBRE AS BARRAGENS NO BRASIL
O desenvolvimento do setor da construção de barragens no Brasil deu-se a partir dos anos
50 a 80 do século XX, quando centenas de barragens foram construídas no país. Nesse período,
não havia uma preocupação com os impactos ambientais e sociais causados pela construção de
barragens e, muito menos, não havia uma preocupação no que se refere à proteção e segurança
das populações afetadas por esse tipo de empreendimento, composta principalmente por
indígenas, quilombolas, pequenos agricultores, pescadores e populações ribeirinhas. O máximo
que havia de legislação ambiental era o Código das Águas (Dec. nº 24.643/1934), o antigo Código
Florestal (Lei nº 4.771/1965, que foi revogada pela Lei nº 12.651/2012, que instituiu o novo Código
Florestal Brasileiro) e o Código de Mineração (Decreto-lei nº 227, de 28/07/1967).
Entretanto, a partir de 1981, quando foi instituída a Política Nacional do Meio Ambiente (Lei
nº 6.938/1981) e também com a promulgação da Constituição de 1988, que prevê a proteção ao
meio ambiente, exigindo para a construção de grandes empreendimentos, a concessão do
licenciamento ambiental, que deve ser acompanhado do estudo de impactos ambiental (EIA) e o
Relatório de Impactos Ambientais (RIMA), a construção de barragens no Brasil passou a ser vista
com mais cuidado.
Por outro lado, houve também por parte da sociedade civil, especificamente daqueles
afetados pela construção dessas barragens, a exigência de maior participação nas decisões quanto
aos custos, benefícios e impactos socioambientais para a implantação de projetos de barragens no
Brasil, cujos poderes públicos ainda continuam com a cultura “barrageira”.
Conforme consta no Relatório da Agência Nacional das Águas – ANA (2015), existem no
Brasil aproximadamente 14.966 barragens cadastradas, sendo que desse total, 2.097 são
classificadas por categoria de riscos, e 1.681 são inseridas na categoria quanto ao dano potencial
associada. O Relatório da ANA (2015) também destaca que entre 402 barragens inspecionadas,
apenas 153 possuem Plano de Ação Emergencial-PAE. Desse total, 633 são voltadas para a
contenção de rejeitos de mineração, sendo que no Estado de Minas Gerais se concentram o maior
número dessas barragens – são 317, seguida pelo Estados de São Paulo, com 73. (10 barragens)
e de Mato Grosso, conforme pode ser observado nas Figuras 1 e 2, respectivamente.

Figura 1 – Barragens cadastradas por uso principal
Fonte: ANA, 2015.
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Figura 2 – Barragens cadastradas por uso principal nos Estados de MG, SP e RS.
Fonte: ANA, 2015.

Apesar do progresso tecnológico na construção de barragens desde a década de 40, os
desastres causados por rompimento/ruptura sempre permearam as barragens e seu entorno,
causando grandes danos ambiental, econômico, social e perdas humanas, principalmente das
regiões e populações localizadas nos vales e jusantes.
As principais causas apontadas por Ávila e Sawaya (2011) para ocorrência de desastres de
ruptura de barragens em geral são decorrentes, entre outros fatores: a não aplicação correta
da tecnologia, a má elaboração dos projetos, a falta de supervisão e controle durante a
construção, a negligência das características vitais incorporadas na fase de construção, a não
aplicação de ações efetivas voltadas para garantir a segurança estrutural, e a falha dos
proprietários e operadores em adotar procedimentos gerenciais de segurança para a redução dos
riscos.
Também podem ser incorporadas a essas causas, a falta (ou ausência) de
fiscalização, supervisão e controle por parte dos órgãos públicos responsáveis pela
fiscalização durante o período de funcionamento das barragens.
Diante desses tristes eventos, a sociedade passou a exigir da administração pública maior
e melhor controle na segurança dessas construções, o que resultou na aprovação da
Política Nacional de Segurança de Barragens, em 2010, o que não impede que novos desastres
causados por ruptura/colapso de barragens venha a ocorrer no País.
Além disso, buscou-se uma proteção maior e melhor para as populações vulneráveis
aos impactos negativos dos desastres causados por rompmento/colapso de barragens, visando
melhor dirimir os conflitos e em busca de uma eficaz justiça socioambiental, não somente do
ponto de vista da perda materia/econômica, mas considerando a história, a memória e a cultura
dessa população que são destruídas, e para a qual não há reparação.
3. O MARCO REGULATÓRIO DAS BARRAGENS NO BRASIL
Em busca de dirimir e minimizar os conflitos que surge do embate entre a sociedade
civil (com a participação dos afetados e membros do ministério público) e os poderes públicos e
grandes empreendedores, foram instituídas as primeiras legislações brasileiras visando a
necessidade de aumentar a segurança e incremento da qualidade na construção das barragens,
que culminou com a aprovação do marco regulatório das barragens, a Lei nº 12.334/2010.
Com o intuito de auxiliar as questões referentes às barragens, também devem
ser observadas as seguintes normas e legislações: Decreto-lei nº 227/1967 – Código de
Mineração; Lei nº 6.938/1981 – Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA); Constituição
Federal da República Federativa do Brasil de 1988; Lei nº 9.433/1997 – Política Nacional de
Recursos Hídricos; Lei nº 9.984/2000 – Criação da Agência Nacional de Águas (ANA);
Decreto 7.342/2010 – Cadastro socioeconômico para identificação, qualificação e registro
público da população atingida por empreendimentos de geração de energia hidrelétrica; Lei
nº 12.608/2012 – Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC); Resoluções do
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Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH):
Res. nº 143/2012 e Res. nº 144/2012;
Resoluções da Agência Nacional de Águas (ANA):

Res. nº 742/2011 e Res. nº 91/2012; Portarias do Departamento Nacional de Produção Mineral
(DNPM): Portaria nº 526/2013 e Portaria nº 416/2012; Resoluções do Conselho Nacional do Meio
Ambiente (CONAMA): Res. 237/1997 (Licenciamento Ambiental) e Res. 307/2002 (Resíduos da
construção civil); e as Normas Técnicas (NT) emitidas pela Associação Brasileira de Normas
Técnicas-ABNT:
4. OS MAIORES DESASTRES TECNOLÓGICOS
RUPTURA/COLAPSO DE BARRAGENS

DO

BRASIL

CAUSADOS

POR

A produção de minério é considerada uma atividade que causa grande impacto ao meio
ambiente e a sociedade, devido aos riscos que a envolve. No Brasil, as barragens de rejeitos de
mineração causaram nos últimos 30 anos (1986-2015) aproximadamente sete desastres com
efeitos devastadores nas sociedades atingidas, tais como mortes, destruição do meio ambiente,
ruptura social e econômica. Os principais desastres ocorridos nesse período por rompimento, foram:
 Rompimento da barragem de rejeitos de Fernandinho (Rio Acima-MG) em 1986, que causou
a morte de 07 pessoas;
 Rompimento de parte da barragem Macacos, de contenção de minério da Mineradora Rio
Verde, no distrito de Nova Lima (região metropolitana de Belo Horizonte) no ano de 2001,
na qual morreram 05 operários da empresa e deixou um rio de lama no distrito.
 Rompimento da barragem de rejeitos industriais em Cataguases, em 2003, liberou 1,4
milhões de litros de lixívia negra (resíduo da produção de celulose) que contaminou o rio
Paraíba do Sul e seus córregos, atingido o interior do Estado do Rio de Janeiro, interrompeu
o fornecimento de água e matou os peixes e outros animais que viviam nas margens do rio.
 Primeiro rompimento de barragem da Mineradora Rio Pomba Cataguases, em 2006, no
município de Mirái (MG), foi responsável pelo vazamento de 400 milhões de litros de lama
de argila, misturada com óxido de ferro e sulfato de alumínio que contaminou o Rio Fubá,
contaminou áreas agrícolas e passtagens, e a morte dos peixes e outros animais da fauna
local. BALBI, 2007).
 Segundo rompimento de barragem da Mineradora Rio Pomba Cataguases, em 2007,
instalada no município de Miraí (MG), espalhou aproximadamente 2 milhões de m³ de
bauxita pela cidade e por outros quatro municípios: Muriaé e Patrocínio de Muriaé, também
na Zona da Mata mineira, Laje de Muriaé e Itaperuna, no Rio de Janeiro;
 Rompimento da barragem de rejeitos da Mineradora Herculano, da Mina Retiro do
Sapecados, na cidade de Itabirito (MG) no ano de 2014, que causou a morte 03 operários e
danos ambientais nos córregos da Bacia Rio das Velhas;
 Rompimento da barragem Camará, em Alagoa Nova (PB), no ano de 2004, causando 05
mortes e deixando aproximadamente 3.000 pessoas desabrigadas.
 Rompimento da Pequena Barragem Hidrelétrica de Apertadinho, em Vilhena (RO), no ano
de 2008, causando grandes e variados danos ambientais, tais como: assoreamento de rios,
depósito de detritus nos rios e erosão do solo, entre outros.
 Rompimento da barragem Algodões, em Cocal e Buriti dos Lopes (PI), no ano de 2009,
quando a barragem de água se rompeu devido a instabilidade da encosta, que causando a
morte de 9 pessoas (dados oficiais), deixando 2.000 pessoas desabrigadas e a destruição
de 1.038 casas.
 Rompimento da Barragem Hidrelétrica de Santo Antonio, em Laranjal do Jari (AP), no ano
de 2014, causando a morte de 4 pessoas;
 Rompimento das barragens do Fundão e de Santarém, no distrito de Bento Rodrigues
(Mariana-MG) em 2015, liberou 62 milhões de metros cúbicos de rejeitos resultante da
mineração de ferro, destruindo o distrito de Bento Rodrigues, e atingiu também outros
distritos e cidades de Minas e Espírito Santo, e o Parque Estadual do Rio Doce, devastando
o ecossistema natural do rio Doce e afluentes. O desastre causou a morte de 19 pessoas e
deixou mais de 600 pessoas desabrigadas. Também foram atingidos os distritos de Paracatu
de Baixo e Paracatu de Cima, Bicas, Camargo, Santo Antônio de Pedras, Borba, Barretos e
Campinas, além de outros municípios do Estado de Minas e Espírito Santo. Veja a Figura 3,
na qual observa-se o caminho percorrido pela lama e área atingida.
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Figura 3 – Rompimento das barragens de Fundão e Santarém, no Distrito de Bento Rodrigues
(Mariana/MG)
Fonte: Folha de São Paulo (2015)

Os dados do Relatório de Segurança das Barragens 2014, divulgados pela ANA (2015), indicam
que entre os anos de 2011 até 2014, após a publicação da Política Nacional de Segurança de
Barragens, houve 10 desastres, sendo que desse total, 03 ocorreram em barragens de rejeitos
minerais. No ano de 2014, foram registrados 05 acidentes, sendo que o mais grave ocorreu nas
Barragens B1 e B2, da Mineradora Herculano, em Minas Gerais, que teve como causa provável a
erosão interna da barragem de rejeitos .
6. A PARTICIPAÇAO DA DEFESA CIVIL NOS DESASTRES DE BARRAGENS
Na Proteção e Defesa Civil, cujo marco regulatório é a Lei nº 12.608/2015 – Política Nacional
de Prevenção e Defesa Civil (PNPDC), apesar de ter como paradigma a prevenção – mitigação –
preparação e resposta, como foco na gestão dos riscos, ainda prevalece o papel de gerenciamento
das emergências dos desastres.
No Caso específico da Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB), não há previsão
da participação de representante da Defesa Civil, naquilo que se refere ao Plano de Ação de
Segurança de Barragem, inclusive quando estabelece o Plano de Ação de Emergência (PAE).
Neste caso, a Defesa civil é citada na Portaria nº 526, de 09/10/2013 – emitida pelo Departamento
de Produção Mineral (DNPM) -, em duas situações de emergência, quais sejam: naquilo que alude
à responsabilidade do empreendedor de notificar a Defesa Civil estadual, municipal e nacional em
caso de situação de emergência (art. 11, IX); e, quando iniciada a situação de emergência, ao prevê
que o coordenador do PAEBM, após declarada a situação de emergência, deverá comunicar e está
à disposição da Defesa Civil estadual, municipal e nacional (art. 16, §2º), além de constar no
PAEBM o planejamento das atividades a serem implementadas de ação de emergência, para
orientar a Defesa Civil estadual, municipal e nacional (art. 18).
Portanto, percebe-se que o marco regulatório da PNSB, ignora a importância da participação
da Defesa Civil, atuando na prevenção, bem como as recomendações do Marco de Ação de Hyogo
(2005-2015), que direcionou a instituição da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil.
Por outro lado, também encontra-se sem a devida observação, o Marco de Ação de Sendai (20152030), recentemente implementado na Terceira Conferência Mundial para Redução de Desastres
(Sendai/Jp), que reafirma as recomendações para a prevenção aos riscos de desastres e o aumento
da resiliência das comunidades e populações vulneráveis, reforçando a importância da Proteção e
Defesa Civil no processo de prevenção, preparação e mitigação aos desastres, na qual deve se
pautar as políticas públicas dos poderes públicos.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como ocorre na maioria dos desastres socioambientais, os mais afetados são as populações
quilombolas, os indígenas, os ribeirinhos, e outras populações pobres da área urbana, que vivem
em permanente risco devido às vulnerabilidades e perigos aos quais estão expostos devido às
falhas (ou ausência) de políticas públicas de prevenção e mitigação aos desastres eficazes.
No caso estudado, apesar de haver normas legislativas voltadas para a segurança de
barragens, e que estabelece planos de emergência, treinamento e capacitação das populações
visando à proteção em casos de desastres, e um sistema de alerta/alarme eficaz e rápido, parece
que tais normas geralmente não são seguidas, deixando mais uma vez recair sobre as populações
e meio ambiente o ônus.
Por outro lado, apesar da previsão da atuação preventiva da defesa civil na Política Nacional
de Proteção e Defesa Civil, a legislação de segurança de barragens brasileira, faz referência à
defesa civil somente em situação de emergência, isto é, naquilo que se refere à responsabilidade
do empreendedor notifica-la em caso de emergência e, após iniciada a emergência, quando o
coordenador do Plano de Emergência de Barragens de Minério, após declarada a situação de
emergência, deverá comunicar a defesa civil municipal, estadual e nacional. Isso demonstra que a
proteção à sociedade é secundária para os poderes públicos.
O que se evidencia é que esses desastres são tragédias previamente anunciadas, trazendo
no seu DNA a incerteza e o risco, e inevitavelmente remete à fragilidade dos princípios da precaução
e da prevenção, e da estrutura administrativa estatal, que se mantem omisso e conivente com as
imposições econômicas de grandes empreendedores, deixando de agir na proteção à sociedade
civil e ao meio ambiente, e contribuindo para que o aumento das vulnerabilidades socioambientais.
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RESUMO

A frequência e a gravidade dos desastres naturais e tecnológicos estão aumentando em todo o
mundo. Combinado com o aumento das áreas urbanizadas e o desenvolvimento econômico
e industrial, os desastres em geral se tornaram uma ameaça constante ao meio ambiente e
à população que vive em áreas de risco. A redução e a mitigação dos desastres são
reconhecidas como objetivos estratégicos e essenciais, tanto para a preparação e resposta
a emergência, quanto para o planejamento e gestão do território. Compreender como os
desastres tecnológicos e suas consequências ao ser humano e meio ambiente vêm
sensibilizando especialistas e cientistas da área, quais os caminhos tomados, quais as
dificuldades encontradas e que soluções estão sendo propostas para um planejamento e gestão
do território mais consciente e justo, são os objetivos desta pesquisa exploratória entre os
artigos publicados em periódicos no período de 2000 a 2015.
Palavras Chave: risco tecnológico, desastre tecnológico, acidente industrial, planejamento
e gestão do território, produto perigoso.
ABSTRACT
The frequency and severity of natural and technological disasters are increasing worldwide.
Combined with the increase in urban areas and the economic and industrial development,
disasters in general have become a constant threat to the environment and the population living in
areas at risk. The reduction and mitigation of disasters are recognized as key strategic objectives
for both preparedness and emergency response, and for the land use planning. Understand how
technological disasters and their consequences to human beings and the environment come
sensitizing experts and scientists, which routes taken, what are the difficulties encountered and
what solutions are being proposed for land use more conscious and fair, it is the objective of this
exploratory survey of articles published in journals between 2000 to 2015.
Keywords: technological risk, industrial accident, land use planning, hazardous materials
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1. INTRODUÇÃO
O propósito do artigo é identificar a produção acadêmica publicada em periódicos e
construída em diferentes campos do conhecimento, que discute mapeamento dos riscos
tecnológicos e as práticas e teorias aplicadas no Planejamento e Gestão dos Territórios (PGT),
buscando responder que aspectos e tomadas de decisão vêm sendo destacados e privilegiados
em diferentes épocas e lugares, delineando assim o “estado da arte” sobre o tema.

2. MÉTODO
O método utilizado consistiu em selecionar no Portal de Periódicos da CAPES, artigos
publicados entre o período de 2000 e 2015. O Portal de Periódicos da CAPES possui um acervo
significativo de publicações e é uma importante fonte de informação científica e tecnológica
disponível na Internet (http://www.periodicos.capes.gov.br/). A seleção dos artigos foi realizada
por meio da leitura dos títulos, resumos, introdução e conclusão, apoiada posteriormente pela
leitura completa dos artigos de maior interesse. A pesquisa foi complementada no portal da Wiley
Online Library (www.wiley.com) devido à facilidade de downloads de artigos da revista Risk
Analysis, publicada pela Sociedade de Análise de Risco (www.sra.org) da qual sou membro.
A pesquisa realizada na busca avançada do Portal da CAPES consistiu em combinar
palavras chaves relacionada com o tema, a dizer: risk mapping; hazardous substances; mapping
major industrial hazard accident; transportation hazardous materials; risk assessment;
technological accident; environmental justice; quantitative risk assessment e land use. O
refinamento dos elementos identificados na pesquisa preliminar foi alcançado após exclusão de
tópicos que não eram de interesse. Foram selecionados 35 artigos, que após organização do
material por país de origem do autor resultou em 40 artigos para a base de dados.

3. CONCLUSÃO E DISCUSSÃO
As Engenharias centralizam os debates, destacando-se os periódicos Journal of Loss
Prevention in the Process Industries, Risk Analysis e Reliability Engineering and System Safety.
Isto provavelmente se deve a utilização de modelos matemáticos normalmente empregados
na estimativa das consequências dos vazamentos de produtos perigosos e das distâncias de
risco, além da aplicação de cálculos nas Análises Quantitativa de Risco (AQR), ferramentas
técnicas identificadas várias vezes nas metodologias propostas nos artigos selecionados. Tais
métodos de cálculos exigem conhecimentos específicos de matemática, física, química,
termodinâmica e estatística. Outro item observado nos artigos é a aplicação de Sistema de
Informação Geográfica (SIG) localizado principalmente nas áreas da ciência agrária, geociências
e geografia.
Mesmo as buscas que não foram salvas trouxeram alguma compreensão sobre a dinâmica
da produção acadêmica. O mapeamento de risco demonstrou ser uma prática mais comum para
a identificação das áreas propensas e vulneráveis a desastres naturais, mais do que para
os desastres tecnológicos. Áreas contaminadas também são mapeadas cartograficamente.
Os artigos selecionados foram produzidos em diferentes países, sendo a Itália e a França
os países que mais trataram do assunto em publicações de periódicos desde o ano 2000. Os
países da Europa dominam a discussão sobre risco tecnológico, mapeamento de risco e sua
aplicação no PGT (Land Use Planning - LUP), com 77,5% dos artigos selecionados.
Nenhum artigo foi localizado na América Latina, apesar de haver registros de acidentes
graves envolvendo oleodutos e estabelecimentos químicos, como os desastres da Vila Socó
de Cubatão e o da Cidade do México, ambos em 1984, que poderiam ter estimulado uma
produção acadêmica.
Continente
Quantidade de artigos
Distribuição
Tabela 1 - Distribuição dos artigos selecionados por continente
Europa
31
77,5%
América do Norte
5
12,5%
Ásia
4
10,0%
Total
40
100,0%
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Os artigos foram organizados conforme o enfoque dado pelos autores e se encontram
mapeados na Tabela 2. Os estabelecimentos químicos dominaram as questões, com 90% dos
artigos selecionados. Por estabelecimento químico entende-se: planta fixa que produza, utilize,
manipule ou armazene substância química ou material perigoso. Por transporte entende-se:
movimentação de cargas perigosas por rodovias, ferrovias e dutos. Por Na-tech entende-se por
desastre tecnológico engatilhado por um desastre natural, como terremoto, inundação,
deslizamento, etc.
Tabela 2 - Mapeamento dos artigos selecionados conforme enfoque e país de origem
País

Quantitade
de artigos

Enfoque
Estabelecimento
químico
X
X

Transporte

Na-Tech

Alemanha
1
Bélgica
1
Canadá
1
X
China
3
X
Eslovênia
1
X
EUA
4
X
X
X
França
8
X
X
Grécia
1
X
X
Holanda
2
X
Índia
1
X
Itália
10
X
X
X
Reino Unido
2
X
Romênia
1
X
Sérvia
1
X
X
Suíça
2
X
X
Turquia
1
X
Total
40
Nota: (1) Em alguns casos, o mesmo artigo trata de mais de um enfoque.

Usinas
Nucleares

X
X

Foram localizados 4 artigos que tratavam exclusivamente de transporte, um deles produzido
no Canadá em parceria com a Turquia (VERTER; BAHAR, 2001), outro nos EUA (SCHWEITZER,
2008) e dois na Itália (BUBBICOA et al., 2006; BONVICI; SPADONI, 2008). Bubbicoa et al.
analisou vários modais de transporte, tendo concluído que houve uma redução significativa do
risco movendo algumas cargas do transporte rodoviário para o ferroviário ou para o intermodal parte rodoviário e parte ferroviário. Os autores destacam que as vias de transporte na Sicília são
inadequadas para o tráfego de cargas perigosas, que a rede ferroviária é incompleta e que o
transporte por rodovias cruza áreas urbanas congestionadas e vulneráveis. Vale notar que,
conforme citado por Verter e Bahar (2001), não existe consenso entre os diversos autores como
modelar o risco do transporte de cargas perigosas.
A falta de métodos apropriados para a avaliação de riscos Natural-Tecnológicos,
os chamados Na-Tech, também demandou a pesquisa de alguns autores na busca de
metodologias que pudessem auxiliar os tomadores de decisão para o PGT. De acordo
com Galderisi, Ceudech e Pistucci da Itália (2008), apesar da relevância desses eventos,
um dos primeiros estudos sobre as sinergias entre as catástrofes naturais e tecnológicas foi
realizado apenas em 1992 por Showalter e Myers, revelando que os “eventos Na-tech são mais
persuasivos do que comumente se pensa”. Destaca-se que há poucos dados estatísticos
disponíveis a cerca desses eventos, dado que os desastres tecnológicos são frequentemente
registrados em bancos de dados da área química e industrial.
As usinas nucleares foram objeto de discussão em 2 artigos, Sérvia (STOJANOVIĆ;
JOVAŠEVIĆ-STOJANOVIĆ, 2006) e Suíça (GHEORGHE; VAMANU, 2004) tendo sido mencionado
que usinas e substâncias químicas poderiam ser alvos atraentes a grupos mal intencionados.
O tipo de cada artigo encontra-se mapeado na Tabela 3. A maioria (52,5%) propõe
metodologia para o mapeamento de áreas de risco com o objetivo de apoiar o PGT. As
discussões se concentram na determinação das distâncias seguras, no mapeamento
cartográfico de zonas de risco e na catalogação dos elementos vulneráveis, a dizer,
população, meio ambiente e infraestrutura de apoio à emergência, tais como, corpo de
bombeiros e hospitais. As áreas onde
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há agrupamento de pessoas são uma preocupação comum entre os autores, destacando-se
hospitais, escolas e igrejas.

Propor metodologia com e sem estudo de caso, ou
1
1 3
1
estudo comparativo de metodologias
Estado da arte do mapeamento de risco para
1
apoiar PGT
Discutir lições aprendidas com acidente ocorrido
Discutir metodologia
Discutir justiça ambiental com teste de hipótese
Discutir regulamentações
Total
1 1 1 3 1

2
1 3

1 1

1 1 1 1 21

7

1

Total

Tipo de artigo/ País

Alemanha
Bélgica
Canada
China
Eslovênia
EUA
França
Grécia
Holanda
Índia
Itália
Reino Unido
Romênia
Sérvia
Suíça
Turquia

Tabela 3 - Tipo de artigo segundo o país do(s) autor(es)

1

7

4
4
2
2
1
1
4 8 1 2 1 10 2 1 1 2 1 40
2

1 1
2

1
2

1

O estudo elaborado por Spadoni, Egidi e Contini (2000) revelou que as instalações fixas não
contribuem significativamente no risco urbano da região e que os riscos do transporte são
minimizados se o mesmo for realizado por dutos ao invés de rodovias.
Os artigos “Estado da Arte” discutem principalmente a evolução das metodologias de
análise de risco e seus diferentes propósitos na gestão dos territórios. As dificuldades em
controlar os acidentes maiores no contexto dos processos industriais cada vez mais complexos e
com grandes expectativas da sociedade civil são abordados por Salvi, Merad e Rodrigues (2005).
A Bélgica e os EUA (PASMAN; RENIERS, 2014) discutiram a aplicação das AQR no PGT.
O Quadro 4 apresenta a motivação do autor. A maioria (33%) teve como motivação principal
o atendimento da Seveso II e regulamentações locais. As diretivas da União Europeia também
foram citadas ou contextualizadas em outros 15 artigos, o que leva a crer que o Artigo 12 da
Seveso II é o grande estimulador das discussões, sensibilizando grande parte dos pesquisadores
a propor e aprimorar métodos para definir distâncias “seguras” e mapear áreas de risco.

Atendimento da Diretiva de SEVESO II e
1
1
4 1 1 1
regulamentações locais
Inexistência ou necessidade de aprimoramento
1 2
1
de método para mapeamento de áreas de risco
Aumento na frequência e gravidade dos
1
3
1
acidentes, e da população em áreas de risco
Ocorrência de desastre
2
Justiça ambiental
1
2
Total
1 1 1 3 1 4 8 1 2 1

3

13

1

3 1
3

Total

Índia
Itália
Reino Unido
Romênia
Sérvia
Suíça
Turquia

França
Grécia
Holanda

Motivação/ País

Alemanha
Bélgica
Canada
China
Eslovênia
EUA

Quadro 4 - Número de artigos por país conforme motivação do(s) autor(es)

2
1

10
9

4
1 4
10 2 1 1 2 1 40
1 1

Porém, apesar do grande conhecimento técnico existente na área das engenharias para a
prevenção de perdas em processos químicos, a Seveso II desafiou autoridades gestoras do PGT
e operadores de plantas químicas a dialogarem sobre uma questão tradicionalmente tratada de
forma independente. Como mencionado por Cozzani et al. (2006), a gestão do território pela
maioria dos Estados Membros era realizada sem legislação específica e o risco de acidentes não
era explicitamente considerado nas políticas públicas, evidenciando a grande dificuldade em unir
os tomadores de decisão e as partes interessadas.
Em 2007 Basta et al. discutiram sobre os avanços nas práticas de PGT na Holanda e Reino
Unido, e reconheceram que o uso de SIG seria funcional na elaboração de mapas, conectando
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urbanistas e especialistas em segurança nos processos de tomada de decisão, e facilitando a
comunicação de risco para o público. Os autores concluíram que os diferentes desenvolvimentos
técnicos encontrados nos países cotejados se inserem em contextos políticos, culturais e
históricos diversos, destacando a preocupação do Reino Unido com terroristas. Por mais
ameaçador que a exposição das informações pareça ser, o que se contrapõe aqui é a justiça
ambiental. Como levantado por Schweitzer (2008) as informações beneficiam as tomadas de
decisão para o planejamento territorial, ademais, mesmo quando as informações estão
disponíveis a população tem em discernir sobre a real segurança do local.
A lei francesa 699 de 2003, promulgada após o desastre de Toulouse tem destaque na
produção acadêmica, pois introduziu uma nova forma de demonstrar a aceitabilidade da
segurança dos estabelecimentos. Os cenários acidentais deveriam ter uma abordagem
probabilística e não apenas baseada na gravidade dos piores cenários, como antes praticado.
Conforme Taveau (2010) a lei resultou em melhor estimativa dos riscos, e os relatórios de
segurança tornaram-se elementos-chave para o PGT. Segundo Salvi, Merad e Rodrigues (2005) a
lei “...permitiu o envolvimento das partes interessadas no processo de tomada de decisões
relacionadas com a prevenção de riscos e incitou o desenvolvimento de ferramentas específicas
para lidar com a complexidade das questões de gestão de risco, em especial aquelas
relacionadas com o ordenamento do território”. Contudo conforme Cahen (2006) a lei impôs não
somente o controle de construções futuras, mas por razões de ameaça extremamente grave a
vida humana determinou que construções pré-existentes deveriam ser progressivamente
desapropriadas, o que demandaria um investimento de 2 a 4 bilhões de Euros em 2006.
Gupta (2005) discutiu as regulamentações na Índia, que após o acidente de Bhopal em
1984 se tornaram muito mais rígidas e exigentes. Os operadores dos estabelecimentos devem
apresentar relatórios de segurança, planos de emergência, prestar informações ao público,
interagir com autoridades locais e comunidade. Todas as substâncias químicas presentes na
instalação devem ser consideradas e o pior cenário tem de ser informado.
O rápido crescimento industrial na China e o aumento no índice de acidentes motivaram a
publicação dos três artigos selecionados. Os autores propõem metodologias quantitativas de
risco, análise de vulnerabilidade, definem zonas de risco (YAFEI; MAO, 2012), utilizam SIG para o
mapeamento (FENGYING et al., 2010) e discutem a metodologia ARAMIS - Accidental Risk
Assessment Methodology for IndustrieS (SHUMING et al., 2015). Esta metodologia, que se tornou
uma ferramenta importante para a implementação da Seveso II (SALVI; DEBRAY, 2006), tem por
objetivo avaliar separadamente a gravidade do acidente e a vulnerabilidade do local. Baseia-se no
conceito de que risco é a probabilidade de um elemento do território vir a sofrer um dano, e de
que a frequência do evento é determinada pela frequência das causas iniciadoras e eficiência das
barreiras de segurança, indicando o grau do gerenciamento do risco do estabelecimento.
A Justiça Ambiental foi tratada em 3 artigos, sendo dois da autora Schweitezer (2006 e
2008), e o terceiro pela parceria Canadá-Turquia (VERTER; BAHAR, 2001). A China
contextualizou sobre justiça ambiental ( SHUMING et al., 2010). Ativistas da justiça ambiental
argumentam que as indústrias são uma fonte significativa de perturbação da comunidade e um
risco ambiental. Conforme Schweitezer (2008) os grupos de justiça ambiental e urbanistas
buscam entender como a geografia urbana se expressa sobre as conexões espaço-temporal entre
risco e população, porém a prática nos EUA Unidos revela dificuldades no acesso às informações
das análises de risco por parte daqueles que trabalham a questão em escala regional.
Do ponto de vista metodológico para a determinação das zonas de risco e aplicação no
PGT, a maioria dos autores selecionados concorda que há basicamente três abordagens:
(I) baseada na consequência: abordagem determinística (PASMAN; RENIERS, 2013) que
considera as consequências dos cenários acidentais de acordo com os níveis de danos causados
por efeitos físicos e toxicológicos, tais como, radiação térmica, sobrepressão e concentração
tóxica. As distâncias de risco são calculadas até os valores limites. As zonas são definidas
conforme as restrições do PGT. De acordo com Sebos et. al. (2010) este método é adotado na
Áustria, Bélgica, Espanha, Finlândia e Luxemburgo. Há ainda uma abordagem mais simplificada
que consiste na utilização de distâncias "genéricas" que são derivadas de cenários acidentais
selecionados de forma conservativa e validadas por peritos que se baseiam em dados históricos,
experiência, cálculos grosseiros de consequência ou informações de instalações químicas
similares. Esta abordagem foi estabelecida e utilizada na Alemanha e Suécia.
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(II) baseada no risco: abordagem probabilística (PASMAN; RENIERS, 2013), considera as
consequências e frequências de ocorrência dos cenários de acidentes representados, em geral,
risco individual e social, expressos em contornos de curvas isorisco (mesmo nível de risco
individual) e curvas em um gráfico de Frequência x Número de fatalidades. Os critérios de PGT se
baseiam na aceitabilidade dos índices de risco calculados. Adotado no Reino Unido e Holanda
(COZZANI et al., 2006) e alguns casos específicos na Grécia (SEBOS et al., 2010).
(III) abordagem híbrida: combina as abordagens de consequência e de risco. Na França a
abordagem de consequência é usada para determinar as zonas de danos, com base nos valores
limites para radiação, sobrepressão e concentração tóxica, e a abordagem do risco para
determinar os cenários acidentais (SEBOS et al., 2010). A Itália adota um critério híbrido com
quatro zonas de danos identificadas na abordagem por consequência, os valores de frequência de
cada cenário são divididos em quatro classes de probabilidade e a categoria de risco é
determinada em uma matriz 4x4 (Danos x Frequência) que possui categorias de uso do solo
associadas (SHUMING et al., 2015). As frequências não são utilizadas para expressar o risco
individual e social como na abordagem por risco (SOTO; RENARD, 2015).
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RESUMEN
Xochimilco es el último remanente del sistema de los grandes lagos que albergaba la cuenca del
Valle de México y cuenta con una red de canales. Debido a que los canales se pueden recorrer en
balsas denominadas trajineras, Xochimilco es una de las grandes atracciones turísticas de
México. Durante 2013 y 2014 se recorrió la mayor parte de los canales de Xochimilco para el
diagnóstico y propuestas de mejora de los canales. El proyecto contempló la identificación de
descargas de aguas residuales a los canales y los canales con la mayor densidad de descargas.
Se identificaron 917 predios con descargas, 1,357 descargas y 5 colonias que representan el 60%
de las descargas. Asimismo se midieron concentraciones de microorganismos relacionados a
descargas de aguas negras (coliformes fecales y enterococos) en algunos puntos. En este
trabajo, además de la distribución de descargas en los canales, se analiza el riesgo que éstas
representan para la población y las estrategias de atención a este problema.
Palabras Clave: riesgo para la salud, Xochimilco, microorganismos patógenos, descargas,
aguas residuales
ABSTRACT
Xochimilco is the last remnant of the system of great lakes that housed the Valley of Mexico and
nowadays has a network of canals that can be crossed on rafts called trajineras, making
Xochimilco one of the major tourist attractions in Mexico. During 2013 and 2014 tours were made
through the Xochimilco canals as part of a comprehensive project to make the diagnosis of the
state of the canals. The project included the identification of wastewater discharges to the canals
and the canals with the highest density of discharges. 917 properties with sewage discharges were
identified, as well as 1,357 discharges and 5 neighborhoods representing 60% of the discharges.
Concentrations of microorganisms (fecal coliform and enterococci) related to sewage discharges
were colected at some points. In this paper we discuss the distribution of sewage discharges in the
canals, the potenctial risk they pose to people and care strategies to this problem.
.,
Keywords: health risk assessment, Xochimilco, pathogens, sewage, discharges,
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1. INTRODUCCIÓN
El sistema lacustre de Xochimilco es el último remanente del sistema de los grandes lagos
que albergaba la cuenca del Valle de México. En 1987 fue declarado patrimonio de la humanidad
por la UNESCO, en 1992 fue declarado área natural protegida por el gobierno de México y en
2004 fue declarado sitio Ramsar (convención de humedales de importancia internacional); todo
esto debido en gran parte a las chinampas (islas de tierra hechas artificialmente con sedimentos,
ramas y materia orgánica en descomposición) y su red de canales, que sirven para el cultivo de
flores y hortalizas. Debido a que los canales se pueden recorrer en balsas denominadas
trajineras, Xochimico es una de las grandes atracciones turísticas de México.
Desafortunadamente, la sobreexplotación del acuífero y los cambios no adecuados de uso de
suelo han traído como consecuencia problemas como la desecación de canales, la inundación de
chinampas, construcción de viviendas en las chinampas, cambio en la pendiente del sistema de
drenaje y, por ende, se han producido prácticas como la descarga de las aguas negras y grises de
manera directa a los canales.
Durante 2013 y 2014 se recorrió la mayor parte de los canales de Xochimilco como parte de
un proyecto integral para el diagnóstico y propuestas de mejora de los canales. El proyecto
contempló, entre otras cosas, la identificación de descargas de aguas residuales a los canales, la
determinación de las pendientes de los canales y la identificación de zonas de inundación y
desecación por medio de un modelo hidráulico. En este trabajo se aborda únicamente lo referente
a las descargas de aguas negras y grises en los canales y el riesgo potencial por la aportación de
microorganismos patógenos al sistema.

2. OBJETIVOS
Identificar el número de descargas de aguas negras y grises que se vierten a los canales de
Xochimilco, los canales y barrios con mayor incidencia y el riesgo potencial para la salud humana
debido a microorganismos patógenos.

3. METODOLOGÍA
La metodología para realizar el censo de descargas de aguas residuales consistió en:
1. Recorrido de los canales de Xochimilco, ubicados en un área delimitada por: canal de
Apatlaco al norte, Canal de Santa Cruz al sur, camino de Xochimilco-Tulyehualco al este
y la calle de Violeta al oeste (Figura 1). Los recorridos se realizaron en canoa y a pie;
esto último se debe a que ya existen muchos tramos de canal que han sido invadidos por
calles o ampliaciones de chinampa, o bien son intransitables porque están azolvados o
por la presencia de lirio.
2. Registro de las coordenadas UTM (Universal Transversal de Mercator) de la ubicación de
los predios donde se identificaron descargas. Para esto se usaron dos equipos GPS
marca Garmin (modelo Etrex Vista y Etrex 10). Estos registros se acompañaron de
fotografías de las descargas y del predio.
3. Transcripción de las cédulas de registro a una base de datos diseñada en Excel®.
4. Montaje de la información en Google Earth para generar archivos kmz de fácil acceso.
Los datos están siendo montados también en un sistema de información geográfica
(SIG).
5. Análisis de los datos para identificar los canales y barrios o colonias con mayor número
de predios con descargas, y densidad de descargas por km.
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6. Toma de muestras de agua y sedimentos para la determinación de coliformes fecales y
enterococos, y estimación del riesgo por exposición de nadadores a estas
concentraciones.

Figura 1 - Ubicación del área de estudio en la delegación Xochimilco, Ciudad de México y
delimitación del área de estudio. Imagen de fondo de Google Earth (© Google Inc.).
Se tomaron 16 muestras de agua para el análisis de coliformes fecales y 2 muestras para
enterococos. Para el caso de sedimentos se tomaron 13 muestras para el análisis de coliformes
fecales y 8 muestras para enterococos. Las muestras de aguas se analizaron con los métodos
indicados en las normas NMX-AA-042-1987 y NMX-AA-120-SCFI-2006 Apéndice II para
coliformes fecales y enterococos, respectivamente. Las muestras de sedimento se analizaron con
los métodos NOM-004-SEMARNAT-2002 Anexo III y SSA/COFEPRIS/Lineamientos calidad agua
de marzo de 2004 para coliformes fecales y enterococos, respectivamente. Para estimar el posible
riesgo por exposición a microorganismos patógenos en agua se consideraron únicamente los
valores de enterococos debido a que son mejores indicadores de contaminación bacteriana que
los coliformes (WHO, 2003), sin embargo se reportan también los valores de coliformes fecales
porque se han usado durante mucho tiempo como indicadores de contaminación antropogénica.
Para la estimación del riesgo por exposición a microorganismos patógenos se usaron dos
criterios: a) USEPA (1986) donde se estima el riesgo para nadadores en agua dulce,
empleándose la media geométrica de los datos (densidad media de enterococos = antilog10 [(tasa
de enfermedad/1000 personas + 6.28)/9.40]) y b) los valores guía de la OMS (Organización
Mundial de la Salud) (WHO, 2003) para aguas con uso recreativo que usa la COFEPRIS
(Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de México), empleándose para el
cálculo el percentil 95 de los datos. Para el caso de sedimentos se evaluó su riesgo por
resuspensión y afectación a la columna de agua, considerándose únicamente a los enterococos.
Para esto se consideró una resuspensión típica de 100 mg de sedimentos en 1 litro de agua (Lee
et al., 2006). En la Figura 2 se muestran los canales recorridos y la ubicación de los puntos de
muestreo para la concentración de microorganismos patógenos y en la Tabla 1 se muestran las
concentraciones de patógenos en agua y sedimentos.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los recorridos en los canales de Xochimilco iniciaron el 1 de octubre de 2013 y terminaron
el 5 de agosto de 2014. Durante este tiempo se cubrieron un total de 26.5 km2 (2,650 hectáreas),
recorriéndose 247 canales que comprenden 116 km, en los cuales se registraron 1,374 descargas
(603 de aguas negras y 771 de aguas grises) pertenecientes a 917 predios. Algunos predios
presentaron más de una descarga y es por esta razón que el número de descargas es mayor al
número de predios con descargas. Puesto que las soluciones posibles al problema de la descarga
de aguas servidas a los canales estará relacionada a la conducción de estas aguas a algún tipo
de tratamiento (como las plantas de tratamiento de aguas residuales, PTAR) es más útil conocer
los canales que presentan el mayor número de predios con descargas en lugar del número de
descargas brutas, pues las conexiones hidráulicas se hacen por predio.
3

Figura 2 – Canales recorridos y ubicación de puntos de muestreo de agua y sedimentos
para el análisis de patógenos. Imagen de fondo de Google Earth (© Google Inc.).
Tabla 1 – Concentraciones de coliformes fecales (CF) y entercocos (EC) en muestras de
agua y sedimentos
MUESTRA

SEDIMENTOS (NMP/g bs)
AGUA (NMP/100 mL)
CF
EC
CF
EC
EC-RS
T1
2,668
320
>24,000**
NR
3.2
T2
5,305
NR
>24,000**
NR
NA
T3
896
156
>24,000**
NR
1.56
T4
3*
3*
4,600
NR
0.03
T5
3*
NR
>24,000**
NR
NA
T6
850
148
>24,000**
NR
1.48
T8
1,395
227
11,00
NR
2.27
T9
2,778
269
>24,000**
NR
2.69
T10
NR
NR
930
NR
NA
T11
62,935
3*
>24,000**
NR
0.03
T12
19,291
965
>24,000**
NR
9.65
C1
2,991
320
>24,000**
11,000
3.2
C2
15,362
NR
>24,000**
11,000
NA
C3
5,020
NR
>24,000**
NR
NA
C4
4,438
3*
>24,000**
NR
0.03
C7
700
148
>24,000**
NR
1.48
MG
1,471.10
76.91
16,825.24
11,000.00
0.77
P95***
32,384.20
642.50
24,000.00
11,000.00
6.43
NMP/g bs = Número más probable por gramo de sedimentos en base seca, EC-RS = Enterococos
en la columna agua estimados a partir de la resuspensión de sedimentos (100 mg/L de agua, Lee,
et al., 2006), NR = No realizado, NA = No aplica, * Límite de detección del método (las
concentraciones se reportaron como ND, No detectado), ** 24,000 fue el valor máximo detectado
por el método, estos puntos superaron esta concentración pero para efectos de cálculo se usó
esta cantidad, ***Calculado con Excel®., MG = Media geométrica, P95 = Percentil 95.

Por otra parte se observó en campo que además del número de predios con descargas, la
longitud del canal ejerce una influencia en su grado de afectación; es por esta razón que se
decidió clasificar a los canales de acuerdo con su relación número de predios con descargas/ km
de canal. En la Figura 3 se presenta un gráfico donde se muestran los canales clasificados por
esta relación (únicamente canales con 10 o más predios con descargas).
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Figura 3 – Canales clasificados por la relación predios con descargas/km (únicamente
canales con 10 o más predios con descargas).
La principal fuente de las descargas registradas fueron las casas habitación (uso de suelo
habitacional), pero se encontraron aportaciones de predios comerciales con diferentes giros, entre
los que destacan por su número los invernaderos y los sitios dedicadas a la crianza de cerdos. En
el área de estudio se identificaron 38 colonias, pero solo en 24 se registraron descargas de aguas
negras y grises. Las colonias con mayor número de predios con descargas, por orden de
magnitud fueron: Col. Caltongo, S/N Barrio Tlacoapa, Barrio San Lorenzo y Barrio La Asunción;
estas cuatro colonias en su conjunto representan el 60% de las descargas; es decir, el 16% de las
colonias reúnen el 60% de los predios con descargas. Es común que estas descargas se hagan
de manera clandestina por lo que se considera que el número de descargas que aquí se reportan
es inferior al número real existente en la zona.
Los coliformes fecales en la mayoría de los puntos muestreados estuvieron por arriba de los
límites máximos permisibles de los lineamientos de calidad del agua para los usos de fuente de
abastecimiento para uso público urbano, riego agrícola y protección a la vida acuática (agua
dulce, incluyendo humedales) de la CONAGUA (Comisión Nacional del Agua), que es de 1,000
NMP/100 mL (CONAGUA, 2014). El riesgo potencial por exposición a enterococos presentes en el
agua estimado con lo propuesto por USEPA (1986) (usando la media geométrica de las
concentraciones medidas, columna 5 de la Tabla 1) fue de una tasa de desarrollo de
enfermedades gastrointestinales (EG) de 32 individuos/1,000 individuos que naden en esas aguas
(esto puede interpretarse como un riesgo 3.2x10-2); la misma fuente indica que la tasa máxima
permitida de nadadores desarrollando enfermedades gastrointestinales es de 8/1,000 que
corresponde a una densidad media de enterococos de 33 NMP/100 mL. Como puede verse el
riesgo para las personas que naden en las aguas de Xochimilco es 4 veces mayor a lo permitido
por este criterio de la USEPA. Considerando la guía de la OMS (WHO, 2003) y el percentil 95 de
la concentración de enterococos (de la columna 5 de la Tabla1), el riesgo de adquirir EG y la
enfermedad respiratoria febril aguda (AFRI por sus siglas en inglés) es del >10% y >3.9%,
respectivamente; es decir, un exceso de enfermedad de más de 10 y 3.9 incidencias por cada 100
exposiciones por nado en esas aguas, o lo que es lo mismo, 100 y 39 incidencias por cada 1000
exposiciones, respectivamente. Cabe mencionar que WHO (2003) proporciona una tabla con
valores de riesgo de adquirir EG y AFRI para diferentes intervalos de percentil 95 de
concentración de enterococos/100 mL, y lo que se hizo fue identificar el valor de riesgo
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correspondiente en esa tabla para el percentil 95 de la concentración de enterococos obtenida en
el sitio de estudio (Tabla 1). Si bien, es número de muestras fue muy pequeño (2) y el nado
recreativo no es una actividad que se desarrolle en Xochimilco actualmente de manera
consuetudinaria debido a la mala calidad del agua (aunque sí se practicaba en el pasado, hace
aproximadamente 15 años), esta estimación permite dar una idea del riesgo potencial de sus
aguas para la salud de los visitantes.
En cuanto al riesgo por exposición a los sedimentos de los canales, se consideró el contacto
de nadadores con agua de los canales afectada por la resuspensión de los sedimentos;
considerando este escenario, el criterio de la USEPA (1986) indica que el riesgo de incidencia de
enfermedades GI sería inexistente (para el cálculo se usó la media geométrica de la última
columna de la Tabla 1) y el criterio de la OMS también indica un riesgo mínimo (<1% de EG y
<0.3% de AFRI, respectivamente; para el cálculo se usó el percentil 95 de la última columna).
No todos los canales tienen este grado de afectación y por lo tanto es preciso establecer
una estrategia de atención al problema de las descargas de aguas negras. Entre las estrategias
consideradas está la recolección de las aguas servidas de los predios para conducirlas por ductos
hacia PTAR ubicadas en puntos determinados de Xochimilco. Se propone priorizar la atención de
los canales, en función de la densidad de predios con descarga por km de canal y las colonias con
mayor número de predios.

CONCLUSIONES
De lo observado en campo se concluye que la descarga de aguas residuales a los canales
de Xochimilco es consecuencia de varios factores, principalmente: a) el azolvamiento de los tubos
de drenaje debido al cambio de pendiente en el drenaje inducido por el hundimiento diferencial del
terreno que es producido por la sobreexplotación del acuífero subyacente, b) la sobrepoblación de
algunos sectores que hacen que el drenaje no sea suficiente, c) cambio de uso de suelo en las
chinampas, teniéndose actualmente viviendas sobre las chinampas cuyo uso de suelo es para el
cultivo de hortalizas y flores y d) la falta de cultura ambiental de los habitantes.
Es preciso proponer medidas para la recuperación de los canales ya que los resultados
obtenidos, pese al bajo número de muestras, indican un riesgo potencial de adquirir
enfermedades gastrointestinales por enterococos debido al contacto con el agua, en caso de que
se practiquen actividades recreativas como nadar, el cual es 4 veces mayor a lo permitido por
USEPA (1986) y que también supera lo indicado por WHO (2003). Cabe mencionar que el riesgo
potencial de infecciones intestinales por enterococos debido a la ruta de exposición de
resuspensión de los sedimentos hacia la columna de agua es prácticamente inexistente.
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RESUMO: Áreas de risco geológico são áreas consideradas impróprias para assentamentos
humanos por estarem sujeitas a riscos naturais ou decorrentes da ação antrópica. Neste percurso
pretende-se destacar a percepção da população do Parque Europa no município de São Paulo
sobre os processos de riscos naturais, pois acredita-se que esses resultados devem colaborar
para a gestão de risco por meio de intervenções estruturais e/ou, principalmente, por meio das
não–estruturais como, por exemplo, a comunicação adequada sobre os riscos e processo de
educação não formal. Assim, os objetivos desta pesquisa são descrever e analisar a percepção
dos riscos geológicos da população da área citada, mais especificadamente as áreas mapeadas
como R4 (risco muito alto). A pesquisa é de caráter exploratório e de abordagem quantiqualitativa de corte transversal. Resultados iniciais apontam que grande parte das situações de
risco são provocadas por intervenções antrópicas e ausência de infraestrutura, desta forma, tais
fatores criam distorções em relação à percepção do indivíduo que vivencia o risco geológico
diariamente. Neste sentido, espera-se que o gerenciamento dos riscos seja eficiente para
estabelecer uma forma prática e segura de combinar tecnologia e percepção pública, integrando
tecnologia e sociedade civil.
Palavras-Chave: Riscos Geológicos, Mapeamento, Assentamentos Precários.
ABSTRACT: Areas of geologic risk are areas considered improper for human settlements
because they are subject to natural risk or decurrent risks of the anthropic action In this passage it
is intended to detach the perception of the population of the Parque Europa in the city of São
Paulo on the processes of natural risks, it is believed that these results must collaborate for the
management of risk by means of structural interventions and/or, mainly, by means of the nonstructural ones as, for example, the communication adjusted on the risks and process of not formal
education. Thus, the objectives of this research are to describe and to analyze the perception of
the geologic risks of the population of the cited area, more specifically the areas mapped as
R4 (very high risk).The research is of character exploratory – descriptive and of approach quantiqualitative of transversal cut. Initial results point that great part of the risk situations is Caused by
anthropic interventions and absence of infrastructure, in such a way, such factors create distortions
in relation to the perception of the individual that lives deeply the geologic risk daily. In this
direction, one expects that the management of the risks is efficient to establish a form practical and
insurance to combine technology and public perception, integrating technology and civil society.
Key Words: Geological risks, mapping, urban slums
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1. INTRODUÇÃO
Áreas de risco geológico são áreas consideradas impróprias ao assentamento humano por
estarem sujeitas a riscos naturais ou decorrentes da ação antrópica. Por exemplo, margens de
rios sujeitas a inundação, florestas sujeitas a incêndios, áreas de alta declividade (encostas ou
topos de morros) com risco de deslizamento de terra, áreas contaminadas por resíduos tóxicos,
etc.
Após diversos eventos de desastres, acarretando em prejuízos irreparáveis, foram criadas
ferramentas para o uso governamental quanto ao mapeamento destas áreas. Estas ferramentas
hoje são apontadas pela Lei nº 12.608, de 10 de abril de 2012, para a criação do plano diretor dos
municípios. Esta Lei institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil - PNPDEC, dispõe
sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC e o Conselho Nacional de
Proteção e Defesa Civil - CONPDEC, autoriza a criação de sistema de informações e
monitoramento de desastres e demais providências. Descreve que é de dever da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios adotar as medidas necessárias à redução dos riscos
de desastre, incluindo em seu plano diretor medidas estipuladas pela defesa civil para caráter de
zoneamento. Todas as medidas previstas nesta lei deverão ser adotadas com a colaboração de
entidades públicas ou privadas e da sociedade em geral.
O mapeamento de risco geológico possibilita uma avaliação das áreas, com objetivo de
estabelecer soluções imediatas, de médio e longo prazo para as áreas em situações mais críticas.
Destaca-se também que, durante os trabalhos de campo para a elaboração do mapeamento,
observa-se que grande parte das situações de risco é provocada por intervenções antrópicas
(cortes em altas declividades do terreno) e ausência de infraestrutura (obras de drenagem e
saneamento básico). A concentração das águas pluviais e o vazamento em tubulações constituem
os principais fatores desencadeadores dos processos.
Em muitos casos a solução indicada é a remoção de habitações. Após execução da solução
estabelecida para uma área especifica, esta(vazia) torna-se vulnerável e pode vir a ser ocupada
novamente.
O cenário brasileiro em que se consolidam e se intensificam as práticas de políticas públicas
no campo da urbanização de assentamentos precários e mostram-se pertinentes buscar uma
abordagem de intervenção que priorize a percepção do morador como fio condutor do processo,
de modo a possibilitar intervenções que atendam ao interesse público. Quando se coloca a
percepção da população no foco da questão, todos os demais componentes de projeto e ação se
reposicionam no conjunto da intervenção numa lógica que prioriza o interesse da coletividade, a
partir do qual se definem com maior consistência as diretrizes de intervenção.
Este estudo enfatiza a percepção do morador frente a perspectiva que envolve desde o
julgamento profissional até a percepção e o fatalismo relacionados à maneira como as pessoas
diretamente afetadas percebem, compreendem, aceitam e reagem frente às situações de risco
(no caso, relacionados a fenômenos geológicos) mais especificamente a risco de escorregamento
de taludes, e que são influenciados pela interpretação do problema no nível da mentalidade
coletiva.
A percepção de riscos é abordada por Peloggia e Ortega (2012) que, lembrando a
percepção do risco como elemento essencial na construção de um processo de gestão eficaz,
apontam a relação entre a construção social dessa função mental e suas interpretações aplicadas
a diferentes contextos do entendimento coletivo. A relação estabelecida entre os moradores e o
poder público propicia o entendimento do ambiente de intervenção, otimizando a execução de
diversos fatores urbanísticos.
O presente artigo, busca um caminho pragmático para o enfrentamento deste desafio,
revisando o mapeamento da área de risco objeto do estudo de caso e buscando o entendimento
da população local sobre os riscos do entorno e entendendo a percepção dos mesmos em relação
à problemática relatada nos parágrafos iniciais.
Para consecução dos objetivos deste trabalho foram feitos estudos de revisão bibliográfica
quanto a teoria dos riscos geológicos e suas particularidades, bem como a gestão do poder
público frente a problemática. O local objeto de estudo de caso foi visitado no período entre
novembro de 2015 a fevereiro de 2016 para verificar evidências quanto a modificação do
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ambiente entre o ano da elaboração do mapeamento de risco em 2010 e as datas das visitas em
2016.
2. MÉTODO
Esta pesquisa é de caráter exploratório com abordagem quanti-qualitativa. A coleta de
dados, neste estudo, se deu em dois momentos diferentes: a) levantamento de relatórios no IPT,
datados de 2010, b) aplicação de uma entrevista semiestruturada com os moradores do Parque
Europa mediante a assinatura de um Termo de consentimento Livre e Esclarecido.
Com a entrevista foi possível realizar um levantamento das características socioeconômicas
dos entrevistados. Foi utilizado um questionário, contendo informações sobre idade, sexo, grau de
escolaridade, informações sobre a habitação, número de habitantes por moradia e percepção do
ambiente em que a habitação foi construída.
3. PRIMEIROS RESULTADOS OBTIDOS E DISCUSSÕES INICIAIS
3.1 Percepção de risco dos participantes da pesquisa
Os primeiros estudos sobre os riscos ambientais foram realizados nos Estados Unidos, no
início do século XX, quando o governo daquele país solicitou ao seu Corpo de Engenheiros que
elaborassem propostas mediadoras para o controle das inundações que frequentemente
arruinavam várias cidades e áreas rurais. No ano de 1933, foram apresentados ao Congresso
Federal estadunidense 308 informes, contendo análises e recomendações e constituindo o
resultado final do trabalho realizado pela equipe (WHITE, 1973).
Chardon (1997), contribuiu no campo da percepção dos riscos de escorregamentos, através
de estudo realizado na cidade de Manizales (Colômbia). Entre os principais resultados, esse autor
comenta que a população mais pobre tende a ignorar os riscos, porque tem preocupações mais
imediatas, como a necessidade de alimentação, além da falta de perspectivas de melhoria social.
Por ocasião da aplicação do questionário de percepção foi possível realizar um
levantamento das características socioeconômicas dos entrevistados. Não obstante os dados
devam ser encarados como qualitativos (foram entrevistados 92 habitantes das 927 pessoas que
habitam o Parque Europa), dentre estes habitantes 53 são mulheres e 39 homens.
Os participantes foram questionados quanto ao tempo que residem no Parque Europa,
visando o entendimento de quantos eventos estes habitantes poderiam ter presenciado, bem
como a percepção de evolução do ambiente em que vivem. 54,35% dos participantes residem no
Parque Europa há menos de vinte anos, em segundo plano podemos verificar pessoas que vivem
no local há 20 e 30 anos, é possível verificar que 20,65% chegaram no local no início da
ocupação do Parque Europa em 1985.
Tais participantes também puderam relatar o ambiente quando chegaram ou iniciaram a
construção de suas habitações no Parque Europa, foram especificadas por aqueles que residem
há menos de 20 anos de que o cenário é o mesmo, com poucas modificações. Já os antigos
moradores enfatizaram que havia poucas habitações no “pé do talude”, porém havia muitos
“barracos” construídos em declividade no talude e que estes “barracos” foram removidos pela
Prefeitura do Município de São Paulo e desde então poucos habitantes removidos retornaram ao
local. Estes mesmos participantes relataram a existência de muita vegetação e esgoto a céu
aberto.
No que diz respeito à construção das habitações foram analisadas o tempo de construção e
se houve reformas, 39,13% dos entrevistados respondeu que comprou a casa pronta e aqueles
que construíram levaram de 02 a 05 anos para concluir a construção da casa, estes totalizando
26,09% dos entrevistados. Estas informações indicam a prevalência de moradores com recursos
econômicos escassos e/ou com a necessidade executar serviços em suas casas a medida do
recebimento de seus salários.
Nas áreas propícias a escorregamentos, os benefícios oferecidos pela moradia são
imediatos à ocupação, enquanto o acidente é apenas uma possibilidade. Verifica-se que por
muitas vezes que as situações das famílias que habitam estes locais são muito precárias e por
este motivo, os riscos são ignorados. Portanto, é possível verificar que a exposição ao risco, na
maioria das vezes, constitui uma escolha forçada e não voluntária, já que representa a única
alternativa de sobrevivência destes moradores.
3

Em muitos casos foram relatados o descaso do poder público há 20 anos, pois não havia
infraestrutura de rede de serviços de saneamento básico. Tais informações mudaram ao longo
dos anos. Na época da entrevista muitos moradores relatavam a grande mudança positiva
ocorrida principalmente nas vias de acesso ao Parque Europa, como por exemplo, a Avenida
Hamilton.
Ao serem questionados quanto aos riscos que poderiam existir na área, 26% dos
entrevistados responderam que não conseguiam definir o risco ou até mesmo que não vivenciam
o risco. Porém ao indagarmos sobre o talude existente na área os mesmos reconheceram o risco.
Os outros 84% reconheceram algum tipo de risco, dentre eles formam relatados riscos de
escorregamento de talude, erosão da rede de esgoto, violência, dengue. Mas ainda dos que
falaram sobre o escorregamento de talude totalizam 51%, ou seja, metade dos entrevistados
conseguem identificar riscos referente ao maciço existente na área de intervenção.
Continuamos os questionamentos quanto aos fatores de risco e perguntamos sobre a quem
avisar em caso de eventos referente ao talude, muitos dos entrevistados não tinham noção de
tomada de decisão e 60% deles não procurariam nenhum órgão para aviso ou informação.
Os moradores entrevistados relataram eventos ao longo dos anos relativos ao
escorregamento do talude, e 79% diz ter presenciado escorregamentos sem vitima no local. Para
complementar informações quanto a coletividade dos moradores, os mesmos 79% informaram
que todos se ajudam quando acontecem eventos do tipo.
No que diz respeito a titularidade dos imóveis existentes na região do Parque Europa, 56%
das habitações tem contratos (gaveta) de compra e venda, e informam que estes não estão
registrados em cartório. Dentre eles 84% nunca procuraram regularização e poucos informaram
pagar IPTU.
Quando perguntados sobre a motivação principal para residir no local, a resposta mais
comum relaciona-se a falta de recursos para ter uma moradia regular e de baixo custo. As outras
respostas indicam um motivo secundário relacionado à opção de acompanhar a família (seja
porque mudou-se junto com pai ou cônjuge, seja porque já nasceu no bairro).
É provável, então, que esses outros moradores também justifiquem a sua moradia com
base em alguma necessidade ou carência, e não por alguma amenidade que a ocupação ofereça
dentro de um rol de escolhas.
Sem dúvida, a população residente no Parque Europa é marcada pelas privações
econômicas, o que certamente tem o maior potencial explicativo para a escolha deste local como
residência.
“Aqui é risco, minha casa tem muitas rachaduras. Eu quero que eles
venham e tomem providências” (Luciene, moradora do Parque Europa há 27
anos).
“Aqui não tem risco, é muito tranquilo, gosto de morar aqui” (Airton,
morador do Parque Europa há menos de 20 anos).
“Quando chegamos aqui tinha muita vegetação e animais na rua (vaca
e cavalo), tinha até uma olaria! Para comprarmos algo no mercado,
tínhamos que andar muito” (Noelia, moradora do Parque Europa há 42
anos).
3.2 Identificação e análise do risco geológico
O processo de urbanização do Brasil é caracterizado pela apropriação por parte do mercado
imobiliário das melhores áreas das cidades e pela ausência, quase que completa, de áreas
urbanizadas destinadas a moradia popular. Tais fatores levaram a população mais pobre a
buscarem áreas vazias e de alto declive para moradia, estas geralmente desprezadas pelo
mercado imobiliário. Um exemplo das áreas escolhidas pela população mais carente, são as
áreas ambientalmente frágeis, como margens de rios, mangues e encostas íngremes
desocupadas.
Após a escolha das áreas, a população executa uma ocupação geralmente precária
(representada por aterros instáveis, taludes de corte em encostas íngremes, palafitas, ausência
de redes de abastecimento de agua e coleta de esgoto) aumentando a vulnerabilidade das áreas
4

escolhidas que são naturalmente frágeis, fazendo com que surjam setores de alto risco que, por
ocasião dos períodos chuvosos mais intensos, tem sido palco de graves acidentes.
Os eventos relacionados a escorregamento podem atingir todas as áreas de declividade
alta, porém é relativamente alta a fração de acidentes maiores e mais frequentes nas favelas,
loteamento irregulares e demais assentamentos precários que abrigam uma população de baixa
renda.
A preocupação do poder público frente aos acidentes, evidenciou a necessidade de incluir
no rol das políticas de desenvolvimento urbano, uma componente específica do gerenciamento de
risco associada aos programas de urbanização de assentamentos precários.
O setor em estudo,está caracterizado no relatório técnico n° 118.650-205 de 2010,
elaborado pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, como setor de
encosta e as 67 moradias existentes são em alvenaria. Existem acesso por vias pavimentadas.
Composto por encostas naturais com altura máxima de 20 m e inclinação de 50° as moradias em
alvenaria estão localizadas na base e no meio da encosta. Para construção destas moradias
foram executados pelos moradores taludes de corte com altura máxima de 8 m e inclinação de
90°.
Demais caraterísticas:
 Lixo e entulho: Há depósito de lixo e entulho despejado em encosta natural e talude de
corte;
 Evidências de movimentação: Há evidências de movimentação de talude (trincas nas
moradias, trincas no terreno, árvores postes e muros inclinados, cicatrizes de escorregamento);
 Águas: Há escoamento de água de chuva superficial, lançamento de águas servidas
(advindas de tanques, pias, etc) e vazamento de tubulação;
 Sistema de drenagem: inexistente;
 Vegetação: Área de cultivo de bananeiras e vegetação rasteira.
alto.

Em função destas características o setor foi caracterizado como R4, ou seja, risco muito

Foram analisadas fotos aéreas entre 2009 a 2015 e a partir da análise da cronologia
destas fotos, é possível verificar as alterações no setor MB-06-03 (Figura1), alterações no que diz
respeito ao número de habitações, estruturas de contenções executadas pela PMSP e após as
remoções e contenções ocupação por parte da vegetação rasteira das áreas antes limpas
Figura 1. Foto aérea 2010 (MB-06-03)

Fonte: IPT - Relatório Técnico N° 118.650-205.
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4. CONCLUSÕES
Compete ao Estado identificar e mapear as áreas de risco e realizar estudos de
identificação de ameaças, suscetibilidade e vulnerabilidade, em articulação com União e os
Municípios e ao município identificar e mapear as áreas de risco de desastres, assim como
promover a fiscalização das áreas de risco de desastres e vedar novas ocupações nestas áreas
conforme o ordenamento jurídico brasileiro. Assim, entendemos que a atuação do poder público
através do processo de gestão do risco deveria efetivamente se dar no sentido de reduzir o nível
de vulnerabilidade da sociedade ou de reduzir a situação de perigo.
Os municípios podem planejar e diagnosticar problemas causados pelo desenvolvimento
urbano desordenado, mobilizando recursos e esforços para corrigi-los, minimizando o tempo de
resposta de atendimento em caso de desastres, principalmente com parcerias estratégicas com
técnicos especializados e institutos de pesquisa, como no caso deste trabalho. A população
precisa ser amparada de diversas formas: por meio de ações educativas, propagandas
institucionais e outros mecanismos de esclarecimento a fim de que possa colaborar com a gestão
pública como um todo.
A ocupação inadequada geralmente ocorre em superfícies com declividade acentuada,
suscetíveis a escorregamentos de massa, bem como em fundos de vale, ou desrespeitando as
faixas de preservação permanente nas margens dos canais de drenagem naturais ou não.
A ocupação sem o planejamento necessário, principalmente quando atinge alto
adensamento, conseguem reunir todos os fatores que induzem a estabilização. Nestas ocupações
observam-se, com grande frequência, cortes e aterros sem o devido acompanhamento técnico e
modificação inadequada do escoamento das águas pluviais e águas servidas, ocupação de
drenagens naturais, como leito de córregos e rios, infiltrações na encosta de águas pluviais e
servidas, de esgotos e lançamento de lixo em vertentes.
Com a aplicação dos questionários, foi possível perguntar sobre a motivação principal para
residir no local, objeto do estudo, a resposta mais comum relaciona-se a falta de recursos para ter
uma moradia regular e de baixo custo. As outras respostas indicam um motivo secundário
relacionado à opção de acompanhar a família (seja porque mudou-se junto com pai ou cônjuge,
seja porque já nasceu no bairro).
É provável, então, que esses outros moradores também justifiquem a sua moradia com
base em alguma necessidade ou carência, e não por alguma amenidade que a ocupação ofereça
dentro de um rol de escolhas.
Sem dúvida, a população residente no Parque Europa é marcada pelas privações
econômicas, o que certamente tem o maior potencial explicativo para a escolha deste local como
residência.
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RESUMO
Considerando que os atuais cenários de riscos ambientais urbanos são resultados dos conceitos
iniciais atrelados a “desenvolvimento” e, portanto, da consequente necessidade dos processos de
planejamento e desenvolvimento urbano incorporarem o risco como componente fundamental, e
na perspectiva de valorizar a interação entre práticas sustentáveis de desenvolvimento urbano e a
gestão de risco de desastres, o presente trabalho apresenta um exercício de avaliação de
medidas de gestão de risco, considerando seus impactos positivos segundo as três dimensões da
sustentabilidade (econômico, social e ambiental) e seus mais importantes stakeholders (partes
interessadas) agrupados para avaliação. O quadro de correlação, com os impactos devidamente
valorados será uma importante ferramenta de sensibilização de agentes financiadores e
investidores, dos ganhos promovidos pelo desenvolvimento sustentável da gestão de risco de
desastres naturais.
Palavras Chave: gestão de risco de desastres naturais; desenvolvimento sustentável;
planejamento urbano; stakeholders da gestão de risco; e proteção e defesa civil
ABSTRACT
Considering the current situation of environmental urban risk is a product of so called
development, risk incorporation should be a fundamental component of urban development. The
perspective of increasing the connection between urban development sustainable practices and
disaster risk management is the main focus of this paper.
This paper presents an exercise of risk management assessment measures, considering its
positive impacts in accordance with the three sustainability dimensions - Economic, Environmental
and Social - and the most important stakeholders grouped to this evaluation.
The board of correlation, with the impacts properly addressed, will configure an important social
engagement tool for financial agents and investors from the benefits provided by the natural
disaster risk management of sustainable development.
Keywords: natural disaster risk management; sustainable development; urban planning;
risk management stakeholders; e defense and civil protection and
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1. INTRODUÇÃO
Atualmente no Brasil os processos de planejamento e desenvolvimento urbano, quando
implementados, não cogitam de critérios de sustentabilidade e programas de redução e
erradicação de riscos socioambientais como escorregamentos e inundações. Dessa forma, a
possibilidade de interação entre sustentabilidade e gestão de riscos deve ponderar, além das
próprias medidas de gestão, o balanço de seus impactos (positivos e negativos), considerando as
três dimensões (econômica, social e ambiental) para as partes interessadas (stakeholders).
Assim, a promoção de uma gestão do risco num cenário de Desenvolvimento Sustentável,
visa apresentar a todos stakeholders impactos positivos, de maneira que a gestão do risco possa
ser entendida como fator impulsionante da continuidade da prática da sustentabilidade. Contudo,
este processo com potencial de criar um círculo virtuoso ainda não é claro, tanto na gestão do
risco, como nas práticas de sustentabilidade, além disso as partes interessadas ainda carecem de
definição, e frequentemente uma parte interessada, desconhece a existência de outra, dificultando
a possibilidade de interação e sinergia.
A Lei Federal n° 12.608 de 2012, que estabelece a Política Nacional de Defesa e Proteção
Civil (incluindo a gestão de riscos de desastres naturais), contribuiu com a evolução do processo,
indicando não só medidas de gestão como definindo diversos stakeholders, muitas vezes com
atribuições especificas, principalmente para os casos de gestores públicos, divididos em esferas
federais, estaduais e municipais, além de agências e autarquias. Ao se tornar um promotor da
gestão do risco de desastres naturais, por um lado coloca em prática as atividades, e desta
maneira, mesmo que empiricamente pode gerar informações e experiências que podem ser
analisadas do ponto de vista do Desenvolvimento Sustentável, e assim por outro lado tornar-se
um instrumento de convencimento, tanto de interessados financiadores, quanto de interessados
investidores nessa gestão. Apenas destaca-se que quando os aspectos e ações oficiais ocorrem
por efeito de lei, por vezes estas ações não almejam o Desenvolvimento Sustentável, mas
caracterizam apenas um resultado reativo, e que assim não promove necessariamente um
Desenvolvimento Sustentável.
Por fim, o presente trabalho na busca da interação entre o desenvolvimento sustentável e
gestão do risco de desastres naturais, estabelece um quadro de inter-relação dos stakeholders
com uma reflexão entre os instrumentos de gestão de riscos promovidos pela Lei n°12.608/2012 e
as atuais concepções da gestão de riscos em seus quatro eixos, junto com o desenvolvimento
sustentável, traduzido aqui como um balanço entre os impactos positivos e negativos nas
questões econômicas, sociais e ambientais.

2. MÉTODOS
2.1.

A gestão de risco de desastres naturais

Nas últimas décadas, no campo teórico-conceitual e tecnológico houve grandes
transformações, os conceitos de riscos e desastres gradativamente evoluíram acrescentando ao
longo do tempo novas concepções e variáveis, que não só refletiram nos modelos conceituais,
teóricos e educativos, como também nas diretrizes administrativas e organizacionais implicando
em novas concepções e práticas de gestão. Esta evolução deve-se principalmente ao
protagonismo da Organização das Nações Unidas (ONU) cujas iniciativas se tornaram referências
nas atuações de proteção e defesa civil em todo o mundo.
Em março de 2015, foi realizada em Sendai (Japão) a 3ª Conferência Mundial de Redução
de Riscos de Desastres, organizada pela ONU, que estabeleceu o Marco de Ação de Sendai para
o período 2015-2030, com as seguintes prioridades: 1ª - Compreensão do risco de desastres; 2ª Fortalecimento da governança do risco de desastres para a sua gestão; 3ª - Investimento na
redução de risco de desastre para a resiliência; e 4ª - Melhorar a preparação para desastres a fim
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de proporcionar uma resposta eficaz e para “reconstruir melhor” em recuperação, reabilitação e
reconstrução (UNISDR, 2015).
Coerente com tais prioridades, as modernas concepções de gestão de riscos de desastres
sugerem a adoção de quatro eixos de gestão, com seus sub-eixos apresentados na tabela 1
(Bongiovanni et al., 2015).
Tabela 1 - Eixos e sub-eixos de concepção de gestão de risco a desastres naturais.
Eixos de Gestão
1. Conhecimento do Risco

2. Manejo do Risco
3. Manejo do Desastre
4. Arranjo Institucional Legal

2.2.

Atividades
Identificação e caracterização do risco
Análise do risco
Monitoramento do risco
Comunicação do risco
Intervenção corretiva ou mitigação dos riscos
Intervenção prospectiva ou antecipação aos riscos
Proteção financeira ou transferência dos riscos
Preparação e execução da resposta
Preparação e execução da recuperação
Articulação intersetorial
(público, privado e sociedade civil)
Arcabouço legal

O Desenvolvimento sustentável

O Desenvolvimento Sustentável vem da proposta de integração entre as questões
ambientais e o desenvolvimento econômico e, por definição, significa: “atendimento das
necessidades do presente sem comprometer a habilidade de as futuras gerações atenderem suas
próprias necessidades”.
A sustentabilidade foi um dos resultados mais percept veis das confer ncias internacionais
sobre desenvolvimento nos últimos anos (RATTNER, 1999). Dentre as de grande visibilidade, a
Rio 92 reuniu mais de 100 chefes de estado e originou a Agenda 21, com 27 princípios que
estabelecem os pilares básicos do desenvolvimento sustentável. O primeiro princípio traduz a
linha de racioc nio sobre a qual o documento está embasado: “Os seres humanos constituem o
centro das preocupações relacionadas com o desenvolvimento sustentável. Tem direito a uma
vida saudável, produtiva e em harmonia com a natureza”.
discussão teórica, portanto, revela uma luta disfarçada pelo poder entre diferentes atores
sociais sta eholders , competindo por uma posição hegemônica, para ditar diretrizes e endossar
representaç es, levando a tensões e conflitos e resultando em problemas ambientais e sociais,
chamados “custos sociais” R TTNER, 1999 .
Para enxergar esses “custos”, identificam-se os impactos que determinadas
operações/serviços/ atividades podem trazer e, por uma série de procedimentos legais,
institucionais, e técnico-científico, prevê-se a magnitude e a importância desses “custos”. Depois
disso, defini-se o limite de cada um desses “custos” e, por limite, entende-se o nível mais distante
que o “custo” impacto é capaz de atingir.
O conceito da sustentabilidade não sugere a estagnação do crescimento econômico, mas
prevê desenvolver sob a ótica de conciliação das dimensões ambiental, econômica e social.
2.3.

Definição e Análise de Stakeholders

O termo “stakeholder” se refere a entidades ou indiv duos que tendem a ser
significativamente afetados pelos processos advindos de desenvolvimento e plane amento
urbano. O termo inclui organizaç es ou indiv duos cu os direitos nos termos da lei ou de
convenç es internacionais lhes conferem legitimidade de reivindicação perante o responsável
pelas atividades causadoras dos impactos percebidos. Os stakeholders podem incluir tanto
aqueles diretamente envolvidos nas operaç es do processo de desenvolvimento e plane amento
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urbano p. ex.: empregados, acionistas e fornecedores como os que mant m relaç es de outros
tipos com o local p. ex.: comunidades locais, grupos vulneráveis dentro das comunidades locais,
sociedade civil) (Global Reporting Initiative - GRI, 2013).
Para esse trabalho, na tentativa de endereçar de maneira generalista os impactos potenciais
e reais, listou-se grandes grupos de stakeholders em função dos eixos de gestão de risco a
desastres naturais. A tabela 2 identifica quem são esses stakeholders selecionados e alguns dos
ganhos possíveis quando se incorpora os conceitos da sustentabilidade em metodologias de
gestão. Assim definiu-se: i) Comunidade exposta, que representa parte específica da sociedade
civil; ii) Financiador, representada pelos gestores públicos federais e estaduais (em consonância
com a Lei 12.608/2012); e iii) Gestores públicos locais, que são os principais gestores e
executores das políticas de defesa e proteção civil.
Destaca-se, que este acaba por ser um exercício, nos quais os gestores públicos locais
podem ser desdobrados em secretarias diversas municipais (saúde, meio ambiente, obras, defesa
civil), bombeiros, poder judiciário, e etc.. Assim como existe o papel do investidor, da sociedade
civil não exposta diretamente ao risco, e assim por diante. O quadro pode ser específico para
alguns tipos de risco e alguns ambientes.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para o exercício deste artigo, a correlação entre os stakeholders, os eixos de gestão de
risco e os impactos positivos nas 3 dimensões de análise do desenvolvimento sustentável,
econômico (E), social e antrópico (S), e Ambiental (A). Esta correlação esta apresentada na
tabela 2 a seguir.
Tabela 2- Quadro da correlação dos stakeholders, eixos de gestão de risco a desastres e impactos.

Financiadores

Comunidade exposta

Atores/
Conhecimento do Risco
Eixos
Diminui prejuízos, com
E aspectos de saúde e
segurança

Manejo do risco

Manejo do desastre

Diminui prejuízos, com
E aspectos de saúde,
segurança e patrimônio

Diminui prejuízos, com
aspectos de saúde e
E
segurança e incrementa a
resiliência

Arranjo Institucional-legal
Valoração do imóvel por
meio arranjos legais
(regularização fundiária) e
E
participação da gestão de
recursos financeiros pelo
arranjo institucional

Aumento da percepção e
Menor exposição a agentes
Envolvimento da comunidade
Emponderamento da
sensibilização de risco,
patológicos, e situações
nas questões sociais locais,
S
S
S comunidade, participação na
capacidade de reivindicação desconfortáveis gerais de
sob a ótica de resiliência e
gestão do espaço urbano
e cobrança
casos de desabrigamento
todos seus bônus
Diminui a exposição a
Menor exposição a agentes
Compartilhamento da gestão
Entendimento das questões
resíduos sólidos e efluentes,
patológicos, relacionados à
ambiental com a comunidade
ambientais no cotidiano
A
A incrementa condições de
A efluentes e potabilidade de A e aos preceitos ambientais
proporcionando boas
sobrevivência de
água, além de exposição a
legais de áreas de
práticas ambientais
ecossistemas locais
intempéries
preservação (APAS e APP)
Permite tomadas de decisões
mais seguras, diminui
Diminui interrupções da
Aumento nas condições de
Dificulta a ocorrência de
passivos judiciais, e
produção econômica e de
segurança das instalações
interrupções da produção
corresponsabilidades em
ônus com indenizações e
em áreas de risco, públicas e econômica e de ônus com
eventuais falhas do sistema
E seguridade social. Melhora a E privadas preservando todos E indenizações e seguridade E
de defesa e proteção civil,
capacidade do financiador
os seus potenciais
social e a melhor
otimização e disponibilização
empenhar recursos em
econômicos, com redução
recuperação da normalidade
e gestão de recursos
áreas prioritárias.
em gastos em saúde
pelo aumento da resiliência.
econômicos por consórcios
ou comitês
O aumento da resiliência
Possibilidade de organizar a
evita a longa interrupção de
gestão do risco de desastre
Permite um melhor
serviços e programas
em consórcios ou comitês,
aproveitamento e tomada de
Melhora as condições para
diversos para a população, a com os aspectos e
decisões na aplicação de
S recursos na gestão do risco S desenvolvimento local
S presteza da resposta diminui S particularidades
a proliferação de males de
regionalizados, de maneira
de desastres, principalmente
convívio de comunidades
que possam otimizar
com melhorias na
fora de seus costumes, e
recursos humanos e
vulnerabilidade social
ainda evita perdas de
preservar questões culturais
S
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Atores/
Conhecimento do Risco
Eixos

Manejo do risco

Gestão Pública Local

Permite avaliar os possíveis
Melhora na qualidade e
impactos ambientais em
disponibilidade de recursos
A decorrência de desastres
A
hídricos, e aumenta a
naturais, determinar
segurança ecossistêmica
prognósticos e mitigações
Permite ganhos e
proporciona embasamento
para as obras e
planejamento, que além de
trazer benefícios à
E população, também
promova a gestão de risco,
com ordenamento das
campanhas de limpeza e
manutenção de vias e
sistemas de drenagens

Arranjo Institucional-legal

patrimônios culturais
Uma rápida recuperação
permite que os impactos
Permite uma sinergia entre
ambientais sejam
os instrumentos legais de
A
A
minimizados, preservando os gestão de risco e de gestão
recursos naturais, para uso
ambiental
adequado

Diminui custos com saúde,
assistência social,
Permite otimização dos
Diminui ocupações
desassoreamento de cursos
custos de limpezas,
irregulares, construções de
de água, qualidade dos
recuperações e assistência
equipamentos públicos
recursos hídricos,
social, o aumento de
vulneráveis, e seus prejuízos.
E
E
E
reconstruções de vias,
resiliência permite ao gestor
Ganha-se eficiência nas
drenagens e equipamentos
público local a retomada da
atividades de zeladoria,
públicos, além de economia
normalidade e devida
transversalizando a gestão
com limpezas, manutenções
produção econômica.
de risco
e recuperações ambientais,

Melhor comunicação com a
comunidade sobre as
demandas das áreas
Preserva a saúde,
vulneráveis, promovendo
S
S segurança e patrimônio
atividades de manejo de
público, privado e cultural
risco, e promoção de
aprofundamento do
conhecimento do risco
Aumenta a acurácia na
previsão das dificuldades e
possíveis impactos
A ambientais decorrentes de
desastres naturais,
otimizando a aplicação de
outros eixos de gestão

Manejo do desastre

Diminui impactos causados
por erosão,assoreamento,
A
saneamento ambiental e
resíduos sólidos

A eficiência deste serviço
aumenta a proteção às
pessoas e promove a rápida
A multidisciplinaridade
volta da sociedade ao
organizada permite o
cotidiano
S Antecipa remediação de
S planejamento e devida
fiscalização para uma
possíveis doenças e a
expansão urbana ordenada
compra de itens básicos de
higiene, saúde e alimentação

A expansão urbana
ordenada, propicia ganhos
A agilidade na limpeza e
recuperação da área atingida na preservação ambiental,
A
A
como erosão, assoreamento
diminui os impactos
e gestão de resíduos e
ambientais
efluentes

Destaca-se que a correlação leva em consideração processos de inundação e de
movimentos de massa, e por isso, outros impactos positivos podem ser destacados, enquanto
alguns podem não ser tão óbvios. O preenchimento da tabela 2 demonstrou que uma partição em
stakeholders discretizados, de acordo com o processo de risco definido, pode melhorar a acurácia
da avaliação, e demonstrar impactos positivos, ainda não destacados.

4. CONCLUSÕES
Este trabalho apresenta a proposta de se analisar a interação entre o desenvolvimento
sustentável e a gestão do risco de desastres naturais, por meio do estabelecimento de um quadro
de inter-relação dos stakeholders permite uma reflexão entre os instrumentos de gestão de risco
de desastres naturais. Para os três atores selecionados, os quatro eixos de gestão de risco, e as
três dimensões do desenvolvimento sustentável (econômica, social e ambiental), foram propostos
mais de 36 impactos positivos, entre os inúmeros possíveis.
Destaca-se que a dinâmica de se avaliar o desenvolvimento sustentável da gestão de
risco, desde o ponto da identificação, definição e análise dos stakeholders envolvidos, pode ser
considerada um avanço no estudo e avaliação de gestão de risco, especialmente no âmbito
público local. A compreensão da presença e do papel de inúmeros atores, permite a percepção e
entendimento da abrangência dos ganhos devido as adequadas medidas de gestão. O exercício
de se listar stakeholders e definir seus impactos, em busca de um balanço, e distribuí-los dentro
dos eixos de gestão propostos, também promove um melhor entendimento da abrangência dos
ganhos.
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Este exercício da integração da gestão do risco de desastre aos processos de
planejamento, desenvolvimento urbano e sustentabilidade vai ao encontro de um dos objetivos e
diretrizes primordiais da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, determinada pelo parágrafo
único do Art. 3º da Lei 12.608/2016: a qual “deve integrar-se às políticas de ordenamento
territorial, desenvolvimento urbano, saúde, meio ambiente, mudanças climáticas, gestão de
recursos hídricos, geologia, infraestrutura, educação, ciência e tecnologia e às demais políticas
setoriais, tendo em vista a promoção do desenvolvimento sustentável.”.
A partir da análise simplificada, com apenas três stakeholder foi possível entender os
ganhos sucessivos e complementares que podem surgir a partir da gestão de risco dentro de um
panorama de desenvolvimento sustentável, e sugere-se aos gestores públicos locais o
entendimento desse processo, e seguir um detalhamento com devida valoração econômica em
todas esferas (econômica, social e ambiental) para que seja comparada frente á somatória dos
prejuízos, perdas e danos, devidamente valorados, para que possam utilizar este conhecimento
como sensibilização de agentes financiadores e investidores, dos ganhos promovidos pelo
desenvolvimento sustentável da gestão de risco de desastres naturais.
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DETERMINAÇÃO DE LIMIARES DE PRECIPITAÇÕES
EXTREMAS RELACIONADAS À OCORRÊNCIA DE
INUNDAÇÕES: ESTUDO DE CASO DA BACIA DO RIO
SAPUCAÍ EM ITAJUBÁ - MG
Benedito Cláudio da Silva1 e Rebeca Meloni Virgílio2
1 Universidade Federal de Itajubá – UNIFEI, silvabenedito@unifei.edu.br
2 Universidade Federal de Itajubá – UNIFEI, rebecameloni@gmail.com

RESUMO
O presente estudo realiza uma análise dos dados de precipitações disponíveis na bacia do rio
Sapucaí a montante do município de Itajubá - MG, com o intuito de determinar limiares de
precipitações extremas. Para a bacia do rio Sapucaí foi encontrado um limiar de precipitação
intensa médio de 46,5 [mm] em 24 [horas] e a distribuição espacial dos limiares não apresentou
nenhum padrão evidente. A avaliação da frequência anual das precipitações que ultrapassaram
esse limiar não apontou nenhuma tendência de aumento ou diminuição no tempo. Quanto à bacia
em Itajubá, a análise focou em inundações, e os resultados apontaram que em todos os eventos
selecionados ocorreu uma chuva média de pelo menos 47 [mm] em 24 [horas]. No entanto, esse
valor é apenas aproximado, pois o tempo de concentração da bacia é menor do que 24 horas, e
sem dados horários, não é possível a obtenção do intervalo de tempo em que essa chuva deve
estar distribuída para realmente ocasionar uma inundação.
Palavras Chave: inundações, limiares, precipitações extremas, tempo de concentração.
ABSTRACT
This study performs an analysis of rainfall data available in Sapucaí River basin upstream from the
city of Itajubá – MG, in order to determine thresholds of extreme rainfall. For the Sapucaí River
basin it was found an average threshold of extreme rainfall of 46,5 [mm] in 24 [hours] and the
spatial distribution of these thresholds showed no obvious pattern. The assessment of the annual
frequency of rainfalls that exceeded this threshold showed no tendency of increase or decrease
along the time. Regarding the basin in the city of Itajubá, the analysis focused on floods and the
results suggest that in all the selected events a medium rainfall occurred with at least 46 [mm] in
24 [hours]. However, this result is only approximate, since the concentration time of the basin is
inferior than 24 [hours] and without hourly data it is not possible to obtain the time interval in which
this rainfall should be distributed to actually cause a flood.
Keywords: floods, thresholds, extreme rainfall, concentration time.
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1. OBJETIVOS
A área urbana do município de Itajubá, localizado no sul do estado de Minas Gerais, é
atingida por inundações desde a sua fundação, em 1819, existindo relatos de mais de 50 eventos
(BARBOSA; OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2015; RIBEIRO, 2005). Esses eventos extremos podem ter
diversas causas, simultâneas ou não, como impermeabilização da área de drenagem,
precipitações extremas, assoreamento dos rios e a ocupação do solo em áreas de risco. Em
áreas já consolidadas, uma possível maneira de minimizar os danos provocados, é a adoção de
medidas não-estruturais, como o zoneamento de áreas de risco e os sistemas de alerta.
Sendo o volume de precipitação uma das causas presentes na maioria dos eventos de
inundação, sua análise é de extrema importância para o desenvolvimento de medidas nãoestruturais. Assim sendo, este trabalho tem como objetivo a avaliação dos dados de precipitação
das estações pluviométricas existentes na bacia hidrográfica do Rio Sapucaí a montante do
município de Itajubá, na tentativa de determinar os limiares de precipitações extremas
responsáveis pelas principais inundações relatadas na bacia.

2. MÉTODO UTILIZADO
Primeiramente foi realizada uma análise da ocorrência de chuvas intensas na bacia do Rio
Sapucaí. Foram pré-selecionadas as estações pluviométricas da bacia com mais de 30 anos de
dados de precipitação no Sistema de Informações Hidrológicas (HidroWeb) da Agência Nacional
de Águas (ANA). Em seguida, as séries históricas de precipitações diárias foram analisadas para
verificação da existência de falhas nos dados. Dessa forma, selecionou-se apenas as estações
que apresentaram pequenas quantidades de falhas, sendo ao todo selecionadas 9 estações.
Em seguida foi determinado o percentil de excedência igual a 1% para cada uma das 9
estações selecionadas. Tais valores de precipitação correspondem aos totais de chuva diária que
foram igualados ou superados em apenas 1% do tempo, ou seja, correspondem aos maiores
valores registados e foram adotados como um limiar de precipitações intensas.
A segunda análise está relacionada com a quantidade de chuva responsável pela
ocorrência de inundações na bacia do Rio Sapucaí a montante do município de Itajubá, cidade
que apresenta desde a sua fundação problemas com eventos de cheias.
Foram selecionados eventos de inundação que ocorreram no município a partir da década
de 60, devido a maior quantidade de estações ativas na região com dados suficientes para análise
das precipitações extremas. Os eventos foram escolhidos a partir do levantamento de estudos
sobre o histórico de enchentes em Itajubá, sendo selecionados apenas os considerados de
grande magnitude pelos autores consultados (Tabela 1).
Tabela 1 – Eventos de inundações significativos ocorridos no município de Itajubá – MG.
Evento de inundação
21 de janeiro de 1979
16 de janeiro de 1981
27 de dezembro de 1986
16 de janeiro de 1991
2 de janeiro de 2000
5 de janeiro de 2007
15 de fevereiro de 2009

Fonte
Barbosa (2015)
Ribeiro (2005)
Barbosa (2015) e Ribeiro (2005)
Barbosa (2015) e Ribeiro (2005)
Barbosa (2015)
Barbosa (2015)

Para determinação da data exata em que o evento ocorreu, dado que nem sempre foi
fornecido pelos estudos consultados, realizaram-se análises das vazões de duas estações
2

fluviométricas existentes no município de Itajubá, 61271000 (exutório da bacia em estudo) e
61285000. Foram construídos hidrogramas mensais para cada ano selecionado e verificado o
mês e o dia em que ocorreu o pico de vazão em ambas as estações. Quando o dia do pico não
coincidiu, foi escolhido aquele que aconteceu primeiro.
A área de estudo foi delimitada com o auxílio do software de sistemas de informações
geográficas tomando como exutório a estação fluviométrica 61271000, localizado pelas
coordenadas Latitude Sul – 22°26’36” e Longitude Oeste – 45°25’46”, no município de Itajubá no
sul de Minas Gerais (Figura 1). Foram verificadas as estações pluviométricas existentes na bacia
traçada e no seu entorno, sendo selecionadas 14 estações (Figura 2).

Figura 1 – Localização da bacia estudada.

Figura 2 – Localização das estações pluviométricas
selecionadas para o estudo.

Para cada evento foram levantadas as precipitações para os 14 dias anteriores e os 2 dias
seguintes à inundação de todas as estações e calculada a média para cada dia desse intervalo de
tempo. Assim foi possível estimar a chuva média diária na bacia responsável pela enchente em
Itajubá e a sua distribuição no tempo. Para a confirmação do valor encontrado no passo anterior
foram levantados todos os dados de precipitação existentes nas 14 estações pluviométricas e
investigada a existência de chuvas médias diárias acima do limiar encontrado.
Ainda analisando a chuva média responsável pela ocorrência das inundações foi
determinado o tempo de concentração da bacia por três métodos diferentes, considerados
condizentes com as características da mesma. O cálculo do tempo de concentração da bacia é de
grande importância já que define o tempo necessário para que a água que precipitou no ponto
mais distante da bacia caminhe até o exutório. Sendo assim, é necessária uma análise crítica da
chuva média e sua distribuição temporal, pois os dados disponibilizados para o estudo são dados
de precipitação diários e não horários.
O primeiro método utilizado foi o do Corps of Engineers, recomendado por Silveira (2005),
que possuí validade teórica para bacias rurais de até 12.000 [km²]:

TC  0,191L0,76 S 0,19 [horas]
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[1]

O segundo método utilizado foi o de Ven te Chow, também recomendado por Silveira
(2005), e possuí validade teórica para bacias rurais de até 19 [km²]. No entanto, o autor obteve
bons resultados ao avaliar seu desempenho em bacias de 153 [km²] até 11.162 [km²]:
TC  0,106 L0,64 S 0,32 [horas]
[2]
Por fim, o terceiro método, de Watt e Chow, sugerido por Collischonn e Dornelles (2013),
possui validade teórica para bacias de até 5.840 [km²]:

 L 
TC  7,68  0,5 
S 

0 , 79

[min]

[3]

Nas três equações, L é o comprimento do curso d’água principal em [km] e S é a declividade
média do curso d’água principal em [m/m]. É importante ressaltar que, para as formulações de
Corps of Engineers e Ven te Chow, Silveira (2005) afirma que o modo de cálculo da declividade
média é incerto nas informações dadas pelas fontes bibliográficas. Por isso, foi adotada uma
equação sugerida por Collischonn e Dornelles, 2005, onde P85% é a altitude em [m] do ponto do
curso d’água principal à 85% de seu comprimento a partir do exutório, P10% é a altitude em [m] do
ponto do curso d’água principal à 10% de seu comprimento a partir do exutório e L é o
comprimento do curso d’água principal em [m]:

S

P85%  P10%
[ m / m]
0,75 L

[4]

Como última análise verificou-se as cotas do rio Sapucaí na estação fluviométrica 61271000
(exutório da bacia em estudo) para verificação, da existência ou não, de uma relação entre os
eventos de inundação e o nível d’água nos três dias anteriores ao evento. Para isso foram
comparados dados dos eventos selecionados com outras datas onde não foi relatada nenhuma
enchente no município.

3. DISCUSSÃO
Ao levantarmos estações pluviométricas com uma quantidade significativa de dados e com
poucas falhas foi possível estimar o volume das precipitações intensas de cada estação
selecionada na bacia do rio Sapucaí. Na Figura 3 apresentam-se os valores encontrados e a
distribuição espacial dos mesmos.

Figura 3 - Distribuição das precipitações extremas na bacia do rio Sapucaí.
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Ao analisarmos os valores de precipitação encontrados temos que, em média, a chuva
diária intensa na bacia do Rio Sapucaí é de 46,5 [mm] e que sua distribuição espacial não
apresenta nenhum padrão específico. Analisou-se também a frequência anual de precipitações
que ultrapassaram o limiar estimado para chuvas intensas, em todas as nove estações
pluviométricas, no período de 1943 a 2013. Conforme apresentado na Figura 4, foi possível
perceber que a bacia não possui uma tendência de aumento ou redução na frequência de
precipitações com o passar dos anos.

Figura 4 – Frequência das precipitações intensas da bacia do Rio Sapucaí (média das estações).

Partindo para a análise referente à bacia do rio Sapucaí a montante do município de Itajubá,
após a seleção das estações pluviométricas no interior da bacia e o levantamento de seus dados
de precipitação foi possível estimar a quantidade mínima de chuva necessária para desencadear
os eventos de inundação selecionados. Os resultados encontrados mostram que em todas as
enchentes selecionadas ocorreu uma chuva de pelo menos 47 [mm] em 24 [horas] (Figura 5).

Figura 5 – Precipitação média em 24 [horas] dos eventos de inundação selecionados.

Entretanto, a partir da determinação das chuvas médias diárias para todo o período de
dados existente para cada um das 14 estações selecionadas verificou-se que eventos com mais
de 47 [mm] de chuva ocorrem em diversas datas onde não foram identificadas inundações nas
referências consultadas. Sendo assim, pode-se levantar a hipótese de que essa quantidade de
precipitação se concentrou em um intervalo de tempo menor do que 24 [horas]. Para verificação
dessa hipótese foi calculado o tempo de concentração da bacia, por três métodos diferentes e
5

condizentes com as características da bacia em estudo. Os valores encontrados são
apresentados na Tabela 2.
Tabela 2 – Tempo de Concentração da bacia estudada.
Método
Corps of Engineers
Ven te Chow
Watt e Chow

Tempo de Concentração [horas]
9,9
8,8
18,0

Como esperado, o tempo de concentração da bacia é menor do que 24 [horas]. Assim
sendo, pode-se inferir que nas datas de ocorrência de enchentes a precipitação de 47 [mm] se
concentrou em um período de tempo menor do que um dia. Ou seja, se esses 47 [mm] forem bem
distribuídos durante 24 [horas] a inundação provavelmente não irá acontecer. No entanto, não
será possível a determinação desse intervalo de tempo em que o volume de precipitação deve-se
concentrar devido à inexistência de dados horários de chuva para a região de interesse.
Por fim, foi realizada uma análise das cotas do rio nas duas estações fluviométricas de
Itajubá, citadas anteriormente, com o intuito de verificar se há alguma relação entre os níveis do
rio Sapucaí nos dias anteriores a inundação e a inundação em si, a partir da comparação dos
eventos detectados com volumes de precipitação acima do limiar de 47 [mm] em dias com e sem
enchentes. No entanto, não foi encontrado nenhum padrão.

4. CONCLUSÃO
A análise das precipitações da bacia do rio Sapucaí, oriundas das 9 estações selecionadas,
permitiu a determinação de valores de precipitações intensas a partir do percentil de excedência
de 1%, que foi de, em média, 46,5 [mm] em 24 [horas], não tendo apresentado nenhum padrão na
sua distribuição espacial. O levantamento da frequência anual de precipitações onde esse limiar
foi extrapolado não apresentou nenhuma tendência de aumento ou redução com o passar dos
anos. A respeito da bacia do rio Sapucaí a montante do município de Itajubá, segundo a análise
das precipitações obtidas das 14 estações selecionadas e do levantamento de eventos de
inundação significativos na região, foi determinado a quantidade mínima de chuva necessária
para desencadear os eventos, que foi de pelo menos 47 [mm] em 24 [horas]. No entanto, a
verificações de ocorrências desse valor ao longo do tempo mostraram que ele nem sempre
acontece vinculado a uma inundação. Isso pode ser explicado pelo fato da bacia possuir um
tempo de concentração menor do que 24 [horas]. A determinação de um limiar mais próximo da
realidade seria possível a partir de dados horários de precipitação, porém, não existem estações
com essa precisão na região estudada.
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RESUMO
As mudanças do clima e os inúmeros eventos adversos ocorridos nos últimos anos ressaltam a
importância das discussões em torno das questões de gestão de risco e gerenciamento dos
desastres. No Brasil, as conferências de Proteção e Defesa Civil tornaram-se importantes
processos participativos permitindo ao governo elaborar ações delineadas pela própria sociedade.
Para contribuir com a elaboração de uma estratégia integrada para prevenção de riscos
hidrológicos na Bacia Taquari-Antas, localizada no Estado do Rio Grande do Sul, foram
analisados os resultados obtidos em 10 conferências intermunicipais. As demandas votadas nas
conferências foram classificadas constituindo um diagnóstico das necessidades locais. Os
resultados apontaram uma priorização de ações relacionadas à capacitação e educação. Este
resultado é um indicativo que muitos dos problemas locais estão relacionados com a necessidade
de promover o conhecimento em todos os níveis, para qualificar o processo da gestão de risco.
Palavras Chave: gestão de risco; estratégia integrada; Defesa Civil; conferências;
capacitação.
ABSTRACT
The changes in climate and the numerous adverse events occurred in recent years underscore the
importance of the discussions around risk management issues and management of disasters. In
Brazil, the Protection and Civil Defense Conferences have become important participatory
processes allowing the government to develop actions outlined by the society. To contribute to the
development of an integrated strategy for the prevention of hydrological risks Basin Taquari-Antas,
in the state of Rio Grande do Sul, the results obtained in 10 intercity conferences were analyzed.
The demands voted in the conferences were classified constituting a diagnosis of local needs. The
results showed a prioritization of actions related to training and education. This result indicates that
many of the local problems are related to the need to promote knowledge at all levels, to qualify
the risk management process.
Keywords: risk management; integrated strategy; Civil Defense; conferences; capacity.
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1. INTRODUÇÃO
As conferências são um importante mecanismo de controle social, juntamente com os
conselhos, as audiências e as consultas públicas. Conforme Raichelis (2006), controle social são
espaços públicos com força legal para atuar nas políticas públicas, na definição de suas
prioridades, de seus conteúdos e recursos orçamentários, de segmentos sociais a serem
atendidos, bem como na avaliação dos resultados. Para Alves (2013) a participação se torna
efetiva – independente de raça, inserção ou classe social – quando uma pessoa faz parte das
decisões que lhes dizem respeito, seja nos aspectos políticos, sociais, culturais ou econômicos.
Nos últimos anos, as conferências tornaram-se importantes processos participativos que
promoveram o diálogo entre o estado e a sociedade, nos níveis municipal, estadual e federal. Os
atores que se envolvem neste processo trabalham de forma colaborativa e debatem diversos
temas com o objetivo de construir políticas públicas para o país. As discussões e votações que
ocorrem nas conferências permitem ao governo direcionar ações para as questões que a
sociedade considera prioritárias. Desta forma, a responsabilidade pela elaboração de novas
políticas públicas é compartilhada entre o estado e a sociedade, além de possibilitar o ajuste de
estratégias de implantação das políticas já existentes (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO
NACIONAL, 2014a).
A condução da atuação em proteção e defesa civil, bem como da gestão de risco no Brasil,
vem sendo moldada com base em processo participativo, iniciado a partir da 1ª Conferência
Nacional de Defesa Civil e Assistência Humanitária, realizada em março de 2010. Com base em
parte dos resultados desta conferência, em 2012 foi instituída a Política Nacional de Proteção e
Defesa Civil, através da Lei Federal 12.608/2012. Em 2014, o processo de envolvimento da
sociedade teve continuidade com a realização da 2ª Conferência Nacional de Proteção e Defesa
Civil que foi precedida por um processo conferencial amplo e representativo das instâncias
municipais e estaduais.
Neste contexto, no estado do Rio Grande do Sul foram realizadas 44 Conferências
Municipais/Intermunicipais de Proteção e Defesa Civil, com a participação de agentes de defesa
civil, sociedade civil, comunidade científica e representantes de conselhos profissionais e de
políticas públicas. Este trabalho apresenta a análise dos resultados obtidos em 10 conferências
municipais/intermunicipais no âmbito dos 120 municípios que compõem a Bacia Hidrográfica do
Taquari-Antas. Esta análise auxiliou na composição de um diagnóstico de demandas locais para
subsidiar a elaboração de uma estratégia integrada para prevenção de riscos hidrológicos.

2. OBJETIVOS
O objetivo geral deste trabalho consiste em obter um diagnóstico das necessidades
relacionadas à Política de Proteção e Defesa Civil dos municípios que compõem a Bacia
Hidrográfica do Taquari-Antas.
Para atender o objetivo geral foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos:
 Identificar os municípios da Bacia Taquari-Antas que se envolveram neste processo
conferencial.
 Identificar a representatividade dos seguimentos da sociedade que participaram das
conferências.
 Classificar as demandas, segundo categorias instituídas no estudo, identificando as
prioridades apontadas pelos municípios.
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3. PROCESSO CONFERENCIAL - 2ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E
DEFESA CIVIL
As Conferências de Proteção e Defesa Civil são processos participativos de discussão de
temas relacionados à gestão de riscos e resposta a desastres, tendo como base a realidade dos
municípios brasileiros. As conferências objetivam o aprimoramento da Política Nacional de
Proteção e Defesa Civil.
A 2ª Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil (CNPDEC) ocorreu através de um
processo conferencial, constituído pelas etapas municipal, estadual e nacional. Os debates da 2ª
CNPDEC foram organizados em torno de quatro eixos temáticos: gestão integrada de riscos e
resposta a desastres; integração de políticas públicas relacionadas à proteção e à defesa civil;
gestão do conhecimento em proteção e defesa civil; mobilização e promoção de uma resposta de
proteção e defesa civil na busca de cidades resilientes (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO
NACIONAL, 2014a).
Para garantir a representatividade da participação em todos os níveis, tornou-se essencial a
mobilização dos diversos segmentos da sociedade, sendo definidos 4 representações: Sociedade
Civil; Poder Público e Agentes da Defesa Civil; Conselhos Profissionais e Conselhos de Políticas
Públicas e, Comunidade Científica. A composição do segmento Sociedade Civil contempla uma
diversidade ampla de atores, individuais ou coletivos, como representantes de religiões, grupos
culturais, instituições cívicas, cooperativas, clubes, organizações não governamentais e
movimentos sociais (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, 2014b).
À nível municipal, as conferências foram convocadas pelo Poder Executivo de cada
município e seguiram a metodologia e os documentos de referência estabelecidos pelas
comissões organizadoras nacional e estadual. Nesta etapa, que propiciou a participação de todos
cidadãos, foram discutidas e definidas propostas posteriormente encaminhadas às etapas
Estaduais, bem como foram eleitos delegados para a fase conferencial seguinte. (MINISTÉRIO
DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, 2014b).
A etapa estadual teve a participação dos delegados eleitos em todas as conferências
municipais, sendo as propostas debatidas e priorizadas para encaminhamento à etapa nacional.
Além da representação dos quatro segmentos, através dos delegados eleitos, o encontro estadual
também possibilitou a participação de convidados, com direito à manifestação sobre as propostas,
porém sem direito a voto. E, ainda incluiu a participação de observadores que puderam
acompanhar as discussões. Nesta etapa foram votadas as propostas priorizadas para cada
Estado que foram remetidas para o debate em nível nacional.
A etapa nacional, realizada em novembro de 2014, contou com a presença de delegados
provenientes de todos os estados e do Distrito Federal que participaram ativamente dos debates
promovidos em grupos de trabalho e na sessão plenária. As discussões expressaram a realidade
do país, presente no seu vasto e diversificado território, culminando em um resultado que
contemplou as demandas convergentes para o avanço e aprimoramentos da Política Nacional de
Proteção e Defesa Civil do Brasil.

4. METODOLOGIA
A pesquisa foi desenvolvida por meio de acesso aos dados referentes à sistematização das
conferências municipais e intermunicipais, realizadas no ano de 2014. Estes dados foram
disponibilizados pela comissão organizadora da Conferência Estadual de Proteção e Defesa Civil.
No Rio Grande do Sul o processo conferencial para a 2ª CNPDC se caracterizou pela
realização de conferências que agruparam um conjunto de municípios que se identificam por
demandas comuns relacionadas às políticas públicas. Sendo assim, primeiramente foram
identificadas as conferências municipais realizadas no âmbito da Bacia Hidrográfica do TaquariAntas, bem como a participação dos municípios em conferências de caráter intermunicipal. Cabe
ressaltar que algumas conferências intermunicipais analisadas tiveram também a presença de
municípios de outras bacias hidrográficas. Para identificar cada conferência, utilizou-se o nome do
município sede como referência.
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Na análise de cada conferência foram identificadas a representatividade expressa na
participação dos diversos segmentos da sociedade, avaliando a proporcionalidade de participação
de cada um dos segmentos estabelecidos no regulamento da Conferência.
Para analisar as demandas apontadas pelos participantes, os princípios e diretrizes
constantes dos relatórios conferenciais foram classificados em 5 categorias - estabelecidas no
âmbito deste projeto: Capacitação e Educação; Políticas Públicas; Alerta e Monitoramento;
Diagnóstico - Estudos e Mapeamentos e, Estrutura e Funcionamento. Para cada uma destas
categorias, cada demanda foi hierarquizada de acordo com o percentual no qual foi votada nas 10
conferências analisadas.

5. RESULTADOS
No âmbito do território da Bacia Hidrográfica do Taquari-Antas foram realizadas 9
conferências intermunicipais e 1 municipal, no ano de 2014. Dos 120 municípios da bacia, 80
municípios participaram das conferências – 66,7%, e 40 municípios não participaram –
representando um percentual de 33,3% do total de municípios da bacia. Os municípios sedes das
conferências intermunicipais foram: Arroio dos Ratos, Farroupilha, Gentil, Lajeado, Salvador do
Sul, Soledade, Taquara, Vacaria, Veranópolis; sendo Guaporé o único município a realizar uma
conferência municipal.
A maioria dos municípios participantes nas conferências analisadas é integrante da Bacia
Taquari-Antas, e somente 25% dos municípios participantes são provenientes de outras bacias.
No mapeamento das conferências, mostrado na Figura 1, verifica-se a participação dos
municípios da Bacia em cada conferência, assim como se observa os municípios que não se
integraram ao processo conferencial. Os municípios não participantes se distribuem por grande
parte do território da bacia, não se restringindo a uma região específica.

Figura 1 – Mapa dos municípios participantes de conferências intermunicipais de Proteção e Defesa
Civil no âmbito da bacia Taquari-Antas no Rio Grande do Sul (UFRGS, com informações SEMA/RS).

Entre os municípios que não participaram das conferências estão Encantado e Caxias do
Sul. Importante salientar que o município de Encantado está listado entre os 821 municípios
prioritários para as ações emergenciais do Governo Federal, pois registra com maior recorrência
desastres relacionados às inundações e movimentos de massa. Neste município foi registrado
entre os anos de 1970 e 2014, um total de 21 eventos, predominando os eventos de inundações.
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Já Caxias do Sul é o município mais populoso da Bacia Taquari-Antas e o segundo em
população no Rio Grande do Sul. Possui registros recorrentes de desastres, com um total de 12
ocorrências entre os anos de 1970 e 2014, sendo a enxurrada o processo perigoso que mais afeta
o município.
Em relação à participação da sociedade, observa-se a presença de todos os segmentos,
conforme demonstrado na Figura 2. O segmento do Poder Público e Agentes de Defesa Civil
esteve presente em maior proporção (44%), seguido de representantes da Sociedade Civil (34%).
A presença do segmento da Comunidade Científica e do segmento de Conselhos Profissionais e
de Políticas Públicas foi pequena em relação aos demais segmentos.
Sociedade civil

5% 2%
9%

Poder Público e Agentes da
Defesa Civil
Conselhos Profissionais e de
Políticas Públicas
Comunidade Científica

34%

6%

Convidados

44%

Observadores

Figura 2 – Gráfico da participação dos segmentos da sociedade nas conferências intermunicipais de
Proteção e Defesa Civil – Taquari Antas *exceto Guaporé e Veranópolis.

Entre as categorias estabelecidas, conforme mostrado na Tabela 1, destacam-se como
principais demandas: a capacitação de agentes de Defesa Civil (categoria de
Capacitação/Educação); a elaboração de projetos para recursos/obras (categoria de Políticas
Públicas); a implantação de um sistema de alerta e monitoramento (categoria de Alerta e
Monitoramento); a elaboração de mapeamentos para conhecimento dos riscos (categoria de
Diagnóstico – Estudos/Mapeamentos) e a instituição do cargo de agente de defesa civil (categoria
de Estrutura e Funcionamento).
Tabela 1 – Classificação de categorias e principais
municipal/intermunicipais de Proteção e Defesa Civil.
Categoria

Capacitação/
Educação

Políticas Públicas

Alerta e Monitoramento

Diagnóstico - Estudos e
Mapeamentos

demandas

apontadas

nas

conferências

Demandas/Necessidades
Simulados
Núcleos comunitários de Defesa Civil
Defesa Civil no currículo escolar
Campanha educativa na comunidade
Capacitação para agentes de Defesa Civil

30%
30%
70%
70%
80%

Plano Diretor
Moradores de áreas de risco no Plano de…
Fundo/recursos para ações da Defesa Civil
Plano para áreas vulneráveis
Elaboração de projetos para recursos/obras

20%
20%
30%
40%
60%

Sistema de dados regionais de desastres
Estação meteorológica/equipamentos
Sistemas de alerta e monitoramento

Estudo de viabilidade para socorro aéreo
Mapeamento das vulnerabilidades
Mapeamento
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30%
30%
60%

10%
20%
50%

Estrutura e
Funcionamento

Levantamento de assistência a desastres
Coordenadoria de Defesa Civil
Coordenador de Defesa Civil
Cargo de agente de Defesa Civil

20%
20%
30%
50%

A demanda relativa à capacitação para agentes de Defesa Civil foi a mais votada entre
todas as diretrizes e princípios elencados, sendo apontada em 8 das 10 conferências realizadas,
configurando a principal prioridade dos municípios da Bacia. Em segundo lugar são indicadas a
necessidade da realização de campanhas educativas nas comunidades (participação popular),
bem como a inclusão do tema de Proteção e Defesa Civil nos currículos escolares. Estas três
demandas são caracterizadas como ações não estruturais voltadas à prevenção.

6. CONCLUSÃO E DISCUSSÃO
Os resultados obtidos na análise das demandas extraídas das 10 conferências
municipal/intermunicipais realizadas no âmbito do território da Bacia do Taquari-Antas, apontam
as principais necessidades locais relacionadas ao desenvolvimento de políticas públicas voltadas
à Proteção e Defesa Civil. Estes dados contribuem para a compreensão da realidade regional e
podem subsidiar, conforme preconizado pela Lei Federal 12.608/2012, um planejamento integrado
baseado nos limites territoriais da Bacia Hidrográfica.
Importante salientar que as 3 maiores demandas apontadas pelos municípios se referem a
iniciativas de capacitação e educação, caracterizadas como ações não estruturais que incidem
diretamente na prevenção dos desastres. A viabilização do atendimento destas necessidades está
relacionada a atividades de caráter educativo (cursos, oficinas, workshops, etc.), demandando
essencialmente recursos humanos qualificados para este fim, e não recursos vultuosos como
aqueles destinados às ações estruturais de mitigação ligadas às obras de engenharia.
Através do presente estudo observou-se uma participação parcial dos municípios da Bacia,
demonstrando a necessidade de maior empenho nas ações para mobilização e incentivo à
participação no processo conferencial. A participação ocorre quando existe a sensibilização de
todos os segmentos da sociedade e permite o acesso facilitado aos locais das conferências. A
realização de conferências no âmbito intermunicipal é estratégica, pois reúne em um mesmo
espaço de discussão, pessoas que refletem sobre questões coletivas que ultrapassam os limites
políticos dos municípios, porém demandam alternativas para garantir a ampla participação.
Os princípios e diretrizes provenientes das primeiras etapas do processo conferencial,
mesmo que não avancem às etapas sucessivas, constituem uma fonte de dados à disposição da
sociedade, especialmente do poder público, e podem configurar como um instrumento para
orientar as políticas, os planos e ações locais integradas na gestão de risco.
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RESUMO
Os processos de inundação apresentam uma ocorrência significativa no Estado de São Paulo.
Inúmeros municípios desenvolveram suas malhas urbanas ao longo de cursos d’água e hoje, com
o adensamento e expansão dessas malhas, diversas comunidades ficam expostas ao risco. O
crescimento desordenado e acelerado aumenta consideravelmente as consequências desses
processos, ampliando os prejuízos sociais e materiais. Do total de 645 municípios do Estado de
São Paulo, foram identificados 334 com ocorrência de processos de inundação em área urbana,
representando aproximadamente 52% do total. Uma vez mais, a ocorrência desse processo
associa-se à ausência de um planejamento territorial que observe e respeite as limitações do meio
físico, em especial a geomorfologia.
Palavras Chave: Inundação; Estado de São Paulo; Municípios.
ABSTRACT
Flood processes have a significant occurrence in the State of São Paulo. Numerous municipalities
have developed their urban networks along rivers and with the consolidation and expansion of
these areas, several communities are at risk. The disorderly and accelerated urban growth
increases the consequences of these processes, expanding the social and material losses. Of the
645 municipalities in the State of São Paulo, 334 were identified with the occurrence of flooding
processes in urban areas, representing approximately 52% of the total. Once more, the occurrence
of this process is associated with the absence of territorial planning which takes into account and
respect the limitations of the physical environment, especially geomorphology.
Keywords: Flood; São Paulo State; Municipalities.
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1. INTRODUÇÃO
Os problemas relacionados às inundações/enchentes são muito significativos em âmbito
mundial, como também no Estado de São Paulo, pois muitas cidades desenvolveram suas malhas
urbanas ao longo dos leitos dos rios, ribeirões e córregos colocando em risco a população que,
periodicamente, em consequência de chuvas intensas e concentradas, sofre com o
transbordamento nas margens das drenagens. Com o crescimento acelerado das cidades, as
várzeas foram ocupadas e tornaram-se áreas potenciais ao desenvolvimento dos processos de
inundação/enchente, trazendo como consequência prejuízos humanos e de bens materiais. A
ausência/deficiência de sistemas de drenagem, compatíveis com o crescimento urbano dos
municípios, tende a aumentar a frequência de ocorrência, a magnitude e o raio de alcance das
inundações.

2. OBJETIVO
O diagnóstico realizado no Estado de São Paulo entre 2010 e 2011 teve como objetivo a
identificação dos municípios com ocorrência de processos de inundação/enchente, em área
urbana, com base na interpretação de fotografias aéreas, imagens de satélite, pesquisa
bibliográfica e relatos da comunidade local obtidos por meio de visitas técnicas.

3. INUNDAÇÕES/ENCHENTES
Cheias, ou enchentes, são processos de natureza fluviais associados à dinâmica de
escoamento das águas superficiais. As águas de chuva, ao alcançarem um curso d’água, causam
o aumento da vazão por certo período de tempo. Por vezes, no período das cheias, as vazões
atingem tal magnitude que podem superar a capacidade de descarga da calha do curso d’água e
extravasar para áreas marginais habitualmente não ocupadas pelas águas, caracterizando o
processo de inundação. Essa área marginal, que recebe os excessos de água, denomina-se leito
maior, planície de inundação, ou ainda, várzea do rio. Dessa forma, em termos conceituais, toda
elevação do nível d’água de um curso d’água, acima de seu nível normal, é denominado de
enchente. Apenas quando o nível d’água se eleva para além de sua calha, invadindo os terrenos
marginais, é que o processo é denominado de inundação (IPT, 2012).
Em áreas onde ocorre a remoção da cobertura vegetal, e consequente processo de perda
de solo por erosão, seguido do assoreamento do curso d’água, observa-se sensível redução da
sua capacidade de vazão (SANTOS, 2012). Além desse fator, a impermeabilização de áreas
extensas gera a diminuição da absorção de águas pluviais pelo solo, incrementando o
escoamento superficial e contribuindo para a elevação do nível d’água nas drenagens (GOULART
e BENTO, 2011; IG, 2011).
Nesse contexto, à medida que as cidades se urbanizam, em geral, observa-se o aumento
das vazões máximas e o aumento da produção de sedimentos, além do aumento da produção de
resíduos sólidos (lixo/entulho) e da deterioração da qualidade da água devido à lavagem das ruas,
transporte de material sólido e ligações clandestinas de esgoto local e pluvial (TUCCI et al., 1995).
Todos esses fatores contribuem para o aumento da frequência e da magnitude dos processos de
inundação.
De acordo com as diferentes características dinâmicas da área de ocorrência do processo
de inundação, que depende das condições climáticas, características de relevo e da conformação
geológica, é possível estabelecer cenários de risco de inundação, que representam as diversas
formas de ocorrência desse tipo de processo (MINISTÉRIO DAS CIDADES/IPT, 2007). Dentre os
2

cenários, destacam-se no Estado de São Paulo as inundações em terrenos de baixada, em locais
com ocupação ribeirinha, em cursos d’água serranos com alta energia de escoamento e em
cursos d’água com alta energia de escoamento e capacidade de transporte de material sólido.
As inundações em terrenos de baixada são fenômenos que ocorrem naturalmente e estão
associadas às características topográficas dos terrenos, que limitam a velocidade do escoamento
superficial. O processo se dá de maneira gradual, evoluindo de acordo com a pluviometria e a
velocidade de retorno do escoamento das águas para a drenagem. Os cenários de risco
associados a esse tipo de processo são diversos e variam de intensidade de acordo com a
ocupação da área, podendo afetar malhas viárias ou bairros inteiros, desde que equivocadamente
instalados, em planícies de inundação. Os prejuízos normalmente estão associados às perdas
materiais, transtornos temporários, sendo observados poucos casos de perda de vidas humanas.
Dessa forma, as inundações que atingem ocupações ribeirinhas ocorrem pelo processo
natural em que o rio ocupa seu leito maior de acordo com eventos chuvosos extremos. Os
impactos desses processos decorrem, entre outros fatores, da inexistência de um plano diretor e
da falta de fiscalização efetiva por parte de órgãos competentes. Os principais impactos
associados estão relacionados aos efeitos diretos da energia de escoamento das águas e ao
solapamento de taludes marginais, com possibilidade moderada a alta de ocorrência de óbitos,
perdas materiais e patrimoniais diversas.
As inundações com alta energia cinética e alto poder erosivo e de impacto são processos
ocorrentes nas áreas de domínio serrano e em alguns anfiteatros de drenagem nos morros, em
bacias hidrográficas que permitem rápida concentração e altos valores de vazão. As condições
geomorfológicas (altas declividades das encostas, vales encaixados) e climáticas (elevados
índices de pluviosidade) fazem com que as águas atinjam grandes velocidades em curto período
de tempo, causando inundações bruscas e destrutivas (TOMINAGA et al., 2009). Tais cenários de
risco podem trazer prejuízos consideráveis dependendo do grau de vulnerabilidade das
instalações adjacentes aos cursos d’água.
Em anfiteatros de relevos serranos em ambientes com presença de grande quantidade de
material sólido, o fenômeno adquire poder destrutivo ainda maior do que o processo descrito
anteriormente. São cheias com alta energia cinética, onde a água transporta elevada carga de
material sólido (sedimentos de diferentes granulometrias e detritos vegetais) por saltação,
suspensão, rolamento e arraste. Esse processo apresenta alta energia de impacto destrutivo,
elevando a possibilidade de ocorrência de óbitos, perdas materiais e patrimoniais diversas
(destruição total ou parcial de moradias), por meio do impacto direto das águas com alta energia
de escoamento e transporte de material sólido (sedimentos, blocos de rocha, troncos de árvore).

4. MÉTODO
O levantamento de dados foi sistematizado de tal forma a fornecer subsídios para o
cadastramento dos municípios com ocorrência de processos de inundação/enchente na área
urbana no Estado de São Paulo. Salienta que o trabalho realizado fundamentou-se na experiência
da equipe do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) em trabalhos anteriores.
Inicialmente, o método previsto para sua execução era baseado em obtenção e
sistematização de dados secundários, não foi possível atingir esse objetivo, necessitando de
adequações metodológicas a fim de obterem-se informações confiáveis e homogêneas para todo
o Estado.
É importante ressaltar que na área de inundações/enchentes houve dificuldade em se
obterem informações técnicas específicas, seja por meio de mídia impressa/escrita, seja por
consulta a fontes bibliográficas. Dados como coordenadas geográficas do local de ocorrência do
evento, extensão das áreas atingidas, cotas de inundação, frequência de ocorrência, entre outros,
não são encontrados de forma sistematizada, tão pouco generalizada.
Foram consultados diretamente os municípios por meio de suas Coordenadorias Municipais
de Defesa Civil – COMDECs ou Secretarias Municipais de Planejamento e Obras, enviando
questionários, muitas vezes com respostas incompletas ou sem informações.
Diante desse quadro, o método adotado buscou tão somente evidenciar os municípios do
Estado de São Paulo com ocorrência de processos de inundação/enchente em suas áreas
urbanas e consistiu basicamente em três etapas, conforme ilustra a Figura 1.
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Figura 1- Fluxograma do método de levantamento dos processos de inundação/enchente em áreas urbanas
(IPT, 2012).

4.1 ETAPA 1
Consistiu no levantamento dos municípios com potencial ao desenvolvimento de processos
de inundação/enchente, por meio da análise da base topográfica do IBGE e imagens de sensores
remotos. Nesta etapa foram obtidas características iniciais referentes à disposição das drenagens
em relação à área urbana, conforme ilustra a Figura 2.
No desenvolvimento do trabalho foram consultados SIBH/DAEE (DAEE, 2009); notícias
publicadas no SIDEC; atlas de Saneamento, realizado pelo IBGE (IBGE, 2011); consulta aos
gestores locais e pesquisa Municipal de drenagem, realizada pela SEADE (SEADE, 2011), para a
obtenção de registros sobre a ocorrência deste processo.

Figura 2 - Características iniciais para o cadastro do ponto de inundação (IPT, 2012).

4.2 ETAPA 2
Correspondeu à verificação das informações levantadas na primeira etapa, mediante visitas
técnicas e realizando entrevistas com a comunidade local e uma breve caracterização do ponto de
ocorrência do processo de inundação/enchente. As informações foram coletadas em fichas de
cadastro e posteriormente sistematizadas em um banco de dados no formato MDB (Microsoft
Access). Além do Microsoft Access, os dados também foram manipulados em ambiente SIG, com
o uso da suíte ArcGIS.
4.3 ETAPA 3
Foram realizadas as análises comparativas que consistiram na verificação conjunta das
informações das etapas 1 e 2 para ratificar, ou descartar, as hipóteses levantadas inicialmente,
em relação às áreas urbanas pré-selecionadas com potencial de desenvolvimento de
inundação/enchente, registrando os municípios com ocorrência desses processos, gerando o
produto final dessa etapa de levantamento.
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5. RESULTADOS
Os processos de inundação apresentaram-se com ocorrência significativa no Estado de São
Paulo. Do total de 645 municípios do Estado de São Paulo, foram identificados 334 com
ocorrência de processos de inundação em área urbana, representando aproximadamente 52% do
total (Figura 3).
Em linhas gerais, os municípios localizados na porção centro-leste do estado apresentaram
o maior percentual de ocorrência de inundações, fato que pode ser atribuído tanto às
características geomorfológicas regionais (cursos d’água serranos com alta energia de
escoamento, planícies litorâneas, redes de drenagem com alta densidade, dentre outros) quanto
às características de uso e ocupação do solo (alteração do regime hidrológico pela
impermeabilização do solo, ocupação de planícies de inundação de cursos d’água, alterações
morfológicas da rede de drenagem e outros). Enquanto nas demais regiões do Estado, a
ocorrência de inundações está mais vinculada à ocupação de áreas ribeirinhas, locais que
naturalmente são responsáveis pelo amortecimento das ondas de cheias dos cursos d’água. Há
ainda, em especial nos municípios da porção oeste do Estado, uma tendência predominante de
desenvolvimento das áreas urbanas em altos topográficos, não havendo predisposição do meio
físico à formação de processos de inundação.
A partir dos resultados do levantamento foi observada certa correlação entre a ocorrência de
inundação e algumas características do meio-físico, em especial a geomorfologia. Foi possível
notar uma tendência de ocorrência de inundação nos municípios localizados no Planalto Atlântico
nas Unidades Hidrográficas de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo –
UGRHIs (UGRHIs 1, 2, 3, 6, 7, 11, e parte das UGRHIs 5, 10 e 14), fato esse associado a cursos
d’água serranos com alta energia de escoamento, presença de planícies litorâneas, redes de
drenagem com alta densidade, dentre outras características intrínsecas a esse compartimento
geomorfológico. Já os relevos menos movimentados do Planalto Ocidental Paulista apresentaram
uma menor tendência de desenvolvimento desses processos, por sua vez associado ao
desenvolvimento das malhas urbanas nos topos de colinas, em geral acompanhando o traçado
das ferrovias que cortam o interior do Estado.
Essa observação é representada espacialmente na Figura 4, que apresenta uma
classificação das UGRHIs por percentual de municípios com ocorrência de inundação em área
urbana. Foram definidos quatro intervalos percentuais: inferior a 25%, entre 25 e 50%, entre 50 e
75% e superior a 75% de municípios com ocorrência de inundação em área urbana, sobrepostos
aos principais compartimentos geomorfológicos do Estado (Planalto Atlântico, Depressão
Periférica e Planalto Ocidental), evidenciando tal correlação.

Figura 3 – Mapa com as ocorrências dos municípios que desencadeia
inundação na área urbana (IPT, 2012).
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Figura 4 – Classificação das UGRHIs por percentual de municípios com
ocorrência de inundação em área urbana.

6. CONCLUSÃO
Os resultados mostraram que mais de 50% dos municípios paulistas convivem com
processos de enchente/inundação. Vários são os fatores que contribuem para a ocorrência
desses processos na área urbana, destacando-se a ocupação de áreas ribeirinhas e planícies de
inundação. Outro fator de destaque, não pela representatividade geográfica no Estado, mas, pela
magnitude dos eventos, é a ocupação de áreas serranas, onde estão presentes cursos d’água
com alta energia de escoamento e os prejuízos são significativos. Uma vez mais, a ocorrência
desses processos associa-se à ausência de um planejamento territorial que observe as limitações
do meio físico.
Dessa forma, destaca-se a ausência de um planejamento territorial que observe as
limitações do meio físico. Como forma de minimizar os impactos do processo de inundação na
área urbana é fundamental uma atuação efetiva dos Comitês de Bacias do Estado de São Paulo,
tendo em vista sua atuação direta e efetiva na conservação dos recursos hídricos, por meio da
aplicação dos recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos – Fehidro, em estudos e obras
de prevenção e controle.
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Resumo
Áreas suscetíveis a inundações são classificadas como “de risco”, demandando estudos
e análises diagnósticas a fim de oferecer bases técnicas para gestão e mitigação do
problema, buscando o ideal da resiliência no ambiente urbano.
Palavras chave: inundações, “áreas de risco”, gestão, resiliência.

Abstract
Susceptible areas to flooding are classified as "risk”, requiring studies and diagnostic
analyzes in order to provide technical basis for management and mitigation of the
problem , seeking the ideal of resilience in the urban environment .
Key words: floods, “risk áreas”, management, resilience.

1. Introdução
O histórico de inundações na bacia do Aricanduva tem uma expressão significativa e
gera diversos impactos socioeconômicos.
Os aspectos físicos da bacia (caracterizado por altas declividades nas porções de
cabeceiras) somados a eventos extremos de chuvas, indicam uma alta suscetibilidade
para a ocorrência de inundações, caracterizando determinadas regiões da bacia, como
“áreas de risco”. Tais áreas de risco correspondem às planícies de inundação, que
possuem ora trechos mais amplos, ora mais estreitos, mas que estão
predominantemente ocupadas, de acordo com dados da publicação SIGRH do DAEE.
Somando o quadro natural a um cenário de expansão urbana e um padrão de ocupação
adensado (em grande parte da bacia), tem-se uma alta impermeabilização do solo, o
que dificulta o escoamento das águas pluviais, compondo um cenário de severas
inundações. Assim, são necessários estudos de diagnóstico e elaboração de propostas
de gestão adequadas.
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Bacia do Aricanduva. Fonte: Elaborado por Camila G. Dantas

Um diagnóstico deve abranger as questões sociais e naturais envolvidas e relacionadas,
demandando um levantamento sobre a evolução da ocupação da área, assim como a
caracterização do padrão dos diferentes usos, identificando as variações ao longo da
bacia, proporcionando compreensão sobre o quadro urbano da área.
Com base nos diagnósticos relativos aos dados de uso e ocupação do solo, associados
aos do meio físico, é possível propor medidas mitigadoras ao problema das inundações,
trabalhando a questão da resiliência na área, preparando a população e a adequando a
estrutura urbana a fim de oferecer ferramentas e planos para a gestão da área.

2. Objetivos
Os objetivos do estudo estão centrados nas consequências da relação entre o ambiente
natural da bacia hidrográfica e a ação antrópica que provoca alterações, gerando
desequilíbrios como as inundações.
Para tanto, busca-se avaliar o impacto dessas interações por meio de diagnósticos dos
aspectos físicos e antrópicos da bacia, considerando o padrão de ocupação, e
relacionando as características geomorfológicas e morfométricas como indicadores da
pré-disposição do ambiente a um processo de enchente que, com a presença humana,
torna-se um transtorno caracterizado pelas inundações.
Por fim, tem-se como objetivo indicar as áreas suscetíveis à ocorrência de inundações,
propondo medidas mitigadoras em uma proposta de resiliência frente ao quadro
analisado.
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3. Conceitos Importantes
As inundações caracterizam-se como um evento atípico e extremo, ocorrendo quando
o rio transborda de forma inesperada, sobretudo quando tem seu ambiente natural
alterado, característico de áreas urbanas.
O conceito de urbanização é definido por Custódio (2002), da seguinte forma:
“A urbanização é um processo social complexo e contraditório, caracterizado pela
intensificação das relações sociais, econômicas e políticas e pela necessidade de
infraestruturas físicas e sociais para garantir a produção, a circulação, o controle e
decisão e consumo da vida urbana. As atividades, projetadas no espaço, cristalizam-se
como linhas, pontos e áreas no meio físico-natural, que é assim transformado por elas
e para elas de modo tão intenso quanto mais intenso for o processo de urbanização. ”
As enchentes se tratam do transbordamento natural do rio, ocorrendo de forma mais
branda. De acordo com Carvalho et al (2007), apud Reis (2011), a enchente é “(...) um
processo natural que ocorre nos cursos de água. Consiste na elevação temporária do
nível d’água em um canal de drenagem (rio, córrego, riacho, arroio, ribeirão) devido ao
aumento da vazão ou descarga”.

Ilustração da situação de inundação. Fonte: Ministério das Cidades/ IPT, 2007.

As consequências das inundações são mais graves, ocorrendo em ambientes alterados
por atividades antrópicas, conforme diz Botelho (1985) apud Custódio (2002, p.8): “(...)
rios e riachos sempre têm enchentes periódicas. Só ocorrem inundações quando a área
natural de passagem da enchente de um rio foi ocupada por uma avenida (avenida de
fundo de vale) ou por prédios”.
Tal colocação reforça a ideia de que o fator antrópico, representado na ocupação
humana em área indevidas, como planícies fluviais, tem influência direta na ocorrência
das inundações.
As inundações na bacia do Aricanduva, são resultado de aspectos naturais específicos
(características da inundação), infraestrutura urbana e padrão de uso e ocupação do
solo. Tal combinação favorece as inundações no ambiente, gerando transtornos
ambientais e prejuízos financeiros.
A forma como ocorreu a urbanização da cidade de São Paulo, o padrão de ocupação
da bacia e algumas decisões políticas e administrativas agravam o problema das
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inundações. Ross (2001) descreve tal cenário como “relação inadequada sociedadenatureza”.
A questão da urbanização associada à modificação do ambiente, de acordo com Canil
(2006), é marcada por um ”(...) constante conflito entre a dinâmica dos sistemas naturais
– várzeas e fundos de vales – e o processo de urbanização caótico que domina as
cidades (...)”.
Um dos condicionantes do meio físico para analisar o processo de inundação da bacia,
são os aspectos geomorfológicos, pois oferece aporte para verificar quais condições de
relevo e morfometria da bacia hidrográfica do Aricanduva estão envolvidas no contexto.
O relevo predominante de uma bacia hidrográfica é o de planícies fluviais, definido por
terras baixas e planas junto aos cursos d’água, formadas, sobretudo por sedimentos
aluvionares.
As bacias hidrográficas, juntamente a sua rede de drenagem correspondente, nos
propiciam a análise de um importante recorte da paisagem, caracterizado por processos
morfogenéticos ativos, como as inundações.
Os episódios de inundação, sobretudo os mais severos, podem ser avaliados como um
risco à população por conta da ameaça à vida e a propriedades. De acordo com a nota
técnica explicativa do IPT:
“Risco corresponde a uma medida da ameaça e das consequências (financeiras, bens,
vidas) que esta poderá causar num dado intervalo de tempo. A estimativa de risco
integra as análises de perigo/perigosidade e de consequências, incluindo nesta última
a vulnerabilidade dos elementos expostos (CERRI e AMARAL, 1998; CARVALHO e
GALVÃO, 2006; CARVALHO, MACEDO e OGURA, 2007; FELL et al., 2008; JULIÃO et
al., 2009; MACEDO e BRESSANI, 2013). ”
O conceito de risco está associado aos de suscetibilidade e de vulnerabilidade, pois
quanto maior esses dois últimos, mais o risco, ou seja, a chance de ocorrer um desastre
natural.
O termo suscetibilidade está associado à probabilidade de ocorrência de um desastre
natural determinado. De acordo com nota técnica do IPT, é a “propensão ao
desenvolvimento de um fenômeno ou processo em uma dada área”.
Associado ao termo “suscetibilidade”, está o conceito de vulnerabilidade, que revela a
“fragilidade” do ambiente à ocorrência de processos naturais, como as inundações.
A análise e o mapeamento do relevo de planícies também ajudam a compreender a
aptidão da tendência para que haja inundações na área de estudo, compondo os
conceitos de suscetibilidade, vulnerabilidade e risco.
É possível então fazer associações com a situação na bacia do Aricanduva, região
caracterizada pelo relevo da planície fluvial, conforme elucidado acima, caracterizado
por terras baixas, onde ocorrem as cheias dos rios.
4. Metodologia

Os aspectos morfométricos serão de grande relevância para pesquisa. Para a
geração desses dados, foram feitos os mapas clinográfico e hipsométrico
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utilizando as bases cartográficas em escala compatível (1:10.000), que nos
oferecem as informações acerca das declividades e das altitudes na bacia. Os
dados referentes à área da bacia são provenientes de publicações do DAEE.
Todos os mapas do estudo (uso do solo, clinográfico e hipsométrico) foram
produzidos no software ArcGis, por meio de técnicas de geoprocessamento.
A partir da geração de tais mapas foi feita a descrição da área de estudo, que
conta ainda com validação de campo, feita por meio de visita a alguns pontos da
bacia, registrados também em fotos georreferenciadas.
5. Resultados
De acordo com os mapas Hipsométrico e Clinográfico, elaborados para a área da bacia
do Aricanduva, observa-se que as altitudes variam de 724 a 1.007 metros, sendo que
espacialidade e a distribuição das altitudes nos dão as informações acerca do relevo da
bacia.

Mapa Hipsométrico da Bacia do Aricanduva. Fonte: Elaborado por Camila G. Dantas

No mapa hipsométrico, as altitudes foram separadas em cinco intervalos, sendo estes:
•

724 – 740m

•

740 – 760m

•

760 – 800m

•

800 – 850m

•

850 – 1.007m

Como podemos perceber, as altitudes vão decrescendo em direção à jusante da bacia,
revelando as formas de relevo mais baixas, como a planície fluvial. Sendo assim, o
primeiro intervalo, de 724 a 740m ressalta a forma da planície fluvial, correspondendo à
forma de relevo mais plana e de altitudes mais baixas.
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De 740 a 760m, o relevo começa a apresentar as vertentes de colinas mais planas,
sendo que no intervalo seguinte, de 760 a 800m, começam a aparecer as colinas de
topos mais inclinados.

Prosseguindo no intervalo de 800 a 850m, temos a vertente de morros e, no intervalo
final, de 850 a 1.007m, o retrato dos morros mais inclinados.

Dessa forma, podemos visualizar a correspondência da planície fluvial nas menores
altitudes, passando por colinas, até atingir os morros, nas maiores altitudes, onde estão
as nascentes do rio Aricanduva.
O mapa clinográfico também oferece subsídios para compreender a distribuição das
formas de relevo presentes na bacia hidrográfica do Aricanduva por meio das
declividades das formas de relevo.

Mapa Clinográfico da Bacia do Aricanduva. Fonte: Elaborado por Camila G. Dantas

No mapa clinográfico, as declividades também foram divididas em cinco intervalos:
•

0 – 5%

•

5 – 10%

•

10 – 20%

•

20 – 40%

•

40 – 67%

Assim como no mapa Hipsométrico, o mapa Clinográfico não teve a divisão dos
intervalos feita de forma aleatória, e sim buscando caracterizar as formas de relevo.
No intervalo de 0 a 5%, está compreendida a forma da planície fluvial, seguindo para o
intervalo de 5 a 10%, que corresponde às vertentes das colinas.
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No terceiro intervalo, das declividades de 10 a 20%, estão as colinas mais inclinadas,
seguidas pelas vertentes de morros, no intervalo de 20 a 40% e terminando nas maiores
declividades, de 40 a 67%, que correspondem aos morros mais inclinados.
A declividade do terreno associa-se com a velocidade de escoamento das águas, de
forma que quanto maior for o declive, maior a velocidade de escoamento e, por
consequência, maior a erosão, resultando em solos mais rasos e menor disponibilidade
hídrica.
É possível esclarecer que os mapas Clinográfico e Hipsométrico não são exatamente
correspondentes, mas trazem relações entre si, ao analisarmos as formas
correspondentes às altitudes e às declividades relacionadas.
Podemos visualizar de forma simples a relação entre as altitudes e as declividades, de
forma que as terras mais baixas e com menores declividades, correspondem à forma
da planície fluvial.
Nesse contexto, é importante relacionar os mapas morfométricos, que nos possibilitam
visualizar a distribuição das formas de relevo, com a suscetibilidade às inundações.
O relevo de terras baixas da planície é o local mais propício ao acúmulo de água, sendo
a porção do terreno mais vulnerável a inundação. Assim, podemos caracterizar a região
delimitada pela planície fluvial como uma “área de risco”, onde as inundações são
frequentes e recorrentes.

6. Risco e vulnerabilidade
A Lei Federal 12.608/2012 (BRASIL, 2012) estabelece A Política Nacional de Proteção
e Defesa Civil (PNPDEC), onde é indicado o mapeamento de áreas “suscetíveis a
fenômenos e processos do meio físico cuja dinâmica pode gerar desastres naturais”.
Esses fenômenos podem estar ligados à dinâmica hidrológica de bacias hidrográficas,
revelada no comportamento de rios que sofrem com os “desastres naturais” das
inundações.
Ao apresentar uma suscetibilidade e uma vulnerabilidade elevadas, as áreas baixas da
bacia do Aricanduva configuram-se como “áreas de risco”.
A questão da resiliência emerge como um importante paradigma norteador de estudos
de gestão de área de risco pois consiste basicamente, em preparar a população e o
ambiente para enfrentar situações de risco como inundações ou deslizamentos.
As práticas resilientes vão desde o diagnóstico e mapeamento do ambiente, indicando
os graus de suscetibilidade e apontando as regiões de maior risco, até medidas
estruturais e não estruturais.
Entre as práticas de maior sucesso, estão a criação de modelos de alerta e sistemas de
previsão e melhoria da infraestrutura urbana.
Sendo assim, o levantamento das características do meio físico associadas às
condições de uso e ocupação do solo apresentadas, indicam a forte suscetibilidade e
vulnerabilidade das áreas de planície da bacia do Aricanduva de ocorrer inundações,
pois possuem características naturais favoráveis associadas a um quadro antrópico de
alta densidade.
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7. Considerações finais
A região da bacia do Aricanduva é marcada por uma relação nociva da população e do
poder público com o ambiente no espaço urbano, verificada, sobretudo, em ações como
a retificação de rios, a construção de avenidas de fundos de vale, a retirada parcial ou
completa das matas ciliares, a falta de coleta e tratamento de esgoto, a
impermeabilização do solo, como fator de destaque, por impactar diretamente a vazão
fluvial e a já citada ocupação indevida de áreas alagáveis.
Guerra (2011, p. 57) analisa tal situação da seguinte maneira:
“As modificações executadas na paisagem para a implantação de cidades afetam
diretamente a dinâmica hidrológica, alterando os caminhos por onde a água circula. A
retirada de cobertura vegetal produz alterações muito drásticas no ciclo hidrológico,
capazes de provocar grandes danos nas áreas urbanas. Quando a ocupação é de forma
desordenada a degradação dos solos é maior. Processos erosivos, movimentos de
massa e inundações respondem por parte dos danos ambientais em áreas urbanas. ”
O cenário socioeconômico e urbano da bacia do Aricanduva, associado às
características do meio físico, indicam uma área suscetível às inundações, demandando
atenção e gestão adequada das áreas de risco, buscando resolução/mitigação da
questão.
O paradigma norteador do modelo de gestão aplicado deve basear-se na prática da
resiliência, onde o ambiente e a população tornam-se capazes de conviver e até mesmo
superar os transtornos gerados.
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RESUMEN
Las ciudades concentran la riqueza, el desarrollo, los servicios, las oportunidades y los riesgos
como consecuencia del crecimiento demográfico, que demanda espacios, sin que sean tomados
en cuenta los peligros potenciales. Los centros urbanos se vuelven cada vez más vulnerables a
desastres debido a la alta densidad de población, la transformación del paisaje natural y la
carencia de conciencia respecto al tema. En la actualidad, Latinoamérica es la región más
urbanizada del mundo, sin embargo sus ciudades se caracterizan por el desorden, por carecer de
normas de planificación y por generar degradación ambiental, pobreza y construcciones de mala
calidad; dichos factores, sumados a un bajo nivel de desarrollo institucional y la ausencia de una
política urbana integral, pueden ser considerados como detonantes de la construcción social de
riesgos urbanos.
Palabras Clave: riesgo, vulnerabilidad, urbanización, Latinoamérica, construcción social.
ABSTRACT
Cities concentrate wealth, development, services, opportunities and risks as a result of population
growth, that demand spaces without regard to the potential hazards. Urban centers become
increasingly vulnerable to disasters due to high population density, the transformation of the
natural landscape and the lack of awareness on the issue. Nowadays, Latin America is the most
urbanized region in the world, yet its cities are characterized by disorder, for lack of planning
standards and to generate environmental degradation, poverty and precarious constructions.
These factors, combined with a low level of institutional development and the absence of a urban
policy can be considered as triggers of the social construction of urban risks.
Keywords: risk, vulnerability, urbanization, Latin America, social construction.
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1. INTRODUCCIÓN
El riesgo es una situación cambiante en el tiempo y en el espacio que está en función de
dos componentes básicos: la amenaza y la vulnerabilidad. Se trata de un concepto complejo que
se opone a la idea de seguridad, por lo que adquiere un sentido de incertidumbre ante cualquier
daño más o menos previsible y cuya dimensión temporal está en el futuro; en este sentido, el
riesgo no deja de ser irreal pues si existe certeza no existe riesgo, toda vez que se trata de una
situación que aún no ha sucedido.
A pesar de que las ciudades son la expresión de la generación de riqueza y oportunidades
son al mismo tiempo una clara manifestación de la producción de escenarios de riesgos al
transformar el medio natural en espacios artificiales. Dado que más de la mitad de la población del
mundo se concentra en las ciudades el Informe de Evaluación Global sobre la Reducción del
Riesgo de Desastres 2015, elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de
Riesgos de Desastres (UNISDR) menciona que la deficiente planificación urbana, basada en el
desorden y la informalidad, la degradación ambiental, la pobreza y la débil gobernanza, son
factores causales de una situación de desastre (ONU, 2015).
De esta manera, puede decirse que las ciudades son espacios donde se concentra y
manifiesta el riesgo debido al crecimiento demográfico, que ocasiona una mayor demanda de
espacios urbanos, que son ocupados, sin que sean tomados en cuenta los peligros potenciales
relacionados con la dinámica interna y externa de la Tierra. En la actualidad, Latinoamérica es una
de las regiones del mundo con mayor crecimiento urbano, por lo que el estudio y análisis de
temas urbanos y relacionados con el riesgo resultan prioritarios para la región.
El objetivo del presente texto es exponer el tema del crecimiento urbano como constructor
de espacios en riesgo específicamente en el contexto latinoamericano por lo que se intentará dar
respuesta a las siguientes cuestiones: ¿Qué es el riesgo?, ¿Cuál es la relación del riesgo con los
espacios urbanos? y ¿Qué características del contexto urbano latinoamericano construyen riesgo
en las ciudades de la región? La metodología utilizada para el trabajo fue la revisión de
documentos que establecieran la relación del riesgo con las ciudades, específicamente en
Latinoamérica, así como la consulta de datos estadísticos que apoyaran dichas premisas.

2. EL RIESGO Y LOS ESPACIOS URBANOS
El origen del uso de la palabra riesgo se pierde en el tiempo ya que algunas culturas
antiguas ya tenían desarrolladas técnicas para hacer frente a problemas análogos, pero sin la
necesidad de utilizar algún término equivalente a lo que actualmente conocemos como riesgo
(Luhmann, 1992). Aunque las raíces de la palabra no son conocidas, Luhmann sugiere un origen
árabe, sin embargo, esta palabra posee un carácter polisémico pues no cuenta con una definición
única, su origen latín (resecum) hace referencia a “aquello que corta”, mientras que desde su
etimología griega (rhiza), se entiende como el “peligro de navegar en un arrecife”; lo cual indica
que la navegación y el comercio fueron los contextos donde más se aplicaba el término.
Desde la perspectiva de los desastres, el riesgo puede definirse como la probabilidad de
pérdidas futuras, que resultan de la existencia y manifestación de un peligro latente y de las
características intrínsecas de la sociedad que la predisponen a sufrir daños en diversos niveles
(Cardona, 2003); es importante hacer mención, que aunque el suceso con el que se asocia el
riesgo sea de origen natural, éste se construye socialmente pues es la sociedad, y no la
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naturaleza quien erige espacios riesgosos. De esta manera, los desastres no sólo son un
problema no resuelto del desarrollo, sino que son incluso producto de los modelos económicos y
sociales adoptados (García, 2005) en la que existe una construcción social de acuerdo con la
forma en que la sociedad erige contextos frágiles que se asocian a la vulnerabilidad o la
incrementan; el riesgo se construye según la forma de apropiación diferencial que cada sociedad
hace de la naturaleza de acuerdo con sus condiciones socioeconómicas.
El riesgo entonces se expresa como la probabilidad de que un elemento (población,
infraestructura, medios de producción) presente daños como resultado de la ocurrencia de un
suceso con cierta intensidad; es una situación cambiante en el tiempo y en el espacio dado el
nivel de apropiación y de las modificaciones hechas al medio ambiente, pero que siempre está en
función de dos elementos clave, inherentes e indisolubles: la amenaza y la vulnerabilidad.
La amenaza, según Cardona (2003) es un factor de riesgo externo a un sistema o a un
sujeto expuesto, se refiere a la probabilidad de que un evento potencialmente dañino se presente
con cierta intensidad, en un sitio específico y dentro de un período de tiempo definido; la amenaza
es sinónimo de peligro y su origen es muy diverso. La vulnerabilidad es un factor de riesgo interno
de un sujeto o sistema expuesto a una amenaza, y que se refiere a la predisposición intrínseca a
ser afectado o de ser susceptible a sufrir un daño ante la manifestación de un fenómeno
desestabilizador que no está en función de los fenómenos peligrosos, sino que está moldeada por
procesos sociales, económicos y políticos.
Mientras que el riesgo es una probabilidad de daños ante la ocurrencia de una amenaza, el
desastre es una situación real que puede definirse como aquel escenario que se caracteriza por
daños severos ante la presencia de un agente perturbador externo que altera la estabilidad y las
condiciones de vida de un ecosistema o comunidad, la cual no posee las capacidades para
protegerse ante la amenaza y/o que no es capaz de recuperarse por sí sola de los efectos
adversos producidos (Vargas, 2002).
Según Durand (1995), las ciudades se vuelven cada vez más vulnerables a los desastres
como consecuencia de tres elementos principales: la alta densidad de población y de
infraestructura, la transformación del paisaje natural y de estilos de vida y la carencia de
conciencia ciudadana respecto al tema de riesgos y desastres. Al respecto, Ley (2008) menciona
que en las ciudades ha habido una producción de espacios que se convierten en riesgosos a
partir de procesos sociales, por lo que los riesgos y la vulnerabilidad, no sólo “están” en la ciudad,
sino que han sido moldeados “con” ella.
Por su parte, Chardón (1996) menciona que la urbanización es un factor del crecimiento de
la vulnerabilidad ante desastres que presenta una doble influencia, ya que interviene antes y
después del fenómeno de riesgo. Antes, ocasiona nuevas amenazas en la medida en que la
ciudad se extiende en el espacio, y después, amplifica los factores de riesgo ya existentes, por
una presencia humana cada vez más importante, que acentúa las presiones sobre el espacio y la
amplitud de los daños en caso de siniestros.
En este mismo sentido, Audefroy (2005) reconoce que la problemática de los desastres está
fuertemente ligada a la urbanización donde los riesgos son el resultado de la conjugación de
factores vinculados tanto con amenazas de origen natural como de origen antrópico, los cuales se
multiplican por el nivel de vulnerabilidad socio-económica de las sociedades afectadas. Además,
un desastre ocurrido en una gran ciudad, puede tener efectos negativos que no se presentan en el
ámbito rural, pues dado que las ciudades controlan el mercado de los medios de comunicación,
las consecuencias del desastre son reportados intensa y continuamente, mientras que los efectos
en comunidades rurales son menospreciados, lo cual puede retardar la ayuda post-desastre.
Por otro lado, dada la concentración de la infraestructura en áreas urbanas, los servicios de
salud, de atención de emergencias o servicios de rescate pueden resultar dañados y retrasar la
ayuda. Asimismo, si el desastre ocurre en un centro urbano con importancia económica a nivel
regional, nacional o internacional, indudablemente las regiones dependientes sufrirán impactos
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negativos. De esta forma, el papel que desempeñan los grandes centros urbanos dentro de las
redes locales, nacionales e internacionales en el ámbito económico, político y cultural hace que
las consecuencias de ocurrencia de un desastre, no sólo afecte a la ciudad misma, sino también a
muchos otros centros de población.

3. EL CONTEXTO URBANO LATINOAMERICANO COMO CONSTRUCTOR DE RIESGOS
Tanto Perló (1999) como Audefroy (2005) identifican una serie de factores como detonantes
del riesgo y de una mayor presencia de desastres en áreas urbanas (al menos en el contexto
latinoamericano en el caso del segundo autor), algunos de ellos coinciden, pero a continuación se
enlistan los factores identificados por ambos autores en los que se intercala información
estadística al respecto:


Proceso de urbanización de la población. La concentración de la población y de las
actividades económicas en un lugar, permiten que un mayor número de personas e
infraestructura esté expuesta a riesgos de origen natural y antrópico. Las tendencias del
crecimiento de la población urbana continúan en aumento prácticamente en todas las
regiones del planeta debido al crecimiento natural de la población urbana, pero también a
los importantes flujos migratorios que las zonas urbanas atraen. En el caso de
Latinoamérica, aunque ya existían ciudades en la época prehispánica fue a partir del
decenio de los cuarenta del siglo XX cuando la región se transformó en urbana (Cuadro 1).
Cuadro 1-Porcentaje de población urbana en algunos países de Latinoamérica
País
1940
1950
1960
Argentina
s/d
63
74
Brasil
31
36
45
Chile
52
60
68
Colombia
29
38
48
Cuba
46
56
55
México
35
43
51
Venezuela
31
54
67
A. Latina
33
s/d
50
Fuente: Gilbert, 1997 y CEPAL 2005.

1970
78
56
73
58
60
59
72
57

1980
83
66
81
64
68
66
83
65

1990
87
75
83
69
75
71
84
71

2000
90
80
86
74
80
75
87
75

2010
91
83
88
78
83
79
90
78



Proceso de metropolización. Relacionado con el aspecto anterior, actualmente las
metrópolis dominan el panorama urbano, éstas son consideradas como formas urbanas
que ostentan importantes flujos y relaciones funcionales con las regiones contiguas,
poseen actividades especializadas en el ámbito económico, social, político y cultural, los
cuales pueden tener influencia regional, nacional e internacional, lo cual amplifica aún más
la concentración y la exposición de elementos vulnerables como la población, la
infraestructura y los medios de producción. La metropolización es una situación que estuvo
alentada por el centralismo político y administrativo impuesto por los conquistadores
españoles y portugueses, lo cual generó centros urbanos enormes y con primacía sobre el
resto de las ciudades. Actualmente por ejemplo, Lima es once veces más poblada que
Arequipa y la ciudad de Panamá aporta hasta 61% del PIB nacional.



Crecimiento urbano desordenado. El crecimiento urbano de los países menos
desarrollados, se ha dado de manera veloz sin respetar normas de planificación, usos de
suelo o de construcción, por lo que se han poblado laderas de montañas, zonas
inundables o zonas industriales. Aunado a lo anterior, y dada la enorme cantidad de
población, existe un suministro poco confiable de servicios e infraestructura, así como
permisividad y tolerancia por parte de las autoridades a ocupaciones ilegales del suelo.
Ejemplo de lo anterior es que de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo en
América Latina más de 111 millones de personas todavía viven en tugurios (el 24% de la
población urbana de la región), además, una de cada tres familias habita en una vivienda
inadecuada, construida con materiales precarios o carente de servicios.
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Degradación ambiental. Gran parte de las expansiones urbanas no consideran una
armonización adecuada con la naturaleza, rompen el equilibrio ecológico y transforman el
medio ambiente natural hasta convertirlo en un lugar artificialmente construido, lo cual
deteriora zonas con importantes servicios ambientales como el mantenimiento del ciclo
hidrológico, se elimina la vegetación natural que regula los escurrimientos superficiales, el
clima y la composición química de la atmósfera por la captura de partículas, protege al
suelo de la erosión y representa un importante generador de oxígeno; también se perjudica
la diversidad biológica local y las alternativas de recreación y belleza escénica para los
habitantes de las ciudades.



Pobreza urbana. Con el aumento de la población en áreas urbanas, debido principalmente
a los flujos migratorios provenientes del campo, las condiciones de pobreza en las
ciudades se ha acrecentado y se expresa en situaciones de informalidad y condiciones de
vida precaria, por lo que muchos de los asentamientos urbanos de los sectores con
menores ingresos, se ubican en zonas de riesgos. En el año 2013, la tasa de pobreza de
América Latina fue de 28.1% (lo cual equivalía a 165 millones de personas) por lo que el
Banco Mundial declaró a América Latina como la segunda región más desigual del planeta
sólo después de África Subsahariana.



Construcciones de mala calidad y urbanización precaria. Muchas viviendas son
autoconstruidas, presentan problemas en la dotación de servicios y se ubican en terrenos
inestables como resultado de la carencia de suelo urbano servido o el difícil acceso a él y
la necesidad de tener un lugar donde vivir pues en general, los ricos eligieron las mejores
zonas de la ciudad y los pobres ocuparon las zonas sobrantes y menos favorecidas. Se
estima que en América Latina, hasta 70% de las viviendas son autoconstruidas.



Bajo nivel de desarrollo económico e institucional. Aspectos como la interrupción del
transporte y energía, la escasez de alimentos y la contaminación del agua son efectos
comunes de una situación de desastre, sin embargo, éstos pueden agravarse cuando
actúa un marco institucional débil e ineficiente o una economía frágil. En este sentido, la
existencia de una infraestructura sólida y de una organización institucional que contenga
capacidades de prevención y procedimientos de evacuación, puede resultar vital para
evitar la intensificación del desastre.



Ausencia de una política urbana integral. A los factores anteriores, se agrega la ausencia o
debilidad de las instituciones encargadas del desarrollo urbano, la carencia de planes de
desarrollo urbano, de atlas de riesgos o de reglamentos de urbanización y de usos de
suelo, por lo que se “autorizan” nuevos asentamientos en zonas de riesgos o no se hace
nada por desalojar a los ya existentes. Por otro lado, tampoco se adoptan medidas de
adaptación, prevención o mitigación al riesgo por falta de interés, por ignorancia,
indiferencia o falta de recursos y medios.

4. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Aunque las ciudades en América Latina no son un fenómeno espacial nuevo, sí lo fue su
vertiginoso proceso de crecimiento durante la segunda mitad del siglo XX, lo cual ha repercutido
en que la región sea considerada como la más urbanizada del mundo y que presente problemas
sociales, económicos y ambientales como marginación, pobreza urbana, carencia de servicios,
invasión ilegal del suelo, autoconstrucción de las viviendas, contaminación, sobreexplotación de
acuíferos y otros que no sólo han construido socialmente el riesgo en la región, sino que también
han aumentado la vulnerabilidad de la población.
Además, el tema de los riesgos, su reducción, prevención y mitigación no es un asunto
prioritario en sí mismo, ya que se prefiere la reacción que sólo atienden la situación en el corto
plazo y que es una medida efectiva frente a la opinión pública. Este enfoque de los riesgos ha sido
la base de muchas investigaciones, y representa la plataforma de acción de los organismos
internacionales y de los gobiernos, además es responsable de acuñar la idea de “desastre natural”
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pues considera que los desastres son producto de fenómenos extremos de la naturaleza que
hacen impacto en una sociedad indefensa y pasiva.
Los desastres, bajo esta perspectiva ocurren “irremediablemente”, son “inesperados”,
“inmanejables” e “impredecibles”; se tiene la noción de que no se pueden evitar, porque son actos
de la naturaleza, del destino, la mala suerte o incluso, castigos divinos, situación que ha sido
aprovechada por las autoridades, que evaden responsabilidades y justifican que no hay nada que
hacer al respecto. Sin embargo, este paradigma se ha venido abajo tras la inclusión de aspectos
del contexto social, económico y político de los lugares en que ocurrían los desastres y que
mostraba una situación distinta que comenzó a concluir que los desastres debían ser atribuidos en
buena medida a los procesos sociales y prácticas humanas como la degradación ambiental, el
crecimiento demográfico y el proceso de urbanización; en suma se comenzó a considerar la
influencia de la sociedad en la producción de desastres.
El tema de los desastres se ha consolidado en importancia dentro de la opinión pública pues
en los últimos años se ha triplicado su costo en el porcentaje del PIB de las naciones por lo que se
concluye que los desastres pueden impedir el progreso de los países; ante lo que se han
propuesto cinco factores claves de acción en el manejo de riesgos de desastres en áreas
urbanas: planeación urbana, gobernanza, economía urbana, participación e inclusión, así como
las Tecnologías de Información y Comunicación. Aunque queda mucho por hacer, los avances en
la investigación, conceptualización y atención a los riesgos y desastres en América Latina
permitirá no sólo salvaguardar vidas e infraestructura, sino también crear espacios socialmente
habitables en el aspecto físico, social, económico y político en donde la planeación urbana y el
ordenamiento territorial juegan un papel muy importante.
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RESUMEN
El proceso de riesgo-desastre que se vislumbro ante el proyecto de exploración y explotación
minera, que la Secretaria de Economía en México autorizó en 2010 en el territorio de la Montaña
de Guerrero, da elementos para visualizar como la minera terminarían por afectar los componentes
fiscos y sociales del territorio en cuestión.
Las acciones tomadas por los pobladores del lugar, para hacer frente al posible desastre,
puede considerars medida de prevención de desastre en tanto que por ahora se ha evitado que se
inicien los trabajos de explotación, y con ellos, que se generen riesgos que deriven en emergencias;
sin embargo, existen intereses económicos de por medio que es difícil hablar de que el proceso de
instalación de las minas en la Montaña de Guerrero, y el desastre que implicaría, pueda
considerarse detenido en su totalidad, pues las concesiones no han sido anuladas del todo y existe
la amenaza latente de la reactivación del proyecto en los próximos 50 años.
Palabras clave: Minería, desastre y prevención.
ABSTRACT
The process of risk-disaster loomed before the project exploration and mining, the Secretaria de
Economía en México authorized in 2010 in the territory of the Mountain of Guerrero, gives items to
display as the mining would eventually affect the treasuries components and social of the territory in
question.
The actions taken by the locals, to face the possible disaster, can considerars as disaster prevention
while now it has prevented the exploitation works begin, and with them, what risks are generated
that result in emergencies; however, there are economic interests involved it is difficult to talk about
the installation process of the mines in the mountains of Guerrero, and disaster would imply, it may
be considered stopped in its entirety, since the concessions have not been canceled altogether and
there is the latent threat of the revival of the project over the next 50 years.
Keywords: Mining, disaster and prevention.
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1. INTRODUCCIÓN
Desde hace más de 30 años especialistas de las ciencias sociales reconocen que los desastres
no son espontaneas e impredecible; observando en retrospectiva los eventos desastrosos, se
identifica que las emergencias que los evidencian son productos de relacione sociales desiguale
igual que el desastre mismo.
Los desastres, son procesos que generan riesgos y que desatan emergencias en espacios,
particularmente, de personas ajenas y lejanas a los tomadores de decisiones que dan luz verde a
eventos generadores riesgos, en este caso, a los que deciden otorgar las concesiones mineras en
el territorio de la Montaña en Guerrero, lo cuales pasan por alto la devastación ambiental y la
generación de riesgos que se producen para la población del lugar.
Este trabaja pretende evidenciar que la prevención de los desastres implica una organización
social por parte de los posibles afectados, los cuales tiene que identificar las causas de fondo que
generarían riesgos y desastres.
2. METODOLOGÍA
El trabajo es parte de una investigación cualitativa, donde se combina la investigación en archivos
de fuentes hemerograficas, que permitan reconstruir parte de los a contesimientos de la Montaña
de Guerrero entorno a las concesiones mineras , así como, el trabajo en campo mediante la
observación participante en foros contra la minería organizados en la Montaña de Guerrero.

3. PROCESO- RIESGO-DESASTRE

Desde hace más de tres décadas existen diferentes trabajos de investigación en las ciencias
sociales que estudian el desastre como un fenómeno esencialmente social, y por tanto como un
proceso; para explicarlos es necesario indagar espacial y temporalmente, más lejos y más atrás de
cómo se hace cuando se estudian las emergencias de los desastres. Las emergencias, también
son llamadas por algunos, que no comparten esta visión, como desastres naturales.
Los desastres vistos como procesos sociales son una sucesión de fenómenos (Macías,
2009: 50), que tienen como resultado la generación de riesgos y población vulnerable; por lo tanto
los desastres no son eventos repentinos, de ahí que podamos investigar porque ocurren en un lugar
determinado con características específicas.
Desde 1942 Gilbert White, de la escuela de Ecología Humana desarrollada en el
Departamento de Geografía de la Universidad de Chicago, destaca que en el análisis del riesgo,
desastre y la reducción de los mismos requería que las investigaciones no se centraran en las
medidas estructurales e ingenieriles; también destacó que los desastres eran un problema
ambiental, que se entrelazaban con problemas del desarrollo (Lavell, 2005:41).
A partir de este enfoque esta investigación plantea que la minería es un factor que genera y
mantiene el proceso riego-desastre a través de crear condiciones inseguras, riesgo y vulnerabilidad
social en las poblaciones donde se lleva a cabo, o donde se tiene intenciones de poner en marcha.
La extracción minera, principalmente de oro y plata, con los métodos de extracción a cielo
abierto que utilizan cianuro, representan un desastre por ser una mala apropiación del espacio,
pues se sabe genera riesgos para la población cercana a las minas; la actividad es de naturaleza
aleatoria por derivar de explotación de recursos no renovables y tiene una dependencia del exterior
(Sánchez, 2010); ante esta realidad, conocer y explicar la concesión de exploración y explotación
minera de la Montaña de Guerrero es una pieza importante para entender el proceso de riesgodesastre de la zona, que visto espacial y temporalmente en una sucesión de fenómenos, como
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señala Macías, que nos lleva a visualizar una serie de factores que tienen como causa de fondo
(Blaike, P., et al, 1996) la inserción del neoliberalismo en países periféricos como México, pues es
ahí que se legisla un marco legal que permite las actuales concesiones mineras, en el país.
La sucesión de hechos en la Montaña, en relación a la minería, tienen diferentes caminos
que conducen al proceso riesgo-desastre; por un lado la explotación minera que se pretende en el
lugar ,que es por sí sola generadora de riesgos y vulnerabilidad social, por tanto constructora de un
proceso que resulta en desastre.
Por otra parte, en la vertiente de la sucesión de hechos en la Montaña, podemos observar
diferentes momentos del avance del neoliberalismo en México, que bien pueden enmarcarse dentro
de lo que Naomi Klein (2007) llama el auge del capitalismo del desastre; que implica conducir a la
población de un territorio determinado hacía un estado de shock para que empresas trasnacionales
y países imperialistas se apropien de sus recursos, ahí el papel de las emergencias es vital, pues
exite el lucrativo negocio de la reconstrucción.

EL ESPACIO DEL TERRITORIO DE LA MONTAÑA DE GUERRERO

El espacio del terrotorio de la Montaña de Guerrro, localizado en la zona sur de la república
Mexicana y compuesta de 19 minicipios (Acatepec, Alcozauca Guerrero, Alpoyeca, Altlamajalcingo
del Monte, Atlixtac, Cochoapa el Grande, Copanatoyac, Cualác, Huamuxtitlán, Iliatenco,
Malinaltepec, Metlatónoc, Olinalá, Tlacoapa, Tlalixtaquilla de Maldonado, Tlapa de Comomfort,
Xalpatláhuac, Xochihuehuetlán y Zapototlán con base en el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía INEGI), es una zona que se caracteriza por dos cosas, la primera es un terrotorio
predominantemete indigena, y segundo es una zona altamente empobresida, como gran parte del
territorio del estado de Guerrero.
El estado de Guerrro es uno de los 3 estados mexicanos más pobres, las estadísticas del
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en 2015 indican que
el 67.4% de la población en Guerrero está en situación de pobreza. El 78.4% tiene carencias por
acceso a la seguridad social y que el 70.4% del total de la población tiene un ingreso menor por
debajo de la línea de bienestar que se establece para México.
Las características sociales que configuran el territorio de la Montaña de Guerrero, está
fuertemente ligado a la organización social de la Policía Comunitaria, ese antecedente les permitió
acceder a información de les evidencio el de desastre ambiental que se generaría con la explotación
minera a cielo abierto, de ahí que la población de los diferentes pueblos de la zona se organizara
para impedir la explotación, y parar la exploración, minería de su territorio.
El 15 de octubre de 1995, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC)
funda la Policía Comunitaria (PC), la CRAC-PC. La Policía comunitaria se constituye ante la omisión
de las autoridades Federales y Estatales a los reclamos de justicia y seguridad (Sierra T., 2013).
La conformación de la CRAC-PC representa la recuperación del control del territorio por
parte de la población que en ella habitan. La organización de la gente de la Montaña está
encaminada a llenar los vacíos que dejó el Estado mexicano en el territorio de la Montaña, pues a
través de su organización logran echar andar diferentes proyectos que buscan cubrir la demanda
de justicia, seguridad, educación, salud, a favor de mejorar la calidad de vida de sus habitantes y
como método de revertir los estragos de la pobreza, uno de los proyectos más exitosos fue es la
conformación de la CRAC-PC.
EL PROYECTO DE LA MINERÍA EN LA MONTAÑA DE GUERRERO.
En 2010 la Secretaria de Economía autorizó autoriza, en el territorio de la Montaña de Guerrero
tres proyectos mineros, las concesiones mineras llamadas Corazón de las tinieblas, La faraona
Goliat y La Diana. De ahí se pretendendía extraer principalmente oro y plata, con minas a cielo
abierto.
En noviembre de 2010, la población es testigo de los primeros trabajos de exploración
(Hernández, 2014: 31). Lo anterior evidencia que el Gobierno Federal y del Estado de Guerrero
autorizan la exploración y explotación de minas sin la consulta previa a las comunidades; violando
un derecho legítimo de las comunidades a decidir sobre si quieren o no minas en su territorio.
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Entre 2010 y principios de 20141 se llevaron a cabo foros de consulta e información en
diferentes comunidades de la Montaña, ahí se dio a conocer que el proyecto de explotación minera
de la Montaña, incluía tres grandes concesiones que pretenden explotar principalmente Oro y Plata.
La primera la tenía la compañía Britanica Hochschild Mining, esta concesión se llama Corazón de
las Tinieblas y tiene una extensión de 43 mil hectáreas y abarca 10 núcleos agrarios que pertenecen
a cuatro comunidades que son Tlacoapa, Malinaltepec, Zapotitlan, y San Luis Acatlan. Otra de las
concesiones la tiene la canadiense Cam Sim, el nombre de la concesión La Diana y se conforma
de tres posibles minas llamadas San Xavier, San Miguel y la Diana, en conjunto pretenden abarcar
14,722 hectáreas pertenecientes al municipio de Malinaltepec. Finalmente, la última concesión se
llama La Faraona Goliat que pertenece a la mexicana Grupo Golliat, que pretende abarcar una
extensión de 55 mil hectáreas en 4 municipios en la montaña alta. Ante la oposición de los pueblos
a la explotación minera que derivó de la información vertida en los foros pues es ahí donde se
integra imformación de experiencias en otros lugaresn en Guerreero, en México y en América Latina
donde exite un fuerte movimiento contra la mineria.
En septiembre de 2012 el Estado Mexicano impulsa el establecimiento del Área Natural
Protegida, Reserva de la Biosfera de la Montaña de Guerrero donde la Comisión Nacional de Áreas
Protegidas (CONANP), perteneciente a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT), propone crear una Reserva de 157, 205.54 hectáreas en territorio de los municipios
de Atlamajalcingo, Iliatenco, Malinamtepec y San Luis Acatlán, áreas donde ya existían concesiones
mineras (Mora, 2014:131). La población que se oponía a las minas vio la propuesta como un intento
por parte del Estado de controlar el territorio y disminuir la injerencia de la población para en un
momento determinado permitir la entrada de las compañías mineras, pues como comenta Atlántida
Coll-Hurtado, Teresa Sánchez-Salazar y Josefina Morales en el libro La minería en México, las
reformas al Artículo 27 Constitucional en 1992, indican en el Artículo 6º que la exploración y
explotación de los minerales es preferente sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno
(Coll-Hurtado et al., 2002:60); de ahí que se inicia una lucha en oposición tanto a la minería como
al decreto de Área Natural Protegida. Hay que destacar que existen estudios identifican que son los
territorios indígenas los que mejor han conservado sus recursos naturales (Maldonado, 2012), por
tal razón el Área Natural Protegida resultaba un tanto sospechosa.
Tras la oposición a la Reserva en mayo del 2013 la Secretaria del Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Semaren) informa que cancela el proyecto en la Montaña de Guerrero (De la
O, 2013). Mientras tanto, la disputa contra las mineras continua y en noviembre de 2013 Héctor
Zurita Brito, director general de Promoción Industrial y Agrícola y Minera, anuncia que la empresa
Británica Hochschild Mining se retira de Guerrero, declaración que hizo en entrevista con reporteros
del periódico el Sur de Acapulco, igualmente indica que la población que se opuso estaba mal
informada, que no veía necesario que la empresa se fuera (Cervantes, 2013). Cabe destacar que
la concesión Corazón de las Tinieblas, que es la que tenía la empresa británica, aun aparece como
proyecto activa en la página de la Secretaria de Economía.
En junio de 2014 el juez tercero auxiliar de la séptima región con sede en Acapulco, les
concede un amparo que deja deshabilitada las concesiones otorgadas por la Secretaria de
Economía para la exploración y explotación de los recursos minerales en la Montaña de Guerrero,
sin embargo aún falta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratifique el fallo a favor
de los habitantes de la montaña (Tapia, 2014). Pese al amparo y a que la empresa Hochschild
Mining se retiró, no se puede hablar de que el tema de la extracción minera en la Montaña haya
terminado, pues recordemos que los pobladores del Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, México
tienen aun una lucha contra la minera San Xavier que tiene más de diez años.

LA MINERÍA A CIELO ABIERTO Y LOS DESASTRES

La minería a cielo abierto implica la utilización de espacios más grandes que la minería
subterránea, las implicaciones en el paisaje son drásticas, pues suelen modificar totalmente la
morfología del lugar, ya que requiere quitar por completo la cubierta vegetal, lo que genera erosión
en la red hídrica superficial y subterránea, desestabilización de los terrenos y laderas, los lugares
también quedan con una cantidad grande de acumulación de material improductivo desechos de
1

Entre 2013 y 2014 tuve oportunidad de ir a algunos foros, es ahí donde me entero cual era la características que
tendrían la extracción minera.
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los patios de lixiviación (Costero, 2008) o diques de cola, ese materia improductivo y contaminado
afecta por cientos de años por lo que las consecuencias negativas no solo son para la generaciones
actuales si no para las futuras.
Otro de los grandes problemas que conllevan las minas que extraen oro y plata es que
utilizan grandes cantidades de agua para el proceso de percolación, lo cual ponen en riesgo los
suministros para las poblaciones aledañas a las minas, pues pueden llegar a utilizar millones de
metros cúbicos de agua por año (Costero, 2008).
El cianuro de sodio, que es el que más se ocupa en la minería es altamente toxico, se sabe
que de 1 a 3 miligramos por cada kilo que pesa una persona puede causar la muerte por asfixia.
Dosis menores pueden llevar a la intoxicación con síntomas como irritación en la piel y ojos, así
como en las vías respiratorias. Una intoxicación puede provocar daños crónicos como dolores de
cabeza, vértigo, nauseas, pérdida del apetito y fatiga; por esas razones países como Gran Bretaña
(lugar de donde proviene el capital de las concesiones mineras de Guerrero), han aprobado leyes
que regulen el uso del cianuro, otros países como Grecia, República Checa y ciudades como Berlín,
Alemania y Montana, Estados Unidos se prohíbe la minería con cianuro (Costero, 2008).
Existen otros riesgos latentes derivados como son la ruptura de presas como en Bento
Rodríguez, Minas Gerais, Brasil; el jueves 5 de noviembre del 2015, cuando colapsa un dique que
contenida aguas residuales de un yacimiento minero perteneciente a la compañía minera San
Marcos.
Es importante también considerar los peligros de la trasportación de minerales o sustancias
tóxica necesarias para la separacion de los metales, pues los riesgos que implica la transportación
de materiales altamente peligrosos puede afecta la salud de la población local y aledaña, esas son
amenazas latentes, recordemos el caso emblemático del accidente de Choropampa en Cajamarpa,
Perú en el año 2000, donde la población se intoxico por un derrame de mercurio de la minera
Yanacocha, propiedad de la minera Newmont Mining Corpotation, que fue derramado por las calles
del poblado de Choropampa mientras era transportado a la mina, en 2008 se sabía que 78% de la
población estaba afectada por la contaminación con mercurio ( Luna, 2011).
Hay que señalar que la minería en general, para los países en América Latina siempre está
sujeta a factores internacionales, y a los avances tecnoógicos que permiten hacer más rentable o
no una mina (Coll-Hurtado et al., 2002), por lo que otro factor a considerar en el desarrollo de la
minería en México es que históricamente la minería mexicana está subordinada a intereses
extranjeros y es una actividad que envía las riquezas minerales y los beneficios económicos fuera
del territorio nacional, dejando a su paso una debastacón ambiental.
En la actualidad y tras la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)
“la minería respondiendo a un mercado industrial ajeno a la realidad nacional” (Sánchez, 2010: 97),
muchos de los beneficios que genera la minería se quedan en manos de capital norteamericano y
canadienses, los cuales no dejan beneficio pues en estos momentos no se puede hablar ni siquiera
que generen empleos de manera significativa, pues la minería hoy en día está altamente tecnificada
y no genera empleos (Coll-Hurtado et al., 2002). La reformas a la Ley Minera, realizadas en 1993 y
otra en 1996 en torno al TLCAN, permiten la apertura total en el sector minero a la inversión extrajera
en áreas reservadas a los pocos capitales nacionales (Costero, 2008). Las reformas permiten las
concesiones de exploración y de explotación de nuevos yacimientos, permite que los extranjeros
posean 100% de los derechos sobre una mina, además se les otorga la explotación de minas por
50 años con posibilidad de renovar el permiso por otros 50 años más, finalmente el gobierno de
México también exenta de impuestos de importancia y exportación a las empresas mineras como
un apoyo a empresas exportadoras (Coll-Hurtado et al., 2002).
DISCUSIÓN
Los defensores de la minería argumentan que es necesario continuar extrayendo minerales
para mantener el estilo de vida que la humanidad tiene actualmente, en ese sentido es indiscutible
que para que los celulares, computadores y toda la gana de aparatos eléctricos y electrónicos que
se consumen se requieren de la industria metalúrgica, la cual tiene como sustento la extracción
minera, pero es indispensable repensar y cuestionar esos discursos y argumentos, pues también
no podemos negar que la realidad es que una gran parte de la población mundial carece de acceso
a todos esos aparatoso servcios, o bien, que el mantener el ritmo de consumo que dicta el mercado
es inviable para todo el planeta. Con ello se evidencia que los “beneficios de la modernidad” no se
reparten de manera uniforme para todos los seres humanos, por ejemplo, la población de la
Montaña de Gurrero, esta marginada al uso y acceso de algunos aparatos, por el costo económico
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que representa y por el difícil acceso a la energía eléctrica en la zona así como la ausencia o limitado
acceso de señal satelital para el uso de la telefonía celular y la red de internet, por ejemplo.
Ahora bien, esta altamente documentado (por ejemplo por H. Lefebvre, Neil Smith y David
Harvy) que el capitalino promueve la extracción minera a cielo abierto se mantiene de las
contradicciones, señala H. Lefebvre (1961: 21), ente ellas esta generar espacios diferenciados.
En ese sentido Richard Peet en Desigualdad y pobreza (2012) explica cómo el sistema
capitalista genera pobreza y desigualdad para seguir reproduciéndose, de forma que todo aquello
que crea población pobre es algo provocado conscientemente para sostener el sistema, es decir el
sistema económico actual provee de riquezas y comodidades a unos a través de generar pobreza
y carencia a otros.
Es importante contemplar lo anterior y sumar que en México existen alrededor de 10 millones
de hectáreas concesionadas para explotación mineras (Garduño, La Jornada: 31). Ante eso es
importante cuestionar si es tan necesaria la minería en la forma en como el capitalismo la presente,
así como mantener los patrones de consumo actuales, pero sobretodo cuestionar la viabilidad del
sistema económico actual.
CONCLUSIÓN
Analizar las consecuencias de la extracción minera a cielo abierta evidencia los riesgos que
conlleva esta práctica, y evidencia la urgente necesidad de replantear el modelo económico en el
que nos encontramos, puesto que de continuar como hasta ahora es aceptar que la generación de
desastres es algo evitable que no se va a evitar, además para los pobladores de países
latinoamericanos, es aceptar que nuestros territorios continúen siendo explotados, contaminados y
empobrecidos.
Analizar lo ocurrido en Guerrero, aporta una alternativa que evidenciar a la población como
agente activos para frenar las posibles amenazas y prevenir los desastres.
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RESUMEN
La creciente generación de residuos sólidos municipales ha obligado a las ciudades a tomar
medidas en torno al manejo de sus residuos; por esto la Ciudad de México se encuentra en
implementación de una norma para mejorar la separación y aprovechamiento de los residuos
generados por sus habitantes. Con el fin de aportar una metodología y datos recientes y
confiables de generación y composición de los residuos, incluidos los peligrosos domésticos
(RPD) se realizó un estudio de generación en la zona de La Merced, de gran valor histórico y
comercial. Con los resultados obtenidos de composición se realizó un estudio de riesgo ambiental,
considerando parámetros como los riesgos a la salud, inflamabilidad, reactividad y ecotoxicidad de
estos componentes. Los hallazgos del estudio se utilizaron para formular las bases de los planes
de manejo de los RPD que se entregan como sugerencia a la Secretaría de Ambiente de la
Ciudad de México para su posterior implementación en los hogares de la ciudad.
Palabras Clave: residuos sólidos, residuos peligrosos domésticos (RPD), estudio de generación,
estudio de riesgo ambiental (ERA)
ABSTRACT
The municipal solid waste generation increase has forced to cities for taking actions around
management of your own wastes, for this reason México City is implementing a new law to
improve the separation and exploitation of wastes generated by your population. With the purpose
to give a method and recent data about generation and composition of solid waste, household
hazardous waste (HHW), a characterization was made in La Merced, an historic and commercial
valuable zone. With the results, an environmental risk study has been made, looking at parameters
like health risk, flammability, reactivity and ecotoxicity of these compounds. The findings were used
to state the management of HHW plans bases that was given to Environmental Bureau in México
City to be implemented in the neighborhoods.
Keywords: Characterization, solid waste, Household Hazardous Wastes (HHW), Process Hazards
Analysis (PHA)

1. OBJETIVOS
1.1.

GENERAL

Elaborar un estudio de generación de residuos peligrosos domésticos en una delegación de
la Ciudad de México para determinar su composición, tasas de generación y sus características
de peligrosidad, que sirva como base para la elaboración de Planes de Manejo de estos residuos
en la ciudad.
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1.2.
•

•
•

PARTICULARES

Diseñar un plan para el muestreo y captura de información en campo sobre la generación de
residuos domésticos en la delegación seleccionada, considerando aquellos con características
peligrosas de acuerdo con la normativa mexicana vigente
Evaluar el riesgo a la salud humana, ocasionado por la generación de los residuos peligrosos
encontrados en el muestreo y que sean priorizados en el análisis de los resultados.
Proponer las recomendaciones mínimas que deben ser consideradas en los planes de manejo
de los residuos peligrosos encontrados en el muestreo.

2. METODOLOGÍA
A continuación se explica la metodología utilizada para realizar el estudio de generación y
el estudio de riesgo con los resultados del primero.

2.1.
•

•

•

Determinación del tamaño y tipo de muestra: Se seleccionó una premuestra aleatoria de
115 unidades de generación para el estrato bajo, de acuerdo con la NOM-AA-61-1985. El
tamaño definitivo de muestra fue determinado por la aceptación de los hogares a participar
en el estudio.
Verificación en campo de la zona de estudio y ajuste de la muestra: Se realizaron 4 visitas
de verificación en terreno para: corroborar la información de las instituciones consultadas,
evaluar las condiciones técnicas y de seguridad de las manzanas para el muestreo y
detallar la dinámica de generación y recolección de los residuos sólidos en el sector.
Recopilación de la información: Se diseñaron y aplicaron varios formatos para recopilar
los datos obtenidos en cada etapa del estudio: La encuesta, la generación diaria y la
caracterización de los residuos peligrosos y ordinarios por día, que se realizó de manera
visual de acuerdo con la clasificación de la NADF-024-AMBT-2013. No se ejecutaron
pruebas químicas o microbiológicas.

2.2.
•

•

•

•

-

Para el estudio de generación

Para el estudio de riesgo

Identificación del peligro: Se consultó el nivel de riesgo en hojas de seguridad, según
criterios de NFPA, para las sustancias presentes en las corrientes halladas de RPD y se
usó la herramienta CAMEO Chemicals (USEPA, 2015) para predecir los peligros por
mezcla de las sustancias presentes en los RPD
Evaluación de la exposición: Se representaron las rutas de exposición, considerando las
condiciones particulares de gestión de residuos en la zona y los medios de dispersión de
las sustancias
Evaluación dosis-respuesta: Se priorizaron las sustancias encontradas a través de una
consulta a expertos, considerando los siguientes parámetros: Participación porcentual en
peso en la composición de los RPD de acuerdo con el estudio de generación realizado,
riesgos por toxicidad, inflamabilidad e inestabilidad, riesgos especiales y ecotoxicidad
reportada en hojas de seguridad. Se consultaron los datos de toxicidad aguda reportados
para las sustancias priorizadas y sus efectos en la salud humana.
Caracterización del riesgo: Al no contarse con estadísticas o datos de accidentalidad o
enfermedad relacionados, se estimó el riesgo de manera cualitativa en los dos escenarios
(local y ocupacional), a través de la aplicación de la herramienta ALOHA (USEPA, 2015) y
con base en los AEGLs (Acute Exposure Guideline Levels) para determinar zonas de
riesgo. Estos representan el umbral límite de exposición para la población y son aplicables
a emergencias para periodos de exposición desde 10 minutos a 8 horas y se distinguen
por distintos grados de toxicidad. La estimación de las zonas de riesgo se realizó con los
siguientes supuestos:
Sin nubosidad, soleado total.
El escenario evaluado es la nube tóxica formada.
La duración del escape de la sustancia es instantánea.
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Las mezclas son sustancias puras.

-

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1 Del estudio de generación
A partir de la encuesta aplicada en los hogares se tienen entre otros, los resultados
relacionados con la frecuencia de generación de la figura 1.

Figura 1 Frecuencia de generación, según la encuesta

-

De la figura 1 se puede concluir:
Los residuos de mantenimiento automotriz no se generan de manera significativa, solo dos
hogares contaban con vehículo.
Los residuos del mantenimiento del hogar se generan cada seis meses o cada año
Los envases de biocidas se descartan en la mayoría de casos, cada seis meses
Los residuos de limpieza del hogar son los que se generan a diario en un número
significativo de hogares pero su frecuencia habitual de generación es mensual.
Los residuos médico-asistenciales se producen con una frecuencia entre 1 y seis meses.
Las pilas y baterías se descartan en la mayoría de hogares cada tres a seis meses
Los residuos de cuidado personal se generan con una frecuencia entre uno y seis meses
La categoría de otros, que incluyen focos ahorradores y aerosoles, tiene una frecuencia de
generación entre tres meses y un año.

En el trabajo de campo se encontraron las corrientes que agrupan más del 90% de RPD,
son las indicadas en la tabla 1.
Tabla 1 Porcentaje de RPD en los residuos caracterizados
Corriente
Médico-asistenciales

Cuidado personal

% en los
RPD
39.29

27.10

Residuos encontrados

Agentes de peligro

Jeringas usadas, elementos de curación,
medicamentos caducos y sus envases

Punzocortantes (como riesgo físico y
biológico)
Analgésicos (paracetamol)
Antibióticos (amoxicilina)
Acetato de butilo
Acetona
Nitrocelulosa
Peróxido de hidrógeno
Amoniaco
Hipoclorito de sodio
Ácido clorhídrico
Cloruro de Zinc
Dióxido de Manganeso
Hidróxido de potasio

Cosméticos dados de baja (labiales y esmaltes)

Envases con remanente de tintes para el cabello
Limpieza del hogar

19.61

Pilas y baterías

5.93

Envases con remanente de desinfectantes y
productos compuestos
Pila común y alcalina

Mantenimiento del hogar

4.91

Envases con remanente de pinturas

TOTAL

96.84

Resina alquídica
Varsol

De la tabla 1 se puede observar que entre los RPD se encuentran sustancias tóxicas,
corrosivas, reactivas e inflamables y agentes infecciosos.
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3.2 Del estudio de riesgos
•

Identificación de peligros:
Los resultados de la aplicación de CAMEO Chemicals se observan en la figura 2
1

2

3

4

5

6

7

8

9
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11

Paracetamol
(4hidroxiacetanilida)
Acetato de butilo

1
2
3
4

Acetona
Nitrocelulosa
(sln
inflamable)
Peróxido
de
hidrógeno
Amoniaco
máximo
25%
Hipoclorito de sodio
5%
Ácido
clorhídrico
menos del 28%
Cloruro de Zinc

5
6
7
8
9
10

Hidróxido de potasio
(en bateria seca)
Varsol
(Sustituto
turpentina)
AGUA

11
12

Compatible

Precaución

Incompatible

Figura 2 Riesgos por incompatibilidad en el almacenamiento

Características de la reacción combinada, según CAMEO Chemicals:
- Los productos de reacción pueden ser corrosivos, tóxicos, inflamables, explosivos o
sensibles al choque o fricción. Pueden producirse los siguientes gases: Humos ácidos y
básicos, alcoholes, aldehídos, brominas, monóxido y dióxido de carbono, aminas cloradas,
cloro gas, dióxido de cloro, amoniaco, ácido clorhídrico.
- La reacción libera productos gaseosos que pueden causar presurización, es exotérmica a
temperatura ambiente con liberación de calor y puede ser particularmente intensa, violenta
o explosiva
- La reacción de polimerización puede volverse intensa y causar presurización
- Se evidencian alertas por reactividad de las siguientes sustancias: hipoclorito de sodio
(fuerte oxidante), acetona, varsol y acetato de butilo (inflamables)
•

Evaluación de la exposición:
En la figura 3 se representan las rutas de exposición de las sustancias presentes en los
RPD
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Figura 3 Rutas de exposición a los RPD

Evaluación dosis-respuesta
Consultando hojas de seguridad y otras fuentes, se determinaron los efectos de la
exposición a las sustancias priorizadas por el panel de expertos, según las diferentes vías de
ingreso al cuerpo, los datos se encuentran resumidos en la tabla 2
•

Tabla 2. Efectos a la salud humana de la exposición a las sustancias priorizadas
Agente de peligro
Punzocortantes

Inhalación
NA

Ingestión
Sin información disponible

Contacto
Contagio
de
enfermedades
Piel:
Puede
causar
quemaduras.
Ojos: Lesiones oculares,
úlceras. Las salpicaduras
en los ojos pueden causar
quemaduras
y
daño
permanente.

Exposición crónica
Sin información disponible

Amoniaco máximo 25%

Irritación broncopulmonar,
especialmente intensa si
se produce mezcla con
lejía y
otros liberadores de cloro,
que puede desembocar
en edema agudo de
pulmón

Irritación esófago-gástrica
y gastrointestinal con
peligro de perforación,
alteraciones del equilibrio
ácido-base,
provoca
quemaduras severas de
la boca
y la garganta.

Caducos y envases de
analgésicos
como
el
paracetamol

Sin información disponible

Nausea, vómito, diarrea y
dolor abdominal, pérdida
de apetito y sudoración,
daño
renal,
acidosis
metabólica

Sin información disponible

Cambios de conducta,
irritabilidad, convulsiones
Erupción cutánea

Nitrocelulosa

Irritación
de
vías
respiratorias,
mareo,
somnolencia y pérdida del
conocimiento

Sin información disponible

Irritación de ojos y piel

Sin información disponible

Ácido clorhídrico menos
del 28%

Corrosivo. Puede causar
sensación de ardor, tos,
dificultad respiratoria,
jadeo, dolor de garganta

Sin información disponible

Piel:
Puede
causar
quemaduras
cutáneas
graves, dolor
Ojos: Puede causar dolor,
visión
borrosa,
quemaduras
profundas
graves

La
sustancia
puede
afectar el pulmón, dando
lugar a bronquitis crónica.
La
sustancia
puede
causar erosiones dentales

Peróxido de hidrógeno

Corrosivo:
Ardor
de
garganta, tos, posible
paro respiratorio y edema
pulmonar

Dolor de garganta, dolor
en el pecho, vómito,
hemorragias.
La
formación espontánea de
oxígeno en el estómago o
esófago puede causar
heridas

Piel:
Produce
quemaduras,
blanqueamiento y picazón
Ojos:
enrojecimiento,
dolor, visión borrosa,
daños irreparables en
retina y ceguera

El contacto prolongado
puede causar dermatitis o
daños en la córmea.
Pruebas de laboratorio
evidencian
cambio
mutagénicos

Sin información disponible

• Caracterización del riesgo
También a modo de ejemplo, se muestran los resultados obtenidos para el entorno ocupacional en
la tabla 3.
Tabla 3. Zonas de riesgo aplicando ALOHA
% del
total
de
RSU
(p/p)

Cant.
base de
cálculo
(Kg)

C
(ppm)

Punzocortante
s
Amoniaco
máximo 25%

0.895

0.895

NA

NA

NA

NA

NA

0.593

0.593

30

48.46

160

21.03

Caducos
y
envases
de
analgésicos
como
el
paracetamol
Nitrocelulosa
Ácido
clorhídrico
menos
del
28%
Peróxido
de
hidrógeno

0.895

0.895

NA

NA

NA

NA

0.512
0.593

0.512
0.593

SD

SD

SD

SD

1.8

101.5

22

29.26

0.512

0.512

10

41.15

50

18.23

100

Agente
peligro

de

AEGL-1 (bajo)

Cant.
base de
cálculo
(Kg)

C
(ppm)

NA

56.39

NA

NA

NA

NA

NA

NA

1100

10

37.36

30

293.5
2

160
ppm

125.2
7m

1100
ppm

47.55
m

NA

NA

56.39

NA

NA

NA

NA

NA

NA

SD

SD

100

15

32.26
37.36

SD
1.8

SD
861.4

SD
22

SD
233.2

SD
100

SD
107.9

12.8

32.26

10

335.6

50

147.2

100

104.2

Zonas de riesgo entorno local
D
C
D
C
(m)
(ppm)
(m)
(ppm)

D
(m)

AEGL-2 (medio)

Zonas de riesgo entorno ocupacional
D
C
D
C
(m)
(ppm)
(m)
(ppm)

D
(m)

AEGL-3 (alto)

De estos resultados se concluye que tanto para los niños que juegan cerca de los tiraderos
como para los auxiliares que van en la caja del camión sin elementos de protección personal, la
exposición es riesgosa para la salud.
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4. CONCLUSIONES
La generación de RPD conjuntamente con los residuos sólidos urbanos genera riesgos a la
salud y al ambiente desde el momento de la generación: Al estar mezclados se incrementan los
riesgos ya que se pueden presentar reacciones con liberación de gases tóxicos o de energía que
pueden desencadenan explosiones o incendios en los hogares, en los tiraderos temporales
locales, en los medios de transporte del servicio de limpia o en los sitios de disposición final.
La evaporación de los remanentes de estas sustancias y las reacciones combinadas pueden
generar atmósferas tóxicas, especialmente para los trabajadores que van en el camión sin
elementos de protección personal.
El estudio de riesgo permite ver cuales corrientes y productos en particular permiten el
acopio y almacenamiento seguro de estos residuos y las condiciones en las que se debe realizar y
en contraposición aquellos que deben ser gestionados de maneras distintas con miras al diseño e
implementación de planes de manejo que permitan la protección de la salud y el ambiente.
El estudio de riesgo también permite priorizar las acciones y la implementación de dichos
planes en función de criterios como la peligrosidad de las sustancias y las cantidades generadas.
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RESUMEN
APELL es una sigla en inglés (Awaredness and Preparedness for Emergencies at
Local Level) que traducida al español significa Concientización y Preparación para
Emergencias a Nivel Local. Creado por el Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente - PNUMA, este proceso es formado por la cooperación de los órganos
gubernamentales, el sector privado (industria) y la población y grupos de interés.
Consiste en la preparación de todos los involucrados en desastres tecnológicos y/o
naturales, para fortalecer sus capacidades de respuesta de manera de evitar o
minimizar pérdidas humanas y materiales, perjuicios a la salud y al medio ambiente.
Aunque el PNUMA tenga las directrices principales, diferentes programas de
comunicación de riesgo son adoptados de acuerdo con las realidades locales. En este
trabajo presentamos un estudio comparativo sobre las metodologías empleadas para
el APELL en Brasil (São Sebastião, Caraguatatuba y Cubatão-SP, Duque de CaxiasRJ, Aracaju-SE y Maceió-AL), Argentina (Bahia Blanca), Perú (Cajamarca) y Colombia
(Barranquilla) identificando las principales herramientas empleadas.
Palabras Clave: APELL, Comunicación de Riesgo, Prevención y Preparación a los
Desastres Tecnológicos.
ABSTRACT
APELL means Awareness and Preparedness for Emergencies at Local Level which in
Spanish can be translated to "Concientización y Preparación para Emergencias a Nivel
Local". This procedure was created by the United Nations Program for the Environment
- UNEP, and is based on the cooperation among government authorities, private sector
(industry), the population and other interest groups. It consists in the preparation of all
those involved in technological and/or natural disasters to strengthen their response
capabilities so as to avoid or minimize human and material losses, damages to public
health and to the environment. Although UNEP provides the main guidelines, different
risk communication programs can be adopted in accordance with local realities. In this
work, we present a comparative study between the methodologies used in Brazil (São
Sebastião, Caraguatatuba and Cubatão-SP, Duque de Caxias-RJ, Aracaju-SE and
Maceió-AL), Argentina (Bahia Blanca), Peru (Cajamarca) and Colombia (Barranquilla)
identifying the main tools used by them about risk communication strategies.
Keywords: APELL, Risk Communication, Technological Disaster´s Prevention and
Preparedness.

INTRODUCIÓN
APELL es una sigla en inglés (Awaredness and Preparedness for Emergencies at
Local Level) que en español significa Concientización y Preparación para Emergencias
a Nivel Local y en portugués es conocido como Preparação e Alerta da Comunidade
para Emergências Locais. Es una iniciativa del Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente - UNEP, creado desde 1980, y está presente en más de 30 países
desde Europa, Asia, América Latina, y Caribe (UNEP, 2015).
La función primordial del APELL consiste en la concientización de la comunidad
acerca de los riesgos a los que está expuesta y en la capacitación y preparación para
una respuesta a emergencia efectiva de todos los involucrados en los desastres
tecnológicos como incendios y explosiones en plantas químicas, en sitios portuarios o
accidentes con productos peligrosos en carreteras, así como los desastres naturales y
la combinación de los dos tipos. Las consecuencias de estos desastres al medio
ambiente y a la población son identificadas por medio de Estudios de Análisis de
Riesgo, que presenta entre otras cosas, las zonas más peligrosas y las más seguras
así como los puntos primordiales para prevención o gerenciamiento de los riesgos. Los
planes de contingencia a su vez presentan los procedimientos para preparación y
respuesta a estos accidentes.
Hay que considerar que hay dos tipos de riesgo. El riesgo real u objetivo, basado en
estudios, conocido por los expertos que trabajan con situaciones de emergencia como
los bomberos y los brigadistas, y el riesgo subjetivo o imaginario, lo que es percibido
como algo peligroso, que despierta miedo en las personas y, por supuesto
desencadena actitudes equivocadas y el pánico (NARDOCCI, 2002; RIPLEY, 2008).
La comunidad más vulnerable tiene el derecho de recibir información segura sobre los
riesgos que los desastres tecnológicos podrán tener sobre sus vidas. Adicionalmente
deberán recibir información clara sobre las medidas de prevención y mitigación
adoptadas para su seguridad. Además es preciso que la comunidad sepa que podrá
ser un agente colaborador de los órganos involucrados, que sepa lo que hacer y lo que
no hacer en situaciones de peligro extremo.
El concepto de comunicación de riesgo, según la OPAS (1989) comprende el acto de
transmitir aclaraciones, informes, noticias sobre algo o algún acontecimiento o hecho
de interés general que se hace de conocimiento público al ser divulgado por los
medios de comunicación.
Las acciones de prevención a situaciones de desastres naturales o tecnológicos
podrán ser incorporadas en las actividades de educación con madres, maestros y
niños, en el sector de comunicación con los periodistas, en las decisiones políticas de
los gobernantes y en la consolidación de sistemas de alerta, preparación y respuesta
para mitigación de los posibles impactos. Sobre todo para las comunidades
vulnerables, las cuales necesitan de atención especial frente a situaciones de estrese,
por la exposición a productos peligrosos (por el aire o por el agua), incluso para
enfrentar escenarios con muertos y heridos (RESTREPO, 2010; FRANCO, 2010).
El Proceso APELL se basa en la cooperación de tres entes que tienen que trabajar en
forma armónica para concientizar a la comunidad acerca de los riesgos a los que está
expuesta y preparar a la misma para que en el caso de accidente puedan mitigar los
efectos de los mismos (UNEP, 2015). Esos sectores que participan son:
 El gobierno local. Esto incluye entre otros el alcalde de la ciudad y los organismos
municipales, del medio ambiente, grupos de respuesta a emergencias como
policía, sectores de salud (hospitales y médicos), bomberos y defensa civil,

 El sector privado. Esto incluye industrias, terminales portuarias, minería,
almacenaje de productos químicos, transporte de sustancias peligrosas y cualquier
actividad que genere riesgos para la comunidad, y
 La comunidad. Esto incluye cualquier población expuesta a riesgos generados por
las actividades ante mencionadas como por ejemplo comunidades rurales,
pescadores, comunidades vecinas a las plantas químicas.
Además de tener Planes de Preparación y Respuesta a la Emergencia, las plantas
químicas y cualquier instalación o actividad, que maneje sustancia peligrosa que
puedan impactar el medio ambiente y las personas, deben contar con planes que
involucren a la comunidad, así como disponer de recursos humanos capacitados y
equipamientos adecuados para la respuesta rápida y efectiva, con visión sistémica.
Cuando se abre la ventana de oportunidad para el dialogo entre las partes
involucradas se empieza una nueva relación de credibilidad, por medio de la cual es
posible construir una puente de cooperación y disminuir los escenarios de conflicto
socioambiental. Cuando los actores se interactúan en forma conjunta es posible
obtener la coordinación más adecuada de acciones de contingencia y fortalecer la
capacidad de respuesta. Pero, los impactos y el pánico de la población, las pérdidas
humanas y materiales solo pueden ser reducidos cuando las comunidades expuestas
y los servicios de emergencia conocieren previamente los riesgos involucrados, las
medidas adecuadas para manejo de crisis y cuando estuvieren mejor preparados.
Así, la comunicación de riesgo es fundamental, por esto, presentamos un estudio
comparativo sobre las metodologías empleadas para implantación del APELL en Brasil
(São Sebastião e Caraguatatuba-SP, Duque de Caxias-RJ, Aracaju-SE e Maceió-AL),
Argentina (Bahía Blanca), Perú (Cajamarca) y Colombia (Barranquilla).
OBJETIVOS
Conocer los trabajos de implantación del APELL en la Latino América, en cuanto a las
herramientas de comunicación de riesgo aplicadas y en cuanto a las estrategias
adoptadas por los organizadores para mantener los grupos activos por muchos años.
MÉTODO UTILIZADO
Después de identificar las personas claves que trabajan con el proceso APELL en las
ciudades de Brasil, Argentina, Perú y Colombia, se les envió una tabla por correo
electrónico solicitando las siguientes informaciones: modalidad del APELL, situación
de riesgo y escenario accidental, período de implementación del APELL y situación
actual, actores involucrados y perfil de la comunidad, metodologías de comunicación
de riesgo empleadas, y observaciones generales.
Fueran enviadas ocho encuestas y todas fueran respondidas satisfactoriamente. Hubo
incluso consultas a la página web. Se obtuvo datos de implementación de 17 procesos
en Latino América siendo ocho en Brasil, uno en Argentina, tres en Colombia y cinco
en Perú. Basado en los datos fue posible obtener un cuadro comparativo de las
metodologías desarrolladas y de los principales puntos fuertes de cada uno de ellos.
En Brasil tenemos informaciones sobre el APELL en el Estado de São Paulo del
terminal marítimo de hidrocarburo de Petrobras/Transpetro (São Sebastião), de la
Unidad de Tratamiento de Gas Monteiro Lobato – UTGCA (Caraguatatuba), de la
industria UNIPAR/Carbocloro (Cubatão). En el Estado del Rio de Janeiro, del Polo
Industrial de Campos Eliseos/Duque de Caxias. En el Estado de Alagoas, de Empresa
Nacional de Gás Butano y la Braskem - planta de cloro (de Maceió y Marechal
Deodoro) y en el Estado de Sergipe, del Polo de Procesamiento y de Almacenamiento

de Petróleo y Gas Natural (Aracaju), donde aunque sigan la metodología del Proceso
APELL, lleva el nombre de Plan de Evacuación del Pólo de Atalaia.
En Argentina, hay el APELL de Bahía Blanca, para la zona industrial y portuaria. En
Perú, el TransApell en los Departamentos de Ancash, Cajamarca y Lima, involucrando
compañías mineras. En Colombia, en Barranquilla, el APELL y el TransApell está
implementado para zonas industriales y están desarrollando lo de la zona portuaria.
RESULTADOS
La experiencia más antigua es de Barranquilla/Colombia, desde 1986 y en Brasil es de
Duque de Caxias-RJ/Brasil, desde 1991, los dos para zonas industriales. El primer
TransApell se implementó en Perú en 2006 involucrando empresas mineras y el más
nuevo es de Caraguatatuba-SP (2011), involucrando el ducto de gas natural. Con
pocas excepciones, casi todos se iniciarán después de accidentes mayores, cuando la
comunidad reclamaba sobre riesgos y cómo actuar en caso de emergencia. Así un
grupo de empresas y el gobierno local decidieron adoptar el Proceso APELL, en
algunos casos con participación de organizaciones no gubernamentales (ONGs).
En la mayoría de los casos estudiados se observó el empleo de un programa piloto de
aproximación con la comunidad para después empezar la adopción de la metodología
APELL. Sobre las partes involucradas, hay participación de la empresa, de la Defensa
Civil, del Cuerpo de Bombero, del Órgano de Medio Ambiente, de la municipalidad, de
la Policía, de Sistemas de Salud, de Establecimientos Educativos, Comunidad e
Instituciones Intermedias. Los ejemplos más complejos son de Barranquilla y de Bahía
Blanca con más de 20 representaciones participativas. El caso más raro es de
Caraguatatuba que tiene la participación de un Centro de Compras (shopping center)
ubicado en la zona de riesgo. En Perú, el trabajo fue liderado por las empresas
mineras, abarcando 73 comunidades (entre campesinos e indígenas), con apoyo de la
RAPID LA (Risk Awareness and Preparedness for Disasters in Latina America).
Como estrategias para implementación del APELL y para comunicación de riesgo las
experiencias estudiadas abarcarán:
- Desarrollo del proceso de sensibilización y de concientización en las comunidades
vecinas al sector industrial, a las carreteras y a la línea de gas natural por medio de
visitas y reuniones con las partes involucradas e interesadas,
- Realización de oficinas o talleres técnicos para nivelar el conocimiento así como para
planear actividades y escribir el plan de acción del APELL, con participación de las
autoridades (el alcalde, el sector medio ambiente, el sector salud, la marina, la policía,
los bomberos, la defensa civil), de las empresas y de la comunidad vulnerable (las
madres, maestros y alumnos de escuelas, campesinos, pescadores);
- Los talleres indicados fueran de capacitación en Primeros Auxilios, Prevención de
Incendios, Reconocimiento e Identificación de Materiales Peligrosos, Evacuación,
Sistemas de Alerta Temprana, Plan de Contingencia y Simulacros de Emergencias.
- Elaboración de libretos y materiales educativos sobre el Proceso APELL cuyo
contenido básico es sobre los riegos de la actividad tecnológica para la salud y medio
ambiente, las medidas de prevención adoptadas y los teléfonos de emergencia. En
Caraguatatuba pusieron tótems en puntos estratégicos con importantes informaciones,
- Organización de entrenamientos por medio de actividades y herramientas
pedagógicas sobre cómo prevenir y atender situaciones de desastres tecnológicos,
incendios y primeros auxilios. Particularmente para el APELL en zonas industriales y
portuarias, hay entrenamientos sobre el sistema de alarma y evacuación. En la
mayoría hubo formación de brigadas comunitarias;

- Realización de simulacros, para diferentes escenarios accidentales, con
representantes de todas las partes involucradas. Lo más grande ocurrió en São
Sebastião, en 2000, con 8000 participantes, incluso los reclusos de la cadena, lo cual
tuvo reconocimiento internacional de la UNEP;
- En Bahía Blanca y en Cubatão fueran realizados simulacros solo para niños (entre 4
a 6 años de edad) en las escuelas. En Bahía Blanca se adoptó el Programa de NFPA
“Mis Primeros Pasos” en protección contra incendios” (Let not to Burnt en inglés”) para
enseñar comportamientos básicos a niños en edad preescolar. Se viene aplicando
desde los años 2000 en las escuelas de las zonas más vulnerables;
- Fueran adoptadas la figura de una mascota APELL, en Barranquilla (el Apellito) y
en São Sebastião (el buhó Caru). La utilización de juegos, concursos de dibujos y
competencias entre niños, jóvenes y mismo entre las comunidades fueran adoptados
en todos ellos. La utilización de cine para atraer la comunidad fue muy bien empleado
en Maceió y en Cajamarca,
- La organización y entrenamiento de los voluntarios es un punto fuerte señalado por
todos, abierto para grupos de diferentes edades y formaciones. En Campos Elíseos
hay un catastro en la red web y la Unipar/Carbocloro citó una red de comunicación por
el teléfono móvil. Colombia y Argentina citarán las encuestas de percepción. En Bahía
Blanca se desarrolló un Plan Estratégico de Comunicación de Riesgos con reuniones
focales con distintos actores;
- La disponibilización de informaciones en la página web fueran adoptadas por
Barranquilla, Bahía Blanca, Caraguatatuba, Campos Elíseos/Duque de Caxias, y Perú.
En São Sebastião hay un blog hecho por una ONG, pero se encuentra desactualizado.
La tabla 1 presenta los canales de comunicación y las principales estrategias de
comunicación de riesgo adoptadas:
Tabla 1 - Estrategias de comunicación de riesgo empleadas en el Proceso APELL de
Latino América
CANALES DE COMUNICACIÓN

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DE RIESGO
EMPLEADAS

Impreso

Cartilla APELL, folletos y carteles diversos, folletos e imán
de nevera con los teléfonos de emergencia, libretos,
materiales educativos,

Por audio

Entrevista de los expertos a periodistas sobre el APELL en
la radio y llamadas para participación de los simulacros en
la radio. Divulgación de los simulacros por altavoz (car
audio) en las calles. Pruebas de sirenas de emergencias
de las industrias.

Medio audiovisual

Vídeos sobre el Programa APELL, de sensibilización
comunitaria, sobre los Primeros Auxilios y Prevención de
Incendio, entre otros temas y video con grabaciones de los
simulacros. Presentación de películas ampliamente
conocidas a las comunidades para buscar aproximación.

Medio electrónico

Por medio del web están disponibles informaciones sobre el
Proceso APELL en las páginas de la empresa en Cubatão,
de la Rapid La y de las prefecturas de Caraguatatuba y de
Bahía Blanca; Hay un blog creado por una ONG en São
Sebastião, en el Facebook creado por lo de Maceió y de

Campos Elíseos. En Barranquilla y Campos Elíseos fueran
creadas páginas exclusivas. Hay informaciones sobre
simulacros hechos por periodistas en páginas de varios
diarios en la web.
Actividades en vivo

Diagnósticos Participativos de Riesgos y Planes de
Contingencia ante emergencias;
Proyecto de investigación de la Comunidad Educativa “Por
Un Plan de Prevención de Riesgos Sostenibles”
mencionado en Colombia;
Encuentro de Sensibilización Escolar para la Respuesta a
Emergencias a nivel regional;
Visitas supervisadas a las plantas químicas mencionadas
en Cubatão, Aracaju, Maceió, Bahía Blanca y Colombia;
Elaboración de planes de Prevención Comunitario, Escolar,
Familiar y Comunitario junto con la población mencionados
en Colombia, Alagoas, Aracaju, Bahía Blanca y Campos
Elíseos,
Talleres Participativos: de presentación institucional a la
población, de Gestión de Riesgos, de reconocimiento e
identificación de materiales peligrosos que transitan por las
carreteras, de prevención de incendios, de primeros
auxilios, del plan de prevención escolar entre otros,
Simulacros de mesa y de campo sobre: administración de
emergencias y desastres, respuesta a incendios,
evacuación en emergencias y primeros auxilios entre otros;
Charlas y campañas sobre educación vial mencionadas en
Barranquilla, Bahía Blanca y TransApell Perú,
Creación del Consejo Comunitario Consultivo en Cubatão,
con diversos segmentos de la comunidad, como medio de
comunicación entre la empresa y la población vecina sobre
salud, seguridad y medio ambiente. Algo similar fue creado
en Barranquilla, TransApell Perú, Bahía Blanca, Campos
Elíseos y Aracaju;
Dinámicas lúdicas en educación vial para aprender jugando
(“segurilandia”), y en temas de concientización y reducción
de riesgos (“riescolandia”), gestión de riesgos con
elaboración de mapa de peligros, competencias de rescate
entre brigadas comunitarias,
competencias sobre
reconocimiento de productos peligrosos mencionados en el
TransApell Perú;
Dinámicas lúdicas sobre evacuación y acciones de
emergencia.

De manera general, donde el APELL fue implantado, los resultados indican que la
sociedad se quedó más informada sobre los riesgos a los cuales están expuestas,
más preparada para saber lo que hacer en situaciones de emergencias, con
conocimiento sobre las consecuencias de los desastres tecnológicos y en las

carreteras, sobre el trabajo de prevención que es hecho por las empresas, con
conocimiento acerca de las señales de alerta, las rutas de escape, puntos de
encuentro y sobre procedimientos básicos de primeros auxilios y combate a incendio.
Vale decir que el Proceso APELL posibilita mejor integración entre los órganos
involucrados lo que es muy importante para el éxito de las acciones de respuesta, pero
hay siempre que crear nuevas estrategias para mantener la llama viva.
CONCLUSIÓN
El aspecto más importante de esta investigación se encuentra en el hecho que los
resultados muestran una visión optimista sobre el desarrollo del Proceso APELL en
América Latina, fundamentalmente porque hay numerosas experiencias y algunas de
ellas exitosas y con continuidad en el tiempo que servirán de ejemplo para otros
procesos en marcha o que se inicien. El aprendizaje colectivo ofrece a cada actor
social la indicación sobre su propia conveniencia en adoptar la propuesta de
relacionamiento con las partes interesadas.
Para las empresas, lo que importa es dejar de ser una amenaza a la población. Para
los gobiernos, lo que importa es evitar las crisis, los costos de los desastres, así como
los conflictos sobre la responsabilidad pelos daños. Para la población lo que importa
es tener ciudades más seguras para vivir, contando con el interese y la buena voluntad
de las organizaciones públicas y privadas. En las dinámicas de la democracia en
construcción, el acceso a la información es la base para garantizar el acceso a las
decisiones, teniéndose en las manos herramientas con las cuales se puede definir los
destinos de numerosos grupos humanos en emergencias.
Para lograr el éxito del Proceso APELL debe existir un muy buen trabajo de
comunicación de riesgo, con todas las partes involucradas, en lo cual se emplean
múltiples recursos para entrenamientos y reciclaje de conocimientos con herramientas
pedagógicas y ejercicios simulacros. Si bien importante esto suele ser insuficiente.
Hay que tener un fuerte compromiso de las partes involucradas para mantener la llama
viva, principalmente de los representantes del gobierno en todos niveles. Así es que el
APELL de São Sebastião no más existe desde 2005, desafortunadamente, aunque tenga
una ley en la municipalidad. En todos los demás casos se sieguen caminando y
superando las dificultades.
Los resultados de estos estudios comparativos entre las experiencias de APELL,
indican líneas promisoras que podrán ser analizadas y desarrolladas en otras ciudades
frente a los desafíos que las sociedades latinoamericanas tendrán que enfrentar para
construir una convivencia más segura con los riesgos tecnológicos, con los desastres
naturales y con ambos. Presentamos entonces una sugerencia de crear un taller
internacional con los representantes que colaborarán con la elaboración de este
trabajo para diseminar mejor las semillas del Proceso APELL. Prevenir es mucho
mejor que remediar así es que cuando se emplea dedicación y tecnología en favor de
la comunidad, invirtiéndose en estrategias de información y comunicación de riesgos
hay más credibilidad, minimización de las consecuencias y de heridos (ROSSIN;
CUNHA e SIQUEIRA da CUNHA, 2012).
Lo que se observa en situaciones reales de crisis es que hay muchos problemas de
comunicación entre las partes involucradas, entre las autoridades y la comunidad.
Para los tomadores de decisión y para mejor gestión del plan de comunicación de
riesgo es importante conocer la percepción de riesgo y el comportamiento de las
personas en situaciones de emergencia, sea por el análisis de datos anteriores o por
medio de encuestas de percepción (POFFO, 2010).
Para futuras investigaciones se podría buscar respuestas a las siguientes preguntas:

- ʖ Como los cuidados con la seguridad de la población se insertan en la
constelación de valores de los gestores de las empresas y de los órganos del
gobierno?
- ʖ Como la cultura de reducción de los riesgos podría tener más valor y espacio en
los movimientos sociales, en las empresas y en el gobierno?
Nos gustaría agradecer toda colaboración que recibimos de los expertos en APELL de
Latino América y de UNEP, que de manera muy amable y profesional ayudaron con la
elaboración de este trabajo.
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RESUMO
O objetivo deste trabalho foi de realizar a compartimentação fisiográfica das bacias hidrográficas
Juqueriquerê, Santo Antônio e São Francisco, nos municípios de Caraguatatuba e São Sebastião
(SP), com finalidade de identificar locais com maior vulnerabilidade a corridas de massa. Foi
empregado o método proposto por Zaine (2011), com subsídio de bases cartográficas em escala
1:50.000, mapas geológicos em escala 1:50.000 e ortofotos com resolução 1:10.000, além de
estudos de retro-análise dos eventos que já ocorreram no local. Foram delimitadas unidades
fisiográficas nas planícies fluviais e flúvio-marinhas; nos locais com depósitos de colúvio e de
tálus, nos granitoides em morros isolados, nos granitoides e gnaisses-migmatitos associados às
médias e baixas encostas de serra e nas áreas de topo com predominância de granitoides e a
gnaisses migmatitos. A vulnerabilidade a corridas de massa é maior em encostas retilíneas a
convexas, com valores de declividade superiores a 300.
Palavras Chave: Compartimentação fisiográfica, corridas de massa, fotointerpretação
ABSTRACT
The objective of this study was to perform the physiographic compartmentalization of
Juqueriquerê, San Antonio and San Francisco watershed, in the municipalities of Caraguatatuba
and São Sebastião (SP), with the purpose of identifying areas with greater vulnerability to flow. It
used the method proposed by Zaine (2011), with allowance cartographic bases in scale 1: 50,000
geological maps at 1: 50,000 and orthophotos with resolution 1: 10,000, and retro-analysis of
event studies that have already occurred in local. Physiographic units were delimited in fluvial and
fluvial-marine plains; in places with deposits of colluvium and talus in granitoids in isolated hills in
granitoids and gneisses, migmatites associated with the middle and lower mountain slopes and on
top of areas with a predominance of granitic gneisses and migmatites. The vulnerability of flow is
greater in the convex and straight slopes with slope values greater than 300.
Keywords: Physiographic compartmentalization, flows, photointerpretation
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1. INTRODUÇÃO
Uma das maneiras de estudar os elementos que compõe o meio físico é por meio da
compartimentação fisiográfica, que segundo Oliveira et. al (2007), consiste na divisão de uma
determinada região em áreas que apresentem, internamente, características fisiográficas
homogêneas e distintas das áreas adjacentes. Desta maneira, podem ser efetuadas inferências
sobre as propriedades do meio e estabelecidas as suas decorrentes potencialidades e limitações
(OLIVEIRA et. al, 2007).
A compartimentação é efetuada pela análise dos elementos componentes do meio físico,
que podem ser de natureza geológica ou geomorfológica, e da identificação de aspectos locais
desses elementos, ou seja, das suas formas de ocorrência (VEDOVELLO; MATTOS, 1993; 1998).
Zaine (2011), Silva et. al (2010) e Cardoso et. al (2009) salientam que para a compartimentação
ser realizada deve ter como referência, principalmente, as propriedades texturais (relevo, forma e
estrutura de drenagem) do meio analisado.
As etapas de realização da compartimentação fisiográfica envolvem a aplicação de técnicas
de sensoriamento remoto a partir do método lógico de interpretação de imagens, desenvolvido por
Veneziani e Anjos (1982), no qual a extração de dados e análise das imagens é baseada nos
elementos da rede de drenagem e do relevo. Neste método os estudos de textura, forma e
estrutura das feições seguem as etapas de fotoleitura, fotoanálise e fotointerpretação. Segundo
Soares e Fiori (1976), a etapa de fotoleitura compreende o reconhecimento dos elementos de
textura de interesse na imagem; a fotoanálise, por sua vez, faz a associação e ordenação das
partes da imagem analisada e a fotointerpretação trata da análise da imagem visando à
descoberta e avaliação, por métodos indutivos, dedutivos e comparativos do significado, função e
relação dos objetos correspondentes às imagens (SOARES; FIORI, 1976).
Uma vez que reúne características fisiográficas de uma paisagem, o método de
compartimentação fisiográfica pode indicar locais que possuam maior susceptibilidade à
ocorrência a processos geológicos, como as corridas de massa (flow). Segundo Gramani (2001),
as principais condições para a deflagração destes eventos são: fonte abundante de partículas e
detritos de solos e/ou rocha inconsolidados; presença de encostas íngremes (geralmente acima
de 25°); grande fluxo de água atingindo os materiais suscetíveis a escorregamentos
(hidrodinâmica: chuvas, degelo, rompimento de lagos, outros) e vegetação esparsa (GRAMANI,
2001). Ademais, outros parâmetros morfométricos e geotécnicos também influenciam na
ocorrência destes fenômenos, tais como morfologia das bacias, forma dos vales, densidade de
drenagem, permeabilidade intergranular e profundidade do manto de alteração (GRAMANI, 2001).
Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é de realizar a compartimentação fisiográfica
preliminar das áreas abrangidas pelas bacias hidrográficas do Rio Santo Antônio, do Rio
Juqueriquerê e do Rio São Francisco, localizadas nos municípios de Caraguatatuba e São
Sebastião (SP), com a finalidade de identificar áreas-alvo propícias a processos de corridas de
massa.

2. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO
A área de estudo compreende às bacias hidrográficas do Rio Santo Antônio, do Rio
Juqueriquerê e do Rio São Francisco, localizadas nos municípios de Caraguatatuba e São
Sebastião (SP), no contexto geomorfológico do Planalto Atlântico e da Província Costeira (Figura
1). A Província Costeira é dividida por Almeida (1964) em Serranias Costeiras e Zona da Baixada
Litorânea. As planícies possuem ocorrência restrita distribuídas por um litoral bastante recortado,
onde são frequentes as enseadas e praias. A costa é abruptamente interceptada pela borda
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oriental do Planalto Atlântico com ocorrência de pontões rochosos perpendiculares à direção geral
desta estrutura, os quais favorecem a formação de baías.
Segundo o mesmo autor, a ação dos movimentos neotectônicos, representada pelos
movimentos de blocos de falhas, é responsável pelo desenvolvimento de rifts e soerguimento da
Serra do Mar e Mantiqueira. Esses movimentos ocorreram basicamente ao longo de antigas linhas
de fraqueza do Pré-cambriano, com direção predominante leste-nordeste determinando a linha de
costa atual. Esta área encontra-se totalmente inserida no Embasamento Cristalino em trecho do
cinturão de cisalhamento transcorrente Paraíba do Sul. Com relação à litologia da região serrana,
destaca-se a ocorrência de rochas polimetamórficas de idade arqueana (migmatitos, gnaisses,
granito-gnaisses, biotita gnaisses), granitóides foliados do proterozóico superior, rochas
cataclásticas cambro-ordivicianas e intrusões básicas localizadas, de idade mesozóica
(geralmente na forma de diques).
Figura 1 – Localização das bacias hidrográficas alvo de estudo

3. MATERIAIS E MÉTODOS
3.1. Materiais
Para a elaboração do presente trabalho foram utilizados os seguintes materiais: cartas
topográficas em escala 1:50.000 do IBGE das folhas Maresias (SF-23-Y-D-V-4) Caraguatatuba
(SF-23-Y-D-VI-1), Pico do Papagaio (SF-23-Y-D-V-2), e São Sebastião (SF-23-Y-D-VI-3) (IBGE,
1973; 1974a; 1974b; 1975), mapas geológicos em escala 1:50.000 da folha Caraguatatuba (SF23-Y-D-VI-1), Pico do Papagaio (SF-23-Y-D-V-2) (CPRM, 1982; CPRM, 1991) e do município de
São Sebastião (IG, 1996), ortofotos em escala 1:10.000 da Emplasa e levantamento bibliográfico
dos processos de corrida de massa que já ocorreram na área.
3.2.

Métodos

De modo a subsidiar a elaboração da compartimentação fisiográfica, primeiramente foram
gerados os mapas de declividade, hipsometria, hidrografia e geologia da área de estudo. Para tal,
foram dispensadas técnicas de geoprocessamento no software Arcgis 10.2.2 nas curvas de nível
em escala 1:50.000 (com equidistância de 20 metros) através dos comandos Create Tin e Slope,
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ambos pela ferramenta D Analyst. Ademais, as ortofotos em escala 1:10.000, fornecidas pela
EMPLASA, foram georreferenciadas e mosaicadas no mesmo programa.
A realização da compartimentação fisiográfica seguiu as recomendações da interpretação
pelo método lógico (GUY, 1966; SOARES; FIORI, 1976; ZAINE, 2011), que segundo Vedovello
(2000) é passível de repetição por outros intérpretes ou aplicação em outras áreas de maneira
similar. Nesse sentido, o presente trabalho seguiu as etapas de fotoleitura, fotoanálise e
fotointerpretação, propostas por Soares e Fiori (1976).
A etapa de fotoleitura se baseou na identificação das técnicas e processos de obtenção da
imagem orbital de sensoriamento remoto, como a resolução espacial, resolução espectral e outras
características pertinentes a essa fase.
Para a fotoanálise, primeiramente a área foi dividida em relação aos aspectos geológicos,
considerando as diferentes litologias encontradas na área de estudo. Posteriormente, as análises
da forma, textura, estrutura dos elementos do relevo e da drenagem foram considerados
referenciais para a delimitação dos diferentes compartimentos, a partir da utilização dos mapas
hipsométricos, de declividade e hidrográfico. Assim, esta etapa seguiu as proposições do quadro
de análise fotogeológica, elaborado por Zaine (2011).
A fotointerpretação, por sua vez, se baseou na assimilação dos resultados obtidos pela
fotoanálise, identificando o significado das formas e características das unidades delimitadas no
contexto de sua função para o ambiente.
A caracterização geológico-geotécnica foi baseada nos resultados da interpretação das
imagens pelas etapas anteriores e pelo trabalho de campo. Assim, as análises realizadas nessa
fase seguiram as orientações dos itens “Aplicações”, “Análise de densidade textural” e “Análise
das formas e características do relevo” propostos por Zaine (2011).
Em relação aos estudos de retro-análise, foram identificadas com o auxílio das ortofotos da
Emplasa as possíveis evidências de movimentos de massa que ocorreram no local.
Posteriormente a sua delimitação, foram investigadas, através dos levantamentos bibliográficos
realizados, as características geológicas-geomorfológicas dos locais nos quais esses eventos
ocorreram (CORRÊA et. al, 2015).

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Foram identificadas na área de estudo 17 unidades fisiográficas distribuídas ao longo da
Província Costeira e do Planalto Atlântico, com diferentes contextos geológicos (Figura 2).
As unidades fisiográficas 2, 4, 5, 6, 7, 9 possuem alta densidade textural, e, portanto, alta
densidade de drenagem e de relevo. Nestas, de maneira geral, os vales são fechados, a
amplitude local é média a alta, bem como os valores de declividade, as encostas variam de
convexas a retilíneas e a forma dos topos varia de arredondada a angulosa. Em relação às
características geológico-geotécnicas, nestas unidades a permeabilidade intergranular varia de
média para baixa, a relação escoamento superficial pela infiltração é média, bem como a
profundidade do manto de alteração e o topo rochoso varia de raso a sub aflorante. Nestes locais
foram encontradas inúmeras evidências de ocorrência de movimentos de massa, através da
identificação visual e mapeamento das cicatrizes. Nesse sentido, a etapa de fotointerpretação
revelou que para estas unidades a potencialidade a corridas de massa pode variar de média a
alta, devido à morfologia das bacias hidrográficas e a densidade de drenagem. Cabe ressaltar que
movimentos de massa desta classe desenvolvem-se principalmente ao longo dos canais de
drenagem de primeira à terceira ordem, com valores de inclinação do talvegue elevados. Nesse
sentido, apesar de possuir baixos valores de densidade textural, a unidade fisiográfica 1,
denominada de planícies aluviais restritas, é caracterizada como uma região com alta
probabilidade de ocorrência de corridas de massa, devido à inclinação do talvegue e sua inserção
em bacias com formato mais circular e fechado, possibilitando a hiperconcentração dos fluxos e
favorecendo o escoamento superficial rápido de detritos. As unidades 2, 4, 5, 6, 7 e 9 abrangem
principalmente morfologias de relevo serrano a escarpado e litologias que variam de gnaissesmigmatítiticas a granitos.
As unidades 3, 10 e 11 possuem médios valores de densidade textural. Nesse sentido,
observa-se nestes locais médias amplitudes locais, baixos a médios valores de declividade e
forma de encostas que pode variar de côncava a convexa. Ademais, os topos são, em sua
maioria, arredondados e podem ser encontrados vales abertos a fechados. Em relação às
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características geológico-geotécnicas, o manto de alteração nestes locais é médio, a
profundidade do topo rochoso é intermediária e o potencial a escorregamentos e corridas de
massa varia de baixo a médio. Cabe destacar que a unidade 11 é representada pelas rampas de
colúvios e tálus e sua potencialidade a corridas de massa é alta.
Figura 2 – Compartimentação fisiográfica da área de estudo

As unidades com baixa densidade textural estão concentradas principalmente na Província
Costeira e sua principal característica é a baixa densidade de drenagem e ausência de estruturas
geológicas orientadas. Nesse sentido, as unidades 8, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, indicadas por
modelados “planície costeira”, “planície aluvial”, “praial” e “colinas isoladas” possuem baixa
probabilidade à ocorrência de corridas de massa em seu interior. Entretanto, cabe ressaltar que
as corridas de massa, de acordo com Gramani (2001), possuem um grande raio de alcance,
mesmo em áreas planas. Pela retro-análise, foi possível observar que a grande corrida de massa
que ocorreu em 1967 em Caraguatatuba (SP), na bacia hidrográfica do Rio Santo Antônio,
embora tenha sido originada à montante da planície costeira, a atingiu com grande força
destrutiva.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
As unidades fisiográficas 9, 11 e 12 possuem maior potencialidade à ocorrência de
processos de corrida de massa devido aos seus valores de densidade textural (grande densidade
de drenagem, grande densidade de relevo, altos valores de amplitudes locais e de declividade,
forma de encostas que variam de convexa a retilínea e estruturas geológicas muito orientadas).
Entretanto, cabe ressaltar que a unidade fisiográfica 1 também é enquadrada como uma região
alvo à ocorrência destes fenômenos, devido à forma das bacias hidrográficas na qual está
inserida e à inclinação do talvegue dos seus canais de drenagem. Futuramente, com a finalidade
de determinar o raio de alcance de possíveis corridas de massa no local, serão empregadas
modelagens numéricas na área a partir de softwares de simulação 3D, como o RAMMS e o FLO2D.
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RESUMO
Conceitualmente, é importante distinguir os processos de erosão por escoamento laminar, dos
processos de erosão linear acelerada que envolve a movimentação de grandes massas de solo e
sedimentos, conhecidos no Brasil como sulcos, ravinas e boçorocas/voçorocas. Para melhor
entendimento dos processos erosivos, é necessário buscar fundamentação teórica a partir da
visão de autores de diferentes formações, que atuam na área de erosão de solos. O
conhecimento do comportamento dos processos erosivos lineares permite destacar dois tipos de
maior importância na prevenção e controle, que são as ravinas e as boçorocas/voçorocas. Por
isso, a diferenciação entre a ravina e boçoroca tem uma importância considerável. As boçorocas
necessitam de medidas de maior envergadura para sua contenção, não raro envolvendo obras de
engenharia, principalmente quando atingem áreas urbanas, estradas, ferrovias e outras. A erosão
é considerada um dos maiores riscos naturais, devido aos grandes danos econômicos, ambientais
e sociais. A erosão não é novidade, pois os Incas e Chineses empregavam continuamente a
agricultura em tabuleiros tendo como finalidade controlar as enxurradas, evitando assim o
desencadeamento dos processos erosivos. No Brasil, a erosão, vem gerando prejuízos tanto na
área rural quanto urbana, por meio da perda de solos agricultáveis, danos em obras de
infraestrutura, e na degradação de áreas urbanas, consequentemente contribuindo para o
assoreamento dos cursos d’água.
Palavras Chave: Boçoroca; Voçoroca; Ravina; Erosão.

ABSTRACT
Conceptually, it is important to distinguish between laminar flow erosion and accelerated linear
erosion processes involving the movement of large masses of soil and sediment, known in Brazil
as rills, ravines and gullies. To better understand erosion processes, it is necessary to seek for
theoretical basis from different authors with diversified background that work with soil erosion.
Knowledge of the behavior of linear erosive processes allows highlighting two types with the
greatest importance in prevention and control, which are the ravines and gullies. Therefore, there
is considerably prominence in distinguishing between ravine and gully. Gullies involve more
extensive measures for its containment, often requiring engineering works, mainly when they reach
urban areas, roads, railways etc. Erosion is one of the greatest natural hazards due to the major
economic, environmental and social damage; This hazard is no novelty, since Incas and Chinese
continuously employed agricultural terraces in order to control floods, thus preventing erosion
onset. In Brazil, erosion has been generating rural and urban losses, through arable land losses,
damage to infrastructure, urban areas degradation and aggradation of watercourses.
Keywords: Gully; Ravine; Erosion.
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1. INTRODUÇÃO
A erosão é considerada um dos maiores riscos naturais, devido aos grandes danos
econômicos, ambientais e sociais. Na história são conhecidos os casos de regiões que entraram
em decadência devido à degradação das terras agrícolas, principalmente naquelas onde ocorre a
erosão laminar, processo de percepção mais difícil e que elimina os horizontes do solo mais
férteis. Assim, os processos erosivos naturais tendem a caracterizar regiões específicas,
destacando os agentes erosivos prevalecentes, como, por exemplo, a erosão eólica das regiões
desérticas sob a ação do vento, a erosão glacial das regiões temperadas sob a ação das geleiras,
a erosão hídrica das regiões tropicais úmidas, sob a ação da chuva.
No Brasil, a erosão, vem gerando prejuízos tanto na área rural quanto urbana, por meio da
perda de solos agricultáveis, danos em obras de infraestrutura, e na degradação de áreas
urbanas, com o consequente assoreamento dos cursos d’água e das estruturas dos piscinões.
Além destes efeitos, é ainda necessário considerar o papel dos defensivos agrícolas arrastados
pela erosão, como poluentes dos recursos hídricos superficiais, alterando a qualidade e
quantidade das águas. As primeiras ocorrências de erosões urbanas expressivas, conhecidas no
Brasil, foram identificadas nas regiões Sul e Sudeste, e datam de 70 anos no Oeste de São Paulo,
e 50 anos no noroeste do Paraná, coincidindo, praticamente, com o ápice do processo de
colonização e ocupação dessas regiões, manifestando-se após o desmatamento intensivo para o
plantio de café, algodão e amendoim, e a instalação dos núcleos urbanos, ao longo das rodovias
e ferrovias.
O entendimento do comportamento dos processos erosivos lineares permite destacar dois
tipos de maior importância: as ravinas e boçorocas/voçorocas. Uma ravina é o resultado do
escoamento superficial, enquanto uma boçoroca/voçoroca é o canal esculpido pelo afloramento
do lençol freático no fundo da incisão e também pelo escoamento superficial. Por isso, a
diferenciação entre ravina e boçoroca/voçoroca tem uma importância considerável, já que as
boçorocas/voçorocas necessitam de medidas de maior envergadura para sua contenção e
controle.

2. OBJETIVOS
Este trabalho tem por objetivo apresentar a importância da distinção conceitual dos
processos de erosão hídrica linear acelerada, que envolve a movimentação de grandes massas
de solo e sedimentos, conhecidos no Brasil como sulcos/ravinas e boçorocas/voçorocas, visando
contribuir para melhor atuação frente a esses processos.

3. CONCEITOS
A erosão manifesta-se como um fenômeno resultante da ruptura de equilíbrio do meio
ambiente, decorrente da transformação drástica da paisagem, por eliminação da cobertura vegetal
natural e introdução de novas formas de uso do solo. Dessa maneira o território brasileiro, ao
longo de sua ocupação, vem manifestando não só a erosão decorrente da intensificação da
atividade agrícola, mas também aquela relativa ao uso urbano do solo. O processo de ocupação,
quando conduzido sem planejamento, desencadeia degradação ambiental, no qual o homem é o
principal agente. A incidência dos processos erosivos lineares alinhados à consequência do
transporte e deposição de sedimentos (assoreamento), frequência das inundações e a
deterioração da qualidade da água e do próprio sedimento, está relacionada diretamente à
atuação predatória do homem rompendo o equilíbrio natural de todo o ecossistema.
O conceito de erosão está associado a processo de desgaste da superfície do terreno,
desencadeado pelo escoamento da água superficial, com caráter mais contínuo e gradativo, por
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meio da desagregação, transporte e deposição dos materiais alterados que compõem o solo (IPT,
1986; ALMEIDA FILHO, 2000; TOMINAGA et al. 2009). Tal situação provoca a produção de
grande quantidade de sedimentos que contribui para o assoreamento de cursos d’água e
reservatórios de abastecimento e, consequentemente, favorece a ocorrência de inundações e a
danificação de infraestruturas rurais e urbanas (DAEE, 1989; IPT, 2012). A evolução de áreas
intensamente afetadas pela erosão apresenta normalmente, um primeiro estágio de erosão
laminar intensa, que leva à formação de sulcos rasos e profundos (Foto 1). As erosões em sulcos
são pequenas incisões em forma de filetes muitos rasos e ocorrem nas linhas de maior
concentração das águas de escoamento superficial. Não havendo medidas de controle, os sulcos
podem evoluir rapidamente formando ravinas de portes variados.
As ravinas são normalmente de forma alongadas, mais compridas que largas e com
profundidades variáveis (Foto 2). Raramente são ramificadas e não chegam a atingir o nível
d’água subterrânea (OLIVEIRA, 1994; CERRI et al., 1997). O desenvolvimento lateral se dá pelo
escoamento das águas pluviais no seu interior, provocando erosão no pé do talude e,
consequentemente, ocorre deslizamento. Existe uma tendência em que se considera uma
profundidade mínima para as ravinas em torno de 30 cm, (TRICART, 1977) ou 50 cm (IMESON e
KWAAD, 1980). Guerra (1994) também apresenta uma diferenciação cuja proposta é de que as
ravinas podem ser obliteradas por máquinas agrícolas. Ao considerar que os sulcos e ravinas são
originados pelo escoamento concentrado das águas superficiais e, ao haver a interceptação do
lençol freático, existe uma somatória de processos erosivos superficiais e subsuperficiais, fazendo
com que a forma erosiva atinja grandes dimensões e passe a denominar-se boçoroca ou
voçoroca (SALOMÃO, 1994), desenvolvendo processos/fenômenos como piping, liquefação de
areias, deslizamentos, e outros (Foto 3).
Os conceitos dos processos de erosão, do tipo ravina e boçoroca/voçoroca, são muito
discutidos entre os pesquisadores da geografia e geologia. Mas, também, pelos pesquisadores
das áreas de engenharia civil e agronomia. A diferenciação desses processos é fundamental na
elaboração dos projetos de estabilização e contenção, visto que, no caso das
boçorocas/voçorocas há necessidade da adoção de medidas de maior envergadura,
principalmente quando atingem cidades, estradas e ferrovias.
Na bibliografia, a maioria dos autores menciona o fenômeno do piping como o mais
importante processo de evolução da boçoroca/voçoroca, mas nestas condições há pouco
aprofundamento para entender os mecanismos deste fenômeno. É fundamental estudar a
evolução da boçoroca/voçoroca, mas também entender o comportamento do lençol freático na
bacia de contribuição com análise das vertentes. O piping se dá por arraste das partículas de solo
ou sedimento do interior do maciço, por força da concentração das linhas de fluxo em regime
turbulento, ao longo de descontinuidade: lineamento estrutural, contato interestratos, ou mesmos
vazios deixados por atividades biológicas (raízes, animais terrícolas) como apontam Prandini et
al., 1974; Furlani, 1980; DAEE, 1989.
De acordo com Guerra et al. (1999) e Oliveira (1999), aspectos importantes para o
desenvolvimento das ravinas e voçorocas dependem da conjugação de fatores naturais, como a
pluviosidade, o tipo de solo, o relevo, e o uso e ocupação das terras. As feições erosivas hídricas
lineares (sulco, ravina, boçoroca/voçoroca) são descritas como sinais de instabilidade dos
sistemas geomorfológicos. Sua classificação é sintetizada como sendo: sulcos, feições alongadas
resultantes do processo do escoamento concentrado da água; e boçoroca/voçorocas, canais
esculpidos pelo afloramento do lençol freático.
É fundamental assinalar que, a despeito de decisiva na evolução das formas erosivas
conhecidas no Brasil como boçorocas, a ação das águas subterrâneas, como foi destacada há
décadas por diversos autores, não tem sido tomada na devida conta na concepção da grande
maioria das obras de correção. Aliás, muitas vezes, é a própria erosão interna a responsável
direta pela ruína precoce destas mesmas obras (ALMEIDA FILHO, 2000).
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Foto 1 – Processo erosivo do tipo sulco
(Botucatu, SP – 2010).

Foto 2 – Erosão do tipo ravina
(Fernandópolis, SP – 2010).

Foto 3 – Erosão do tipo boçoroca/voçoroca
(Paraguaçu Paulista, SP – 2005).

4. DISCUSSÕES DOS PROCESSOS DE EROSÕES HÍDRICAS LINEARES
A Geologia de Engenharia, “especialização que enfoca as relações biunívocas entre o
homem e o meio físico geológico” (RUIZ E GUIDICINI, 1998), pode e deve cumprir importante
papel voltado à minimização dos impactos ambientais e à recuperação do ambiente, agregando
as diferentes áreas do conhecimento que respondem pela solução de problemas de engenharia e
meio ambiente (SALOMÃO et al. 2012). As erosões do tipo sulcos e ravinas não apresentam
ramificações, em compensação as boçorocas ou voçorocas apresentam uma ou várias
ramificações integrando-se ao ramo principal e destruindo grandes áreas de pastagens, culturas,
bens públicos e moradias e tendo como consequência a jusante o assoreamento das drenagens.
Bacellar (2000) também aponta que a classificação mais utilizada no Brasil tem sido a do Instituto
de Pesquisas Tecnológicas - IPT, que diferencia as ravinas das boçorocas/voçorocas pelo fato da
segunda atingir o lençol freático, que implica em hidrodinâmicas diferentes, embora admitam que
uma ravina possa evoluir para boçoroca/voçoroca quando o nível do freático é interceptado, o que
não significa que a dinâmica de todo o foco erosivo seja esta. Nos estudos dos processos de
boçorocamento na bacia hidrográfica do Ribeirão Vai Vem (Ipameri-GO), foram definidas como
incisões que têm a presença do fluxo permanente, e as ravinas como incisões sem a presença do
lençol freático, observando também que na voçoroca há a atuação tanto do fluxo superficial como
do fluxo subsuperficial, enquanto as ravinas estão ligadas ao fluxo superficial (ROCHA, 2012).
Quanto à denominação ravina ou boçoroca/voçoroca vários pesquisadores (PICHLER, 1953;
RODRIGUES, 1982; IPT, 1986; SALOMÃO, 1994 e 1999; OLIVEIRA, 1994; ALMEIDA FILHO,
2000; CASTRO et al. 2004, ALMEIDA et al. 2005; CAMAPUM DE CARVALHO et al., 2006)
indicam que a erosão tipo ravina é desencadeada basicamente pelo escoamento concentrado das
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águas pluviais, enquanto a passagem para boçoroca/voçoroca se dá quando aflora o lençol
freático, com tendência a alargar-se e aprofundar se, até atingir o seu equilíbrio dinâmico. Na
erosão do tipo boçoroca/voçoroca a evolução lateral e remontante por meio de piping não requer
a ação da chuva, conforme relata Salomão (1999). O fenômeno de piping provoca a remoção de
partículas do interior do solo formando canais que evoluem em sentido contrário ao do fluxo de
água, podendo dar origem a colapsos do terreno, com desabamentos que alargam a
boçoroca/voçoroca ou criam novos ramos. Conforme Bigarella e MazuchowskI (1985), a
boçoroca/voçoroca é nitidamente um fenômeno hídrico, envolvendo a ação das águas superficiais
e subsuperficiais e o seu início se dá a partir da concentração de água na superfície da vertente, a
princípio com pequenos regos, que tendem a evoluir para sulcos e ravinas cada vez mais
profundos, até encontrar o lençol freático. Concorda-se com Salomão (1994) e Almeida Filho e
Ridente Júnior, (2001) que reafirmam que o piping é uma erosão interna que provoca a remoção
de partículas do interior do solo, formando “tubos” vazios que provocam colapsos e
escorregamentos laterais do terreno, alargando a boçoroca ou criando novos ramos”. Finalmente
há boçorocas/voçorocas que se apresentam conectadas a ravinas em sua cabeceira ou em suas
bordas laterais, cuja tendência é de se aprofundarem e se integrarem ao fenômeno do
boçorocamento ou voçorocamento. Apesar do papel da ação das águas subterrâneas ter sido
destacado por vários autores, ele não tem sido considerado nos projetos da maioria das obras de
contenção das boçorocas/voçorocas. A ação das águas subterrâneas é diretamente responsável
pelo insucesso de numerosas obras de engenharia.

5. IMPACTO NOS RECURSOS HÍDRICOS
O impacto da erosão nos recursos hídricos manifesta-se por meio do assoreamento dos
cursos d’água e reservatórios, ocasionando a deterioração da qualidade dessas águas, além de
trazer, com maior frequência e intensidade, inundações catastróficas e alterações ecológicas que
afetam a fauna e flora. Quanto aos danos socioeconômicos, destaca-se a ocorrência de
inundações em rios urbanos afetando a população que habita suas margens, ou, também,
ocasionando a escassez de água para uma determinada população, devido a colmatação de
reservatórios de abastecimento, resultando na diminuição da capacidade de armazenamento dos
corpos d’água afetados (OLIVEIRA, 1994).

6. GESTÃO DE RISCOS DOS PROCESSOS EROSIVOS LINEARES
O desenvolvimento dos processos erosivos lineares do tipo ravina e boçoroca ou voçoroca,
principalmente aqueles que ocorrem nas áreas urbanas, podem gerar riscos às pessoas, bem
como moradias, prédios públicos, sistemas viários, redes de abastecimento de água e gás, redes
de esgoto, galerias de águas pluviais, redes de distribuição de energia, rede de fibras óticas e
outros. Na diferenciação desses processos lineares, avaliando a análise de risco em relação ao
meio urbano, é possível estabelecer diferentes situações de maior ou menor risco ao meio
urbano, com base na dinâmica de evolução. Sendo que a erosão do tipo ravina é desencadeada
pelo escoamento superficial nos períodos de chuvas; enquanto a evolução das
boçorocas/voçorocas não necessariamente depende de chuvas, pelo fato de atingirem o lençol
freático, sendo possível assim planejar as ações para recuperação/estabilização das mesmas.
Entretanto, o ideal é que se adotem ações preventivas para o controle desses processos,
evitando os riscos e danos decorrentes.

7. CONSIDERAÇÕES
Apesar de alguns pesquisadores desconsiderarem a diferença entre a ravina e
boçoroca/voçoroca, tem crescido o número de evidências favoráveis à gênese de canais
associada à erosão subterrânea nos mais variados ambientes. Na erosão do tipo
boçoroca/voçoroca, o desenvolvimento dos processos de alargamento e evolução ocorre de forma
rápida e intensa. Correspondendo a um avançado estágio de degradação do solo, cujo poder
destrutivo local é superior ao das outras formas, e, portanto, de difícil contenção. Por isso, julga-se
de fundamental importância a diferenciação entre ravina e boçoroca/voçoroca, na elaboração dos
projetos para estabilização e contenção desses processos. Sendo necessário ainda, considerar a
5

ação do lençol freático, que muitas vezes é um dos fatores responsáveis pelo insucesso das
obras de engenharia. Enquanto nas obras de estabilização das ravinas devem-se realizar
medidas para o disciplinamento do escoamento superficial e estabilização do processo.
Os instrumentos técnicos constituem a base sobre a qual se estabelece as medidas
preventivas e corretivas dos processos erosivos, portanto considerar as diferenciações desses
processos contribui para conter adequadamente a sua evolução e reduzir a probabilidade de
ocorrência de situações de risco para a população urbana e rural (áreas agrícolas), como a
ocorrência de inundações que afetam numerosa população todos os anos.
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RESUMO
O presente trabalho estrutura e implementa um modelo de Gestão de Riscos Operacionais no
processo de Distribuição de Água da RMSP tendo como objetivo a mensuração dos riscos e suas
priorizações para propor ações que permitam corrigi-los. Também foram elaborados Planos de
Contingência para minimizar as ocorrências de materialização dos riscos. A metodologia utilizada
foi extraída das referências que consolidam as boas práticas de gestão de riscos e controles
internos: COSO ERM / ISO 31.000 / WHO - Guidelines for Drinking-Water Quality. A estrutura
proposta está adequada para identificação, análise, avaliação de riscos, tratamento e
monitoramento. Os resultados mais significativos estão relacionados à identificação dos Setores
de Distribuição mais críticos, proporcionando a possibilidade de focar os esforços operacionais e
recursos orçamentários nesses locais onde são necessários maiores níveis de atenção,
garantindo, desta forma, a regularidade do abastecimento da RMSP.
Palavras Chave: Riscos Operacionais, Distribuição de Água, Metodologia, Priorizações,
Planos de Contingência

ABSTRACT
This work structure and implement an operational risk management model in water distribution
process of RMSP with the objective of measuring risks and their prioritization to propose actions
that allow correct them. They were also prepared contingency plans to minimize the occurrences
of materialization of risks. The methodology used was extracted from references to consolidate the
good risk and internal controls management practices: COSO ERM / ISO 31000 / WHO Guidelines for Drinking-Water Quality. The proposed structure is suitable for identification,
analysis, risk assessment, treatment and monitoring. The most significant results are related to the
identification of the most critical sectors of distribution, providing the possibility to focus on the
operational efforts and budgetary resources in those places where they are needed higher levels
of care, ensuring in this way, the regular supply of RMSP.
Keywords: Operational Risk, Water Distribution, Methodology, Prioritization, Contingency
Plans
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1. INTRODUÇÃO
Em fevereiro de 2007 foi publicada a Lei 11.445/2007 que rege as diretrizes nacionais para
o saneamento básico, ordenando, dentre outras questões, a identificação dos riscos a
formalização de planos de contingencias. Consequentemente, a Sabesp busca adequar um
sistema de gerenciamento de risco para garantir um atendimento mais adequado às demandas
dos seus stakeholder.
Desta forma, em junho de 2013, todas as Unidades de Negocio envolvidas no Processo de
Distribuição de Água do Sistema Integrado da RMSP, reuniram-se para iniciar uma avaliação de
riscos estruturada e alinhada com os diferentes atores para preservar e aumentar a segurança de
seus sistemas de distribuição de água à população.
Outro grande fator motivador para execução do projeto ocorreu com a realização por alguns
jogos da Copa do Mundo de 2014, onde Ministério da Justiça, por meio da Secretária
Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos, determinava: “fortalecer o policiamento
ostensivo nos pontos sensíveis e críticos, ressalvadas as competências de outros órgãos, em
especial nos locais de infra-estrutura, sistemas de telecomunicações, de fornecimento de energia,
iluminação, gás, abastecimento de água e outros”
Segundo o COSO (2004), a gestão de riscos contribui para assegurar comunicação eficaz e
o cumprimento de leis e regulamentos, bem como evitar danos à reputação da organização e
suas consequências. Em suma, a gestão de riscos ajuda a organização a atingir seus objetivos e
a evitar os perigos e surpresas em suas atividades.

2. OBJETIVOS
2.1. Objetivo Geral
Alinhada com o problema de pesquisa supracitado, este projeto tem como objetivo:
Estruturar e Implementar a Gestão de Riscos Operacionais no processo de Distribuição de Água
da Região Metropolitana de São Paulo - RMSP.
2.2. Objetivos Específicos
As ações a serem realizadas para atingir o objetivo geral do projeto e também aplicá-lo em
outras situações são:
 Verificar quais são os riscos do Processo de Distribuição;
 Mensurar os riscos identificados e prioriza-los.
 Propor as ações que permitam corrigir potenciais eventos que possam comprometer
o sistema.
 Elaborar Planos de Contingência para restabelecimento dos processos.

3. MÉTODO UTILIZADO
A dificuldade na gestão do processo de distribuição de água torna-se evidente quando se
observa a complexidade e o elevado número de componentes envolvidos e a deficiente
quantidade e qualidade de informações disponíveis no processo de tomada de decisão. Diante
desses fatores a ocorrência do processo de tomada de decisão é diante de riscos e incertezas.
Certamente, é sensato para se tomar uma decisão contextualizada o gerenciamento dos
riscos dos processos na distribuição de água. De acordo com Brasiliano (2009, p.012), “O
gerenciamento de riscos contribui para assegurar comunicação eficaz e cumprimento das leis e
regulamentos, bem como evitar danos a reputação da organização e suas consequências. Em
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suma, o gerenciamento de riscos corporativo ajuda a organização a atingir seus objetivos e evitar
e supressas em seu percurso.”
A finalidade da gestão de riscos é a tomada de decisões baseada nos resultados da
análise de riscos, sobre quais riscos precisam ser tratados e sobre as prioridades de tratamento.
Entre os diversos modelos de gestão de riscos disponíveis, foram utilizados para o
desenvolvimento desse projeto o elaborado pelo Comitê das Organizações Patrocinadoras-COSO
(Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission – Enterprise Risk
Management), o processo de Gestão de Riscos segundo a norma ISO 31000 e da Organização
Mundial da Saúde-WHO (Guidelines for Drinking-Water Quality), conforme Figura 1:
Figura 1: Referências da metodologia de Gestão de Riscos adotadas ao projeto

Essas referências consolidam as boas práticas de gestão de riscos e controles internos,
pois as estruturas propostas, conforme Figura 2, estão adequada para identificação, análise,
avaliação de riscos, tratamento e monitoramento.
Figura 2: Framework aplicado aos trabalhos.

3.1. Desenvolvimento do projeto
Para atender a demanda, o projeto abrangeu o Processo de Distribuição de Água da RMSP,
composto de 157 setores de abastecimento e responsável pelo fornecimento de água para uma
população aproximada de 16 milhões de pessoas.
Foram organizados grupos de trabalhos com especialistas no sistema de abastecimento das
diversas Unidades de Negócio. Esse grupo, no primeiro momento, identificou e avalizou um
portfólio de riscos que contemplava os principais problemas. Esse eventos foram sintetizados em
8 (oito) riscos, conforme portfólio do Quadro 1
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Quadro 1: Portfólio de Riscos do Processo de Distribuição de Água
Subprocessos

Risco

Fator de Risco
Ação criminosa (introduções de substancias perigosas por meio de sabotagens ou ações terroristas).

Contaminação da água
tratada.

Invasão das instalações (Externo: falta de segurança pública / Interno: Ausência de vigilância, Conservação
adequada das áreas).
Controle de lavagem/desinfecção inadequada dos reservatórios.
Infiltração de água de inundação ou entrada de poluentes pelas fissuras das paredes e lajes dos
reservatórios.

Reservação de água

Reservação subdimensionadas.
Ausência de Reservação.

Insuficiência de Reservação Falhas operacionais.
Aumento anormal da demanda.
Incidentes geofísicos (desastre natural).
Ausência de manutenção preventiva e preditiva.
Obsolescência de equipamentos e instalações.

Falha dos equipamentos e
instalações operacionais.

Falha na operação de equipamentos.
Inadequação dos recursos para manutenção corretiva (pessoas/equipamentos/materiais).
Invasão das instalações (Externo: falta de segurança pública / Interno: Ausência de vigilância, Conservação
adequada das áreas).
Descargas atmosféricas / Incidentes geofísicos (desastre natural)

Indisponibilidade de energia Paralisação do fornecimento de energia pela Concessionária (Geração, transmissão e distribuição - GTD).
elétrica.
Falha nas instalações elétricas da Sabesp.

Ação criminosa (introdução de substancias por sabotagem ou ações terroristas).

Operação do sistema de distribuição

Comprometimento da
qualidade da água
distribuída

Ligações Clandestinas
Pressão negativa nas redes e ramais.
Falha nos reparos (desinfecção de redes).
Perda de cloro em pontos distantes da reservação.
Falha de manutenção preventiva (mau estado de conservação, falha de proteção contra transientes
hidráulicos ou proteção catódica, dificuldades na relação com o poder concedente para executar
manutenção/melhorias)

Rompimentos ou danos a
rede de distribuição

Obsolescência das redes de distribuição
Falha da operação da rede (controle de pressão).
Ação de terceiros (concessionárias).
Trafego intenso / alteração inadequada do recobrimento original.
Incidentes geofísicos (desastre natural).
Ausência de manutenção preventiva e preditiva.
Obsolescência de equipamentos e instalações.

Falha dos equipamentos e
instalações operacionais.

Falha na operação de equipamentos.
Inadequação dos recursos para manutenção corretiva (pessoas/equipamentos/materiais)
Invasão das instalações (Externo: falta de segurança pública / Interno: Ausência de vigilância, Conservação
adequada das áreas).
Descargas atmosféricas / Incidentes geofísicos (desastre natural)

Indisponibilidade de energia Paralisação do fornecimento de energia pela Concessionária (Geração, transmissão e distribuição - GTD).
elétrica.
Falha nas instalações elétricas da Sabesp.

Foram definidas as métricas para priorização dos riscos em uma matriz cartesiana onde o
eixo X trata a probabilidade da materialização do evento e o eixo Y o impacto proporcionado por
essa materialização. A seguir, na Figura 3, matriz utilizada para eleger a criticidade dos riscos
Figura 3: Matriz de Criticidade dos Riscos
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O impacto foi identificado, inicialmente, na quantidade de população atingida. No entanto,
para alguns casos, foi analisado o impacto quanto à saúde pública, reputação e imagem, legal e
ao meio ambiente.
Após a definição da abrangência do projeto e suas premissas para aplicação da
metodologia de avaliação, iniciou-se a priorização dos setores a serem submetidos a mensuração
dos impactos e probabilidade. Na Tabela 1 segue os resultados consolidados dos setores de
abastecimentos avaliados:
Tabela 1: Quantidade de setores pontuados

Os resultados das avaliações de criticidades foram plotados na matriz cartesiana e,
também, em um mapa temático da RMSP subdividido por setor de abastecimento, permitindo
identificar pontual onde estão ocorrendo os eventos mais críticos. Esse mapa demonstra uma
visão espacial das avaliações dos setores por risco. Segue, na Figura 4, exemplo de uma dos
mapas de criticidade dos riscos para a condição de indisponibilidade de energia na reservação de
água.
Figura 4: Mapa de visão espacial das avaliações dos setores.
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Para os setores de abastecimentos classificados como risco crítico, os responsáveis
estabeleceram planos de ação para evitar a materialização do risco, trazendo-o para uma
condição de probabilidade e impacto aceitável. Todos os planos de ação a serem implementados
foram suportado, para serem desenvolvidos, pelas áreas de engenharia, contemplando prazos e
valores necessários para sua realização.
Além dos planos de ação, foram gerados planos de contingência para as diversas situações
de riscos, dotando dessa forma a empresa de parâmetros mínimos necessários para o
restabelecimento dos processos vitais, num estado aceitável, evitando uma paralisação
prolongada que possa gerar prejuízos à Companhia e a população.

4. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES
A Gestão dos Riscos apresentou-se como resposta para assegurar a identificação, análise,
avaliação, tratamento e monitoramento contínuo dos riscos, proporcionando o aperfeiçoamento do
processo de tomada de decisões a partir do conhecimento prévio e estruturado dos riscos e seus
impactos, conforme segue:
 Definir antecipadamente ações que permitam corrigir potenciais eventos que possam
comprometer o abastecimento da RMSP;
 Monitorar continuamente riscos, controles e ações de melhoria;
 Consolidar a cultura de riscos nas Unidades, atuando de forma pró-ativa;
 Prover informações aos gestores do negócio de modo a maximizar o desempenho e
não afetar a continuidade do abastecimento;
 Melhorar os níveis de governança corporativa, pois torna mais transparente o perfil do
Processo de Distribuição de Água.
No entanto, os resultados mais significativos ao adequarmos uma metodologia com
envolvimento das equipes foram à identificação dos Setores de Distribuição mais críticos,
possibilitando focar os esforços operacionais e recursos orçamentários nesses pontos que
requerem maior nível de atenção, garantindo assim a boa gestão do abastecimento da RMSP.
Também foram elaborados Planos de Contingência para restabelecimento os processos na
ocorrência da materialização dos problemas, mitigando os impactos à população.
Devido esse projeto ter atingido seus objetivos, recomendamos a estruturação e
implementação da Gestão de Riscos Operacionais às demais Unidades da Corporação e,
também, a outros processos de negócio, tais como os Processos de Coleta e Tratamento de
Esgoto.
Finalmente, esse trabalho buscou aperfeiçoar o processo de tomada de decisões a partir do
conhecimento prévio e estruturado dos riscos e seus impactos, aperfeiçoamento a prestação dos
serviços públicos de saneamento, promovendo a maior eficácia, eficiência e perenidade do
negócio e a regularidade do abastecimento da RMSP.
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RESUMO
O transporte rodoviário de produtos químicos perigosos representa um risco de acidentes
associados a incêndios, explosões, contaminações ambientais, perdas materiais e humanas.
Neste estudo foram analisados acidentes rodoviários registrados pela CETESB na região da
Baixada Santista (SP) de 1978 a 2015; a cidade de Cubatão apresentou maior incidência de
ocorrências. A maior parte envolve hidrocarbonetos. Através da localização das ocorrências foi
possível realizar uma sobreposição de dados com a Carta SAO de Cubatão (Sensibilidade ao
Óleo). Por meio do cruzamento dos dados foi possível definir a incidência de 32 acidentes sobre
áreas de alta, média e baixa sensibilidade. Estudos posteriores deverão ser realizados, a fim de
identificar as principais causas dos acidentes e os danos ambientais relacionados aos mesmos e
futuramente, as informações geradas integrarão um Plano de Contingência para Transporte de
Produtos Químicos Perigosos na Baixada Santista (SP).
Palavras Chave: transporte, rodoviário, produtos químicos perigosos.
ABSTRACT
The road transportation of dangerous goods represents a risk of accidents associated with fires,
explosions, environmental contamination, human and material losses. This study analyzed road
accidents recorded by CETESB in the Baixada Santista region (SP) from 1978 to 2015; the city of
Cubatão showed the higher incidence of events. Most of them envolves hydrocarbons. Through
the location of occurrences it has been possible to perform a data overlay with
Environmental Oil Spill Sensitivity Map of Cubatão. By means of data crossing it was possible to
define the incidence of 32 accidents on areas of high, medium and low sensitivity. Subsequent
studies should be performed in order to identify the main causes of accidents and environmental
damage related to the same and in the future the information generated will be part of a
contingency plan for transportation of dangerous chemicals in Baixada Santista (SP).
Keywords: transportation, road transportation, dangerous chemicals.
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1. INTRODUÇÃO
O desenvolvimento tecnológico e econômico de uma sociedade está diretamente
relacionado com a utilização e transporte de produtos químicos, essenciais para a cadeia
produtiva de diferentes setores industriais. No Brasil, o modal rodoviário é o principal meio de
locomoção de cargas, incluindo as de produtos químicos classificados pela Organização das
Nações Unidas (ONU) como produtos químicos perigosos (CETESB, 2015).
Segundo o Departamento de Rodagem (DER), apud Menda, 2012, circulam pela malha
rodoviária do Estado de São Paulo diariamente cerca de 3000 produtos químicos perigosos. O
modal rodoviário corresponde 93,3% do transporte desse tipo de carga no estado, ficando as
ferrovias responsáveis por 5,2%, as dutovias por 0,8%, as hidrovias por 0,4% e as aerovias por
0,3% (TEIXEIRA, 2005).
A região da Baixada Santista (São Paulo) faz parte do trajeto de transporte de grande parte
dos produtos químicos perigosos no Brasil, em função do polo industrial de Cubatão e do
complexo portuário de Santos. O modal rodoviário, foco deste estudo, é o mais utilizado, seja para
o transporte de cargas perigosas dentro do país ou através da intermodalidade para entrada ou
saída de mercadorias do Porto de Santos (CODESP, 2016).
Diversos riscos estão associados a logística de distribuição dos produtos químicos
perigosos, dentre eles, incêndios, explosões, contaminação do meio ambiente, perdas humanas e
materiais. Freitas et al., 1995, evidenciam que os acidentes envolvendo o transporte rodoviário
desses produtos podem ocasionar consequências graves e de grandes proporções. Dentre elas,
pode ocorrer a contaminação do solo, do ar, das águas subterrâneas e das águas superficiais
(fonte utilizada para abastecimento na Baixada Santista), alterando as características do meio
afetado. Os danos podem se estender a quilômetros de distância do local da ocorrência, o que
possivelmente afetaria a saúde da população e o equilíbrio dos ecossistemas.
Através da Carta SAO de Cubatão (Sensibilidade ao Óleo), é possível classificar o grau de
sensibilidade ambiental ao derramamento de óleo (classe de risco 3) em solo e corpos d’água
desse município. Outras classes de risco (1,2,4,5,6,7 e 9) terão comportamento e impactos
distintos dos produtos da classe 3, nessas áreas mapeadas pelas cartas SAO.
Os dados tratados nesse trabalho foram disponibilizados pela CETESB e analisados em 3
etapas: inicialmente evidenciando os acidentes com produtos químicos perigosos na Baixada
Santista e na sequência, focando no município de Cubatão, uma vez que o mesmo apresentou a
maior incidência desse tipo de acidente. Na terceira etapa, realizada a correlação da Carta SAO
(Sensibilidade ao Óleo) do município de Cubatão, com as localizações dos acidentes analisados
na etapa anterior, possibilitando dessa forma, a determinação do grau de sensibilidade das áreas
identificadas no estudo e que estão presentes na Carta citada.

2. OBJETIVOS
Identificar os produtos químicos perigosos que apresentam as maiores incidências de
acidentes durante o seu transporte nas rodovias da Baixada Santista - SP, bem como o município
com a maior ocorrência de tais eventos e as principais causas dos mesmos, através de dados
cedidos pela CETESB. Analisar a correlação das áreas onde ocorreram os acidentes com a
sensibilidade ambiental ao óleo descrita no trecho disponível da Carta SAO do município afetado.

3. LOCALIZAÇÃO
A região da Baixada Santista compreende uma área territorial de 2.419,93 km², sendo
constituída por nove municípios, sendo eles: Bertioga, Guarujá, Santos, São Vicente, Cubatão,
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Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe (COLANTONIO, 2009). A Figura 1 apresenta o
mapa da região com suas respectivas cidades.
Figura 1 - Mapa da Baixada Santista.

Fonte: Adaptado de Soares, 2014.

4. METODOLOGIA
O tipo de pesquisa utilizado para atingir o objetivo desse trabalho foi o quantitativo. Os
meios para obtenção dos dados foram documentais (documentos de órgãos públicos) e
bibliográficos (livros e artigos científicos). A análise dos dados obtidos deu-se através das
porcentagens de ocorrência e elaborações de gráficos. Foram coletados dados referente a
acidentes com produtos químicos perigosos por intermédio da CETESB (Companhia Ambiental do
Estado de São Paulo), órgão que atua na ocorrência desses eventos no Estado de São Paulo.
Esses dados foram disponibilizados ao P2R2/BS. O espaço de tempo amostral na etapa 1, foi de
outubro de 1978 à outubro de 2015. Já na etapa 2 por sua vez, foi de abril de 1998 à agosto de
2015, abrangendo porém, apenas o município de Cubatão. Na etapa 3, os dados obtidos na etapa
2 foram sobrepostos à trechos da Carta de Sensibilidade ao Óleo (SAO) de Cubatão e assim
definiu-se a incidência de acidentes sobre áreas de alta, média e baixa sensibilidade ambiental.

5. DESENVOLVIMENTO
Visando a obtenção de dados e informações que deem subsídio a uma maior prevenção de
acidentes com produtos químicos perigosos, a partir de 2004 foram criados decretos, resoluções e
grupos de estudos sobre o assunto. A nível federal foi estabelecido o Decreto Nº 5.098, de
03/06/2004, que dispõe sobre a criação do Plano Nacional de Prevenção, Preparação e Resposta
Rápida a Emergências Ambientais com Produtos Químicos Perigosos - P2R2. A nível estadual
temos a Resolução CMil 38-610-CEDEC, de 30/11/2009, que criou a Comissão do Plano de
Prevenção, Preparação e Resposta Rápida a Emergências Ambientais com Produtos Químicos
Perigosos - P2R2 - no Comitê para Estudos de Ameaças Naturais e Tecnológicas do Estado de
São Paulo. Nos mesmos moldes dessa resolução, na Baixada Santista foi criado um grupo de
estudo: a Comissão Regional de Prevenção e Preparo de Resposta Rápida a Acidentes com
Produtos Químicos Perigosos da Região Metropolitana da Baixada Santista - P2R2/BS. Essa
comissão se dividiu em 3 grupos de estudos, sendo eles: o de Transporte Terrestre Rodoviário, o
Ferroviário/Dutos e o Marítimo.
O Grupo de Transporte Terrestre Rodoviário (GTTR) foi criado em maio de 2014, com a
finalidade de elaborar um diagnóstico regional sobre o transporte e armazenagem de produtos
químicos perigosos. O grupo executa ações de forma participativa e integrada entre governos
municipais da região metropolitana da Baixada Santista, órgãos públicos e sociedade civil.
5.1 Estudo gerado com os dados da Baixada Santista - Etapa 1
A CETESB disponibilizou ao P2R2-GTTR, um cadastro de acidentes rodoviários envolvendo
produtos químicos perigosos na região da Baixada Santista (SP), durante o período de outubro de
1978 à outubro de 2015.
Numa primeira identificação do cenário desses acidentes, foi possível constatar que, de um
total de 241 ocorrências, 47% dos produtos eram hidrocarbonetos. Dos 125 hidrocarbonetos
envolvidos em acidentes, 66 eram óleo diesel. Tal incidência se justifica pelo fato de os
caminhões serem abastecidos com esse combustível. Com isso, dos 66 acidentes com óleo
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diesel, apenas 32 deles ocorreram durante o transporte do produto como carga. O restante das
ocorrências é decorrente do vazamento do tanque de combustível do veículo.
Outros tipos de produtos envolvidos em acidentes são ácidos inorgânicos (35 ocorrências,
sendo 10 delas com ácido clorídrico solução), álcoois (32 ocorrências, sendo 16 delas com álcool
etílico), ésteres (7 ocorrências, sendo 6 com acetato de etila), ácidos orgânicos (6 ocorrências,
sendo 2 delas com ácido fórmico), bases (19 ocorrências, sendo 8 delas com hidróxido de sódio
solução), substâncias puras (12 ocorrências, sendo 8 delas com enxofre), sais inorgânicos (20
ocorrências, sendo 5 delas com hipoclorito de sódio) e produtos químicos perigosos diversos (22
ocorrências, sendo 5 delas com tintas, lacas, vernizes ou polidores).
Dos 241 acidentes registrados, 126 ocorreram no município de Cubatão. O município de
Santos aparece em 2º lugar (59 acidentes) e Guarujá em 3º (16 acidentes). Itanhaém e São
Vicente aparecem na sequência (11 acidentes cada), seguidos por Bertioga (8 acidentes) e
Peruíbe (4 acidentes). Mongaguá e Praia Grande encerram a lista, com 3 acidentes cada.
Dentre as causas dos acidentes, 70 ocorrências estão relacionadas a tombamento, 61 não
foram identificadas, 45 são decorrentes de colisão, 24 por outras causas, 11 estão associadas a
falha mecânica e 7 a falha operacional. As demais causas (extravasamento, incêndio,
capotamento, tanque, abalroamento, encalhe, tubulação, descarte, queda de embalagem)
apresentaram incidências iguais ou inferiores a 5. Cabe ressaltar porém que até o ano de 1997
(58 ocorrências), as causas dos acidentes rodoviários cadastrados não eram registradas sendo as
mesmas cadastradas com causa não identificada.
5.2 Estudo gerado com os dados do município de Cubatão – Etapa 2
Nessa etapa dos estudos, foi requisitado à CETESB um detalhamento dos acidentes que
ocorreram no município de Cubatão, visto que na etapa inicial do trabalho, foi nesse município
que ocorreram a maior parte dos acidentes envolvendo produtos químicos perigosos. A partir dos
dados cedidos pelo órgão, foi realizado um estudo de acidentes rodoviários com produtos
químicos perigosos em Cubatão, no período de 18/04/1998 à 31/08/2015, onde foram obtidos os
seguintes resultados:
• Causas dos acidentes: Das 71 ocorrências, 25 foram relacionadas a tombamentos e 21 a
colisões/choques;
• Produtos envolvidos nas ocorrências: Dos 86 produtos identificados, 15 eram óleo diesel e
5 eram álcool etílico;
• Mês com maior ocorrência de acidentes: Maio (13 acidentes), seguido de junho (11
acidentes);
• Faixa horária em que houve uma maior incidência das ocorrências: Das 18h01 às 19h00
(10 acidentes);
• Locais onde os acidentes ocorreram: Rodovia Anchieta (47 acidentes), Rodovia Cônego
Domênico Rangoni (9 acidentes), Rodovia dos Imigrantes (8 acidentes), avenidas diversas (4
acidentes) e na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega (3 acidentes).
Na Rodovia Anchieta, o trecho em que ocorreram acidentes foi do km 43 ao 62, sendo a
maioria das ocorrências registradas nos km 44 e km 46. Na Rodovia Cônego Domênico Rangoni
por sua vez, o trecho identificado abrange do km 58 ao 270, sendo que as maiores incidências
estão nos km 262 e o km 270. Já na Rodovia dos Imigrantes, a faixa analisada compreende do
km 46 ao km 58, sendo o maior número de registros relacionados ao km 51. Por fim, na Rodovia
Padre Manoel da Nóbrega, os acidentes ocorreram nos km 270, 274 e 275, apresentando cada
um apenas 1 acidente.
5.3 Sobreposição dos dados da Etapa 2 com a Carta SAO de Cubatão – Etapa 3
As Cartas SAO (Sensibilidade ao Óleo) podem auxiliar na redução das consequências
ambientais decorrentes de um vazamento e tornar eficientes os esforços de contenção e
limpeza/remoção, além de auxiliar em análises e avaliações ambientais, planos de contingência
em casos de emergências, gerenciamento de riscos e prevenção de acidentes. Sendo assim, para
definir quais os condicionantes do meio físico que devem estar presentes em uma carta de
sensibilidade ambiental em regiões interioranas, os pesquisadores da UNESP de Rio Claro
(IGCE), utilizaram o método de Unidades Básicas de Compartimentação (UBC), obtendo-se como
produto, uma carta com os condicionantes do meio físico para a elaboração de cartas de
sensibilidade ambiental na área estudada (CERRI et al., 2007).
4

A elaboração dessa Carta foi baseada em uma ortofoto em escala 1:25.000, motivo pelo
qual não se tem englobada toda a área do município, conforme pode ser visto no anexo A da
monografia que a descreve (OLIVEIRA, 2006). Com isso, foi possível identificar e analisar por
meio da Carta SAO um total de 16 quilômetros (representando 32 ocorrências de um total de 71,
ou seja, aproximadamente 45,1% do total dos acidentes estudados), estando 62,5% deles em
áreas de elevado grau de sensibilidade do meio físico, conforme segue abaixo:
• Rodovia Anchieta: Identificados 7 quilômetros onde houveram ocorrências (totalizando 17
acidentes, dos 47 registrados), sendo que 2 deles em áreas de baixo grau de sensibilidade do
meio físico e os outros 5 em locais com elevada sensibilidade;
• Rodovia dos Imigrantes: Na Carta consta apenas 1 quilômetro onde foram registrados 2
acidentes (de um total de 08 ocorrências registradas), o mesmo apresenta baixo grau de
sensibilidade ambiental.
• Rodovia Cônego Domênico Rangoni: Localizados na Carta 2 trechos onde houveram
ocorrências (3 acidentes, de um total de 9), todos em áreas de alta sensibilidade do meio físico;
• Rodovia Padre Manoel da Nóbrega: Os 3 quilômetros onde houveram as ocorrências
foram identificados. Dois deles em áreas de baixo grau de sensibilidade e o outro em um ponto de
elevado grau de sensibilidade do meio físico;
• Avenidas do município: Marcados na Carta 3 pontos em avenidas do município (de um
total de 04) onde foram registrados acidentes rodoviários com produtos químicos perigosos, 2
deles se apresentam em áreas de elevada sensibilidade e 1 em área de baixa sensibilidade do
meio físico.
Figura 2 - Carta SAO com a localização dos acidentes, segundo a Cetesb, ocorridos em trechos de rodovias
em Cubatão.

Fonte: Adaptado de Oliveira, 2006.
Figura 3 - Mapa do DER utilizado para a localização das rodovias.

Fonte: DER Roteamento, 2016.
5

A Carta SAO utilizada nesse estudo, com as devidas identificações dos pontos analisados, é
apresentada na Figura 2, assim como o mapa do DER, na Figura 3.

6. CONCLUSÃO
Na primeira etapa de trabalho, foi verificado que na Baixada Santista, durante o período de
outubro de 1978 à outubro de 2015, segundo dados da CETESB, foram registradas 241
ocorrências durante o transporte de produtos químicos perigosos, 47% delas envolvendo
hidrocarbonetos e 29% tiveram como causa, o tombamento. Dos hidrocarbonetos envolvidos nos
acidentes, 52,8% eram óleo diesel.
Na segunda etapa de trabalho foram analisados dados da CETESB de acidentes rodoviários
com produtos químicos perigosos no município de Cubatão, no período de 18/04/1998 à
31/08/2015. Dentre as causas dos acidentes, 35,2% foram tombamentos e 29,6% foram
colisões/choques. Dos produtos envolvidos nas ocorrências, o mais frequente foi o óleo diesel
(17,4%). Foram analisados acidentes nas Rodovias: Anchieta, Rodovia dos Imigrantes, Rodovia
Cônego Domênico Rangoni, Rodovia Padre Manoel da Nóbrega e Avenidas do município.
Na terceira etapa de trabalho foi possível identificar e analisar por meio da Carta SAO, um
total de 16 quilômetros (abrangendo aproximadamente 45,1% dos acidentes estudados), estando
62,5% deles em áreas de elevado grau de sensibilidade do meio físico.
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ESTUDOS DE ANÁLISE DE RISCOS TECNOLÓGICOS
E AMBIENTAIS
1

Ricardo Rodrigues Serpa
INERCO Brasil, rserpa@inerco.com

RESUMO
O presente trabalho tem por objetivo apresentar o escopo e os métodos relacionados com a
avaliação de riscos associados a eventos acidentais (impactos agudos), contemplando tanto os
riscos às pessoas como ao meio ambiente. A primeira parte do trabalho apresenta uma
metodologia qualitativa que considerando os diferentes aspectos e parâmetros que interagem e,
por consequência, determinam o risco ambiental. Da mesma forma, entendendo que os aspectos
socioambientais fazem parte do contexto da avaliação do risco ambiental, a metodologia
contempla parâmetros que possibilitam a qualificação dos impactos socioeconômicos. A
combinação dos aspectos de suscetibilidade e dos impactos (ambiental e socioambiental)
possibilita qualificar os níveis de risco ambiental, subsidiando a tomada de decisão quanto às
medidas de controle e gestão, além de servir de base para a seleção das hipóteses acidentais a
serem avaliadas quantitativamente. A segunda parte do trabalho, relativa à Avaliação Quantitativa
do Risco (AQR), contempla a estimativa das consequências, os cálculos das frequências dos
cenários acidentais e a metodologia para o cálculo do risco ambiental.
Palavras Chave: risco, impacto ambiental, gerenciamento.
ABSTRACT
This study aims to present the scope and methods related to the risk analysis associated with
accidental events (acute effects), considering both the risks to people and the environment. The
first part of the study presents a qualitative approach considering the different aspects and
parameters that interact and therefore determine the environmental risk. Similarly, understanding
the social and environmental aspects are part of the environmental risk assessment, the
methodology includes parameters that allow the classification of socio-economic impacts.
Combining the aspects of susceptibility and impacts (social and environmental) permits qualify the
environmental risk levels, supporting decision-making on measures of control and management,
as well as the basis for the selection of accidental hypotheses to be evaluated quantitatively. The
second part of the work, relative to the Quantitative Risk Analysis (QRA), shows the steps to
estimate the consequences, calculate the frequencies of accidental scenarios and the
methodology for calculating the environmental risk.
Keywords: risk, environmental impact, management.
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1.

INTRODUÇÃO

Os riscos ambientais vêm sendo objeto de preocupações em todo o mundo desde os
Anos 80, quando o Brasil passou a incorporar os Estudos de Análise de Risco (EAR’s) aos
processos de licenciamento ambiental de instalações consideradas perigosas. No entanto, ainda
atualmente, na maioria dos casos, somente os efeitos decorrentes dos impactos agudos impostos
às pessoas têm sido estudados nas Avaliações Quantitativas de Riscos (AQR’s).
Mais recentemente, os efeitos crônicos impostos por áreas contaminadas (solo e águas
subterrâneas) passaram a ser contemplados nas ações de controle ambiental por meio das
avaliações do risco toxicológico à saúde humana.
Portanto, se observa uma carência nos EAR’s para a avaliação dos impactos aos diferentes
ecossistemas passíveis de ser afetados por eventos acidentais envolvendo a liberação de
produtos perigosos no ambiente.
Nesse contexto, o presente artigo apresenta metodologias voltadas para a avaliação dos
riscos ambientais, tanto do ponto de vista qualitativo, como quantitativo e que, de certa forma,
mesmo que timidamente, já vêm sendo aplicadas em alguns casos particulares, como por
exemplo, em avaliações qualitativas do risco ambiental em empreendimentos lineares, como
ferrovias e em avaliações quantitativas de risco envolvendo derrames de óleo no ambiente
marinho.

2.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA DO RISCO AMBIENTAL

A metodologia proposta para a avaliação qualitativa dos riscos considera os diferentes
fatores contribuintes para a ocorrência um determinado nível de dano ambiental, em função dos
efeitos adversos às pessoas e/ou ao meio ambiente, resultante das exposições associadas a
liberações de produtos perigosos no meio ambiente.
A probabilidade de ocorrência de um acidente está associada a maior ou menor
suscetibilidade de um sistema propiciar as condições para a ocorrência desse evento em função
do uso antrópico do ambiente, como por exemplo, uma instalação industrial ou um sistema de
transporte.
No caso de um empreendimento linear como uma ferrovia, a classificação da
vulnerabilidade é realizada por meio do cruzamento das informações de suscetibilidade da via
(probabilidade) com as características de sensibilidade ambiental e socioeconômica presentes
nos diferentes trechos ao longo de seu traçado.
Deste modo, tanto para os impactos ambientais, como para os riscos socioeconômicos, o
método proposta utiliza uma matriz multicritérios na qual foram atribuídos diferentes pesos aos
parâmetros considerados relevantes à análise.
2.1

Classificação da Probabilidade

Para a determinação da suscetibilidade ou probabilidade da ocorrência de acidentes foram
considerados, entre outros fatores como processos de movimentação de massa, relevo, histórico
de acidentes e passagens de nível, entre outros.
A Tabela 1 apresenta os critérios definidos para a avaliação da suscetibilidade da via, onde
foram atribuídos os pesos para a hierarquização do conceito de suscetibilidade.
Tabela 1 - Indicadores de Suscetibilidade (Probabilidade da Ocorrência de Acidentes)
Parâmetro
Processo de Movimentação de Massa
Pedologia

Classe
Ausente
Presente
Solo Argiloso
Solo Arenoso
Gleissolo (formado sob influência de água)

2

Peso
0
1
0
1
1
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Tabela 2 - Indicadores de Suscetibilidade (Probabilidade da Ocorrência de Acidentes)
Parâmetro
Relevo
Histórico de Acidentes
Material Rodante - Locomotiva
Material Rodante - Vagão
Obras de Arte
(pior caso)
Passagem de Nível

Classe

Peso

Ambientes Planos
Ambientes Irregulares
Média Trecho < Média Global ferrovia
Média Trecho ≥ Média Global ferrovia
≤ 20 anos de uso
> 20 anos de uso
≤ 30 anos de uso
> 30 anos de uso
Estado de Conservação Bom
Estado de Conservação Mediano
Estado de Conservação Ruim
Rural
Urbana
Total Máximo

0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
2
1
2
10

Fonte: ITSEMAP/INERCO, 2013.

A partir da parametrização dos indicadores de suscetibilidade da via, os mesmos foram
agrupados em três categorias de probabilidade, conforme mostra a Tabela 2.
Tabela 2 – Categorias de Probabilidade (P)
Valor
Categoria de Probabilidade
0<P≤4
Baixa (B)
4<P≤7
Média (M)
7 < P ≤ 10
Alta (A)

Fonte: ITSEMAP/INERCO, 2.013.

2.2

Classificação da Sensibilidade Ambiental

A determinação da sensibilidade ambiental se baseou no documento do Ministério do Meio
Ambiente “Especificação e Normas Técnicas para a Elaboração de Cartas de Sensibilidade
Ambiental para Derramamentos de Óleo” (MMA, 2004) e no trabalho “Elaboração de Metodologia
para Análise de Riscos Ambientais” (MENDES et al., 2005).
A adaptação dos critérios para a classificação dos ambientes quanto à sensibilidade
adotada nos documentos mencionados já vem ocorrendo em trabalhos de análise de risco feitos
em dutovias, ferrovias e em vias destinadas ao transporte rodoviário de produtos perigosos como
subsídio para a elaboração de Programas de Gerenciamento de Riscos (PGR) e de Planos de
Ação de Emergência (PAE), cabendo mencionar em relação a este tema as especificações do
documento “Programa de Gerenciamento de Riscos para Administradores de Rodovias para o
Transporte de Produtos Perigosos” (CETESB, 2013).
Assim, para a análise da sensibilidade ambiental foram considerados os parâmetros
constantes da Tabela 3 que apresenta as Categorias de Sensibilidade Ambiental (S).
Tabela 3 – Categorias da Sensibilidade Ambiental
Parâmetro
 Campo/Campo de altitude
ISA 1
 Vegetação de dunas
Índice de Sensibilidade
ISA 2
 Campo de restinga
Ambiental (ISA)
 Cerrado/Campo cerrado
ISA 3
 Contato Savana/Estepe

3

Peso
1
2
3
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Tabela 3 – Categorias da Sensibilidade Ambiental
Parâmetro
ISA 4

Índice de
Sensibilidade
Ambiental (ISA)

Recurso hídrico
Unidade de
Conservação (UC)
Terra indígena

Peso
























Mata Ciliar (rio encaixado)
Campo rupestre (Campos naturais)
Comunidades rupestres (litorâneas)
Floresta Estacional Semidecidual
Floresta Estacional Decidual
ISA 5
Contato Savana/Floresta Ombrófila
Contato Savana/Floresta Estacional
Contato Savana estépica/Floresta Estacional
Cerradão
Jundu (escrube)
Mata de restinga sobre/entre cordões arenosos
ISA 6
Matas de transição restinga/encosta
Floresta Ombrófila Densa Atlântica
Floresta Ombrófila Mista Atlântica
Formações Pioneiras não alagadas
Mata de restinga paludosa
ISA 7
Floresta ombrófila densa Atlântica alagada
Floresta ombrófila mista Atlântica alagada
Campos naturais alagados
Formações pioneiras fluviais alagadas
ISA 8
Manguezal
Mata ciliar (várzea/alagado)
Corpo d’água < 3 metros de largura
Corpo d’água de 3 a 10 metros de largura
Corpo d’água > 10 metros de largura
Uso sustentável
(*)
Outras UC’s (categorias não contempladas no SNUC )
Proteção integral
Ausente
Presente
Total Máximo

4

5

6

7

8
1
2
3
1
1
2
0
2
20

(*) SNUC: Sistema Nacional de Unidades de Conserv ação.
Fonte: ITSEMAP/INERCO, 2013.

A exemplo do agrupamento anterior realizado nas faixas de probabilidade, os parâmetros da
sensibilidade ambiental também foram estabelecidos em três categorias como mostra a Tabela 4.
Tabela 4 – Categorias de Sensibilidade Ambiental (S)
Valor
Categoria de Sensibilidade Ambiental
0<S≤6
Baixa (B)
6 < S ≤ 12
Média (M)
12 < S ≤ 20
Alta (A)

Fonte: ITSEMAP/INERCO, 2013.

2.3 Matriz do Risco Ambiental
Combinando as categorias de probabilidade da ocorrência (P) com as categorias de
sensibilidade ambiental (S) foi possível determinar a matriz para a qualificação do risco ambiental,
como mostra a Tabela 5.
Sensibilidade Ambiental (S)
9 < S ≤ 20
5<S≤9
0<S≤5

Tabela 5 – Matriz de Risco Ambiental
Probabilidade (P)
0<P≤4
4<P≤7
Médio (M)
Alto (A)
Baixo (B)
Médio (M)
Baixo (B)
Baixo (B)

Fonte: ITSEMAP/INERCO, 2013.

4

7 < P ≤ 10
Alto (A)
Alto (A)
Médio (M)
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2.4

Risco Socioeconômico

Para a categorização dos aspectos socioeconômicos foram considerados os diferentes
aspectos relacionados com as atividades existentes numa determinada região passível de ser
afetada como mostra a Tabela 6.
Tabela 6 – Parâmetros para a Determinação do Impacto Socioeconômico
Parâmetro
Assentamento Humano
Sistema de captação de água
para consumo humano
Recurso de utilização primária

Atividade industrial

Atividade portuária

Sistema de transporte

Sistema de energia
Sistema e utilidade subterrânea
Patrimônio histórico e cultural

Classe
Ausente até 150 metros da via
Presente até 150 metros da via
Baixa densidade
Alta densidade
Captação subterrânea
Captação superficial
Pesca
Dessedentação
Extrativismo mineral
Turismo e lazer
Sem manipulação de produtos perigosos
Com manipulação de produtos perigosos
Atividade pontual
Polo industrial
Marina, cais, píer
Terminais, portos
Aeroporto
Estrada rural
Estrada vicinal
Rodovia
Hidrovia
Dutovia
Geração de energia
Transmissão/distribuição de energia
Sistema de drenagem (canaleta, bueiro, etc.)
Sítio arqueológico, ecológico ou científico
Total Máximo

Peso
0
4
3
4
1
2
1
1
1
1
2
4
2
4
1
2
1
1
2
2
2
2
1
2
1
1
40

Fonte: ITSEMAP/INERCO, 2013.

Fazendo o agrupamento da pontuação obtida com a aplicação dos pesos de acordo com os
parâmetros que representam os aspectos socioeconômicos, foi possível estabelecer as categorias
dos impactos socioeconômicos apresentados na Tabela 7.
Tabela 7 – Categorias de Impacto Socioeconômico (E)

Valor
0 < E ≤ 13
13 < E ≤ 26
26 < E ≤ 40

Categoria de Impacto Socioeconômico
Baixo (B)
Médio (M)
Alto (A)

Fonte: ITSEMAP/INERCO, 2013.

Combinando as categorias de probabilidade (P) da Tabela 2 com as categorias de impacto
socioeconômico se obteve a matriz de risco socioeconômico (Tabela 8).
Tabela 8 – Matriz de Risco Socioeconômico

Sensibilidade Ambiental (S)
26 < E ≤ 40
13 < E ≤ 26
0 < E ≤ 13

Probabilidade (P)
4<P≤7
Alto (A)
Médio (M)
Baixo (B)

0<P≤4
Médio (M)
Baixo (B)
Baixo (B)

Fonte: ITSEMAP/INERCO, 2013.
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7 < P ≤ 10
Alto (A)
Alto (A)
Médio (M)
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De acordo com os níveis de risco associados aos eventos acidentais identificados e
qualificados em conformidade com as matrizes para a determinação do grau de risco ambiental
(Tabela 5) e socioeconômico (Tabela 8) foi possível determinar as ações a serem adotadas para a
mitigação dos riscos apresentados ou manutenção do seu nível de controle, conforme critérios
apresentados na Tabela 9.
Tabela 9 – Medidas de Mitigação/Controle do Risco

Categoria de Risco
Alto (A)
Moderado (M)
Baixo (B)

Descrição do Nível de Controle Necessário
Medidas devem ser implementadas de imediato para a redução da
probabilidade de ocorrência e/ou da severidade das consequências, de
forma que o risco seja reduzido ao máximo praticável.
Medidas e controles adicionais devem ser avaliados quanto à viabilidade de
sua implementação com o objetivo de se obter a redução do risco, devendo
ser implementados aqueles considerados praticáveis.
Não há necessidade da implementação de medidas adicionais. O
monitoramento permanente se faz necessário para assegurar que o risco
seja mantido no nível atual.

Fonte: ITSEMAP/INERCO, 2013.

3.

AVALIAÇÃO QUANTITATIVA DO RISCO AMBIENTAL

A Avaliação Quantitativa do Risco Ambiental (AQRA) pode ser um processo bastante
complexo, em função da diversidade dos ambientes potencialmente afetados. Nos últimos anos,
inclusive no Brasil, esse tipo de avaliação vem sendo aplicada principalmente nos estudos para a
análise dos riscos de incidentes envolvendo derrames de óleo no ambiente marinho, em especial
em instalações offshore.
De acordo com IPIECA/OGP, 2013, a avaliação do risco ambiental associado a derrames de
óleo é um elemento chave no processo de gestão de riscos e os seus resultados se aplicam para
a implantação de medidas voltadas para a prevenção desses incidentes, além de propiciar as
condições para o planejamento da resposta às situações emergenciais, o que de certa forma está
manifestado na Norma NBR ISO 31.000 (ABNT, 2009) a qual enfatiza a importância de se
estabelecer o contexto antes de iniciar ou executar qualquer um dos elementos incluídos no
processo de avaliação de riscos, bem como a necessidade da permanente atualização das
informações durante todo o processo de gerenciamento.
A análise do risco ambiental segue um escopo tradicional de um Estudo de Análise de Risco
(EAR), contemplando as etapas de identificação de perigos, cálculo das frequências de
ocorrências das hipóteses e cenários acidentais, simulações de consequências, análise de
vulnerabilidade, cálculo e avaliação do risco.
A Análise da vulnerabilidade contemplando o estudo do efeito da contaminação do óleo nos
elementos ambientais afetados e de interesse, comumente denominados “Componentes de Valor
Ambiental (CVA’s)”. De acordo com IBAMA, 2009, a identificação dos Componentes com Valor
Ambiental (CVAs) de interesse para a análise de vulnerabilidade é feita considerando a existência
e a presença significativa desses elementos na área vulnerável, de acordo com as simulações dos
derrames e os seguintes critérios:
 Ser importante (e não apenas financeiramente) para a população local;
 Ter interesse nacional ou internacional;
 Ter importância ecológica.
As AQRA’s para derrames de óleo, realizadas no âmbito do licenciamento ambiental federal,
têm seguindo as orientações do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (IBAMA) em Termos de Referência específicos, bem como no preconizado na
Resolução No 398 (CONAMA, 2008) em particular com relação à Analise de Vulnerabilidade,
conforme Seção 3 do Anexo II; assim os volumes vazados de óleo simulados para a estimativas
das consequências e determinação das probabilidades de impacto nos CVA’s são agrupados em
três categorias, ou seja: 8m 3, 8 a 200m 3 e maior que 200m 3, além do volume de pior caso (VPC).
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Dessa forma, as frequências associadas aos eventos de contaminação ambiental são calculadas
por meio da seguinte equação:
n

Fvolx =∑ fi
i=1

Onde:
Fv olx = Frequência de ocorrência dos cenários acidentais na faixa de volume x;
fi = Frequência de ocorrência do cenário acidental i;
n = número de cenários acidentais da mesma faixa de volume.
A probabilidade da presença de óleo para cada CVA nos diferentes cenários de derrames é
obtida por meio das simulações realizadas na modelagem matemática de deriva do produto.
Calculadas as frequências de ocorrência dos cenários acidentais e as respectivas
probabilidades do óleo atingir os diferentes CVA’s é possível então realizar o cálculo do risco
ambiental para cada componente de valor ambiental em cada faixa de volume, conforme mostra a
equação abaixo:
RA CVA =Fvolx .P(CVA)

Onde:
RA(CVA) = Risco ambiental do CVA;
Fv olx = Frequência de ocorrência dos cenários acidentais na faixa de volume x;
P(CVA) = Probabilidade de o óleo atingir o CVA.
A avaliação do risco ambiental requer a necessidade do estabelecimento de um critério
comparativo para a tolerabilidade do risco. Como comentado anteriormente, essa avaliação é
realizada considerando a relação entre o tempo para a recuperação do CVA e o tempo de
recorrência.
Segundo IBAMA, 2009, o tempo de recuperação é o tempo que o componente ambiental,
após atingido, levaria para se recompor aos níveis anteriores à exposição ao óleo. Assim,
conforme definido em NTS/NORSOK, 1998, os riscos relativos aos danos ambientais (severidade
das consequências) em incidentes de poluição por óleo, em função do tempo de recuperação do
ambiente, podem ser categorizados conforme mostra a Tabela 10.
Tabela 10 – Categoria de Severidade (Dano ambiental) x Tempo de Recuperação
Tempo de Recuperação (T Re)
(anos)
0,08 (1 mês) < TRe ≤ 1
1 < TRe ≤ 3
3 < TRe ≤ 10
TRe > 10

Categoria de Severidade
Menor
Moderada
Considerável
Séria
Fonte: NTS/NORSOK, 1998.

O outro fator considerado na avaliação do risco ambiental é o tempo de recorrência que
pode ser definido como o período de tempo entre a ocorrência dos incidentes de derrames de
óleo no mar, considerados nas diferentes faixas de volumes e cenários sazonais que,
potencialmente, causam danos a um determinado CVA; ou seja, o tempo de recorrência está
relacionado com a frequência de ocorrência dos cenários acidentais, podendo, portanto, ser
definido como o inverso do risco ambiental, como mostra a expressão abaixo:
TReco(CVA) =

1

=

1
Fvolx .P(CVA)

RA(CVA)
Onde:
TReco(CVA) = Tempo de recuperação do CVA;
RA(CVA) = Risco ambiental do CVA;
Fv olx = Frequência de ocorrência dos cenários acidentais na faixa de volume x;
P(CVA) = Probabilidade de o óleo atingir o CVA.
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Definidos os tempos de recuperação e de recorrência é possível estabelecer um critério de
tolerabilidade do risco ambiental para cada CVA, baseado nos princípios preconizados em
NTS/NORSOK, 1998: “A recuperação do dano ambiental dos recursos mais vulneráveis deve ser
insignificante em relação ao período de recorrência desses danos”.
Com base nesse critério é possível calcular o Nível de Tolerabilidade (NT) para cada CVA
por meio da seguinte equação:
TRe
NT % =
x 100
TReco
Onde:
NT = Nível de Tolerabilidade (%);
TRe = Tempo de recuperação (anos);
TReco = Tempo de recorrência (anos).
Adotando um nível de tolerabilidade de 5% como referência de um valor insignificante,
conforme exemplo apresentado em NTS/NORSOK, 1998, é possível avaliar o nível de
tolerabilidade para um caso específico, como segue:
 Supondo que a frequência de ocorrência de um cenário acidental para um determinado
volume de derrame de óleo seja 1,0 x 10-3/ano e que para este cenário a probabilidade
do produto atingir um determinado CVA seja de 2% e sendo 30 anos o tempo médio de
recuperação desse componente ambiental, tem-se:
RA = Fv olx .P(CVA) = 1,0 x 10-3 x 0,02 = 2 x 10-5/ano
30
T
NT % = Re x 100 = 1 x 100 = 0,06% < 5% Tolerável.
TReco

4.

2x10-5
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RESUMO
Em condições climaticas normais, o verão brasileiro, está caracterizado por intenso calor e
volumosas precipitações pluviométricas. Sob uma morfogenética e morfodinâmica favorável,
apresenta ocorrências constantes de deslizamento de terras e inundações como na região
Sudeste. Casos como Angra dos Reis (2009), Teresópolis (2011), Petrópolis (2011, 2012 e 2013)
e em várias localidades no Estado do Espírito Santo (2013) comprovam o aumento gradativo
desse cenário drasticamente modificado, afetado pela ação exógena de diferentes agentes
climáticos. A ocorrência desses eventos pluviométrico, associados à predominância de
relevo acidentado, fragilidade do solo e crescimento desordenado, traNsformam-se em cenário
de estudos e análises. Baseado nessas informações, o Município de Santa Teresa, na região
serrana do Espírito Santo, apresenta características morfológicas e condições climaticas ideais
para o estudo de detecção e prevenção desse acidentes naturais através do uso de
equipamento de radar com penetração no solo. Neste caso o Ground Penetrating Radar
(GPR), equipamento usado em dinâmica de perfil de terreno e detecção de dutos, não
apresenta histórico de uso em estudos de detecção de instabilidade de terreno, até o momento.
Palavras Chave: GPR, deslizamento de terras, detecção e prevenção
ABSTRACT
In normal climate conditions, the brazilian summer, characterized by its intense heat and massive
rainfall precipitations. Under a favorable morphogenetic and morphodynamic, provides constant
occurrences of landslides and flood as the ones shown on the southeast region. Cases such as
Angra dos Reis (2009), Teresópolis (2011), Petrópolis (2011, 2012 and 2013) and in various
localities in the State of Espírito Santo (2013) demonstrated the gradual increase of drastically
modified scenarios, affected by exogenous action of different climatic agentes. The occurrence of
these events pluviometric, associated with the predominance of rugged terrain, fragility of the soil
and urban sprawl, such in scenery of studies and analyzes. Based in these cases, The City of
Santa Teresa, in the mountainous region of the state of Espírito Santo, has characteristics and
conditions climate ideal for the study of detection and prevention of this natural accidents through
the use of radar equipment with ground penetration. In this case, the (GPR) Ground Penetrating
Radar, equipment used in dynamic terrain profile and duct detection, however, has no history of
use in ground instability detection studies so far.
Keywords: GPR, landslides, detection and prevention.
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1. INTRODUÇÃO
Desastres naturais sempre estiveram presentes na história. A combinação das formas de
relevo, somada às anomalias climáticas, causam eventos extremos e fazem parte de sistemas
estáveis, sendo normal sua ocorrência, mesmo que raramente. Nos últimos anos, em âmbito
mundial, têm-se verificado um aumento dos desastres naturais, de acordo com o banco de dados
mundial de desastres naturais, da Université Catholique de Louvain na Belgica, ocorreram 133
eventos do tipo landslides, entre 2005 e 2015, sendo 100 ocorridos na Ásia, e 33 nas Américas.
Nesse mesmo período, foram registrados no Brasil, 3 eventos do tipo landslides e 39 eventos de
inundações, com 6 milhões de afetados e um pouco mais de 2.000 mortos. Angra dos Reis
(2009), Teresópolis (2011), Petrópolis (2011, 2012 e 2013) e o Estado do Espírito Santo (2013),
fazem parte desse quadro alarmante de desastres naturais(EM-DAT, 2015). Observa-se que a
definição de desastre ambiental é tratado como sendo “resultado de eventos adversos, naturais
ou provocados pelo homem, sobre um ecossistema vulnerável”. Os quais podem causar danos
materiais, ambientais, econômicos, humanos e sociais. Ainda afirmam que “A intensidade de um
desastre depende da interação entre a magnitude do evento adverso e o grau de vulnerabilidade
do sistema receptor afetado” (TOMINAGA et al, 2009). Sendo notório que as atividades
humanas exercem uma pressão sobre o solo, danificando-o. E essas atividades estão entre as
principais causas de erosões, sendo relacionadas, em primeiro lugar com o desmatamento,
seguido das práticas antrópicas relacionadas à agricultura, pecuária e cultivo. Os
desmatamentos, também, ocorrem pela abertura de trilhas na mata, pelos animais e homens.
As construções de rodovias sem projetos especiais, aumentando o escoamento superficial,
causando ravinas, voçorocas, ou movimentação de massa ao longo das mesmas. Finalizando,
as minerações e outras atividades econômicas contaminam e degradam o solo. Portanto,
essas atividades demonstram que essas práticas estão intimamente relacionadas com o
desenvolvimento urbano desordenado (GUERRA & JORGE, 2013).

2. OBJETIVO
Esse estudo foi desenvolvido com o objetivo de avaliar a eficiência do uso de equipamento
GPR (Ground Penetrating Radar) na análise de instabilidade de áreas suscetíveis a landslide.
Explorando as formas de análises dos radargramas em 2D e 3D, identificando o melhor meio de
interpretação e observando as possibilidades de seu uso em estudos geomorfológicos e
prevenção de desastres ambientais.

3. MÉTODO
Por sua aplicação multidisciplinar, desde a decada de 60, são agregadas ao equipamento
GPR novas definições de usos, variando de acordo com a especialidade e especificação de cada
pesquisador. Como exemplo, são citados o uso para mapear estruturas e feições geológicas
rasas da subsuperfície ou localizar objetos enterrados (PORSANI, 1999). Caracterização das
propriedades das rochas e estruturas em pequenas profundidades, com grande resolução, além
de localizar objetos enterrados ou interfaces geológicas abaixo da superfície da Terra (BORGES,
2002). Nas investigações “não destrutivas de dutos enterrados” em meios geológicos e
estruturas rasas, em estudos análogos de reservatório (BRANDÃO DE MIRANDA, 2004). Na
localização de estruturas metálicas, feições geológicas ou mesmo objetos não metálicos
enterrados em subsuperfície (MESQUITA et al, 2015). Mas, na especificação de
prevenção de desastres naturais, não detectatou-se obras significativas.
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Os conhecimentos da fundamentação teórica e limitações do método GPR são necessários
para a realização de um bom uso do método durante a aquisição dos dados (PORSANI,1999). No
entanto, a eficácia do GPR depende mais das propriedades do meio do que qualquer outro fator
como arranjos de aquisição ou técnicas de processamento (MESQUITA, 2015). O princípio físico
do método, consiste na emissão de ondas eletromagnéticas (EM) geradas através de vários
pulsos de alta frequência, sendo radiadas para dentro do solo por uma antena transmissora. A
propagação do sinal e a profundidade de alcance das ondas EM dependem da frequência emitida
e propriedades elétricas dos materiais da subsuperficie (PORSANI,1999). As propriedades
elétricas dos materiais dependem do conteúdo de água presente no solo, pois, “quanto maior o
conteúdo de água maior será a atenuação do sinal da onda EM e vice-versa” (BORGES, 2002). A
condutividade e permissividade elétrica, sob condições de alta frequência sofrem forte
influência do conteúdo de água presente no solo (XAVIER NETO, 2006).
Esquematicamente, o funcionamento do GPR consiste na emissão de vários pulsos, através
de ondas eletromagnéticas que propagam se através da subsuperfície terrestre. Ao encontrar
objetos ou rochas, essas ondas são refletidas e refratadas, retornando ao equipamento onde os
sinais são registrados em função do tempo da trajetória de ida e vinda dessas ondas. O
equipamento amplifica, digitaliza e grava os sinais em forma de radargramas através de um
computador acoplado ao equipamento, facilitando o monitoramento dos dados em tempo real.
Durante escaneamentos multiplos e paralelos entre si, as ondas refletoras são transformadas em
imagens frontais e laterais, ou seja, a mesma estrutura será captada sequencialmente,
sendo possível sua reprodução tridimensional. Este processo de duplicidade, wiggle, são
processados lado a lado em um gráfico de Tempo versos Distância, passando a ser
representado no radargrama como hipérboles ou rugosidades profundas ou elevadas
Conclui-se que o “tempo duplo de trânsito” do radargrama é o tempo percorrido pela onda.
(XAVIER NETO, 2006).
O GPR, modelo SIR 3000 da GSSI (Geophysical Survey Systems, Inc.), com
característica de processamento de sinais avançado e capacidade para exibir imagens
3D durante o escaneamento, foi agregado à antena de 270MHz com potencialidade de
escaneamento de no máximo 6 metros de profundidade, foram determinantes para este
trabalho. Apesar da antena indicada ser a de 400 MHz, não atinge o objetivo desse
estudo, devido à sua profundidade máxima de escaneameto ser de 4 metros, dificultando a
captação de estruturas ou vazios mais profundos. O processamento de dados do georadar
pode ser feito com diferentes pacotes de softwares disponíveis no mercado. Porém, por ser
um software nativo da GSSI, o RADAN 7 está preparando para o processamento de dados
em 3D, independente da metodologia de escaneamento aplicada. Seu processamento
dos dados seguem uma sequência de operações (Time Zero, Background Removal e
Migration) para remover ruídos e imperfeições, provenientes da indução eletromagnética entre
as antenas e o componente transiente de baixa frequência.
O local de estudo, situado nas coordenadas geográficas 19°56'31.62"S e 40°36'16.02"O,
na franja urbana de Santa Teresa no Estado do Espírito Santo. Refere-se à Ladeira Fortunato
Carlos Bonino, que dá acesso à estrada rural para a Fazenda Club, em frente à sede da
Associação Pestalozzi. Onde a área urbana vem ocupando a planície de inundação do Rio
Timbuí, Córrego Valão de São Lourenço e Córrego São Pedro, acarretando inundações
durante os meses de chuvas e desencadeiando a ocupação desordenada nas encostas
ingremes do relevo caracterizado pela Morfoestrutura de Faixa de Dobramento
Remobilizado, com características dos Planaltos da Mantiqueira Setentrional, onde a
formação planáltica possui aspecto montanhoso fortemente dissecado, incluindo altitudes
variadas entre 600 a 2000 metros de altitude ou mais. A conjugação de eventos
tectônicos e climas predominantemente úmidos é percebida nas formas de dissecação
intensamente orientadas por falhas intercruzadas, escarpas adaptadas, falhas e elevações
residuais. Os Patamares Escalonados do Sul Capixaba caracterizados por níveis de
dissecação formando patamares, delimitados por frentes escarpadas adaptadas a falhas
voltadas para noroeste com caimento topográfico para sudeste, sugerindo blocos basculados
em decorrência de impulsos epirogenéticos relacionados com a atuação dos ciclos
geotectônicos (Instituto Jones dos Santos Neves e UFES, 2012).
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De acordo com, imagens históricas do Goolge
Earth, entre os anos de 2011 e 2015, a
inclinação da encosta foi reduzida em aproximadamente 13 metros devido a um corte em base

para construção de edificação residencial, neste local a distância entre o topo e a base é de
aproximandamente 23 metros de altura, aumentando a declividade, passando a ser, igual ou
maior que 45°, dados obtidos através do software Google Earth. Através da Figura 1, é
possível identificar a comparação feita com imagens temporais. A ladeira situada, no topo dessa
inclinação, possui calçamento de paralelepípedo, além de rede de saneamento e água
pluviais. O transito local é considerável, constituído de carros de passeio e caminhões. Os
blocos do calçamento apresenta afastados entre si, sendo nítido o desarranjo dos blocos. Em
um dos lado da pista há a predominancia de recalques.
Figura 1: Imagens histórica, Santa Teresa (ES).

Fonte: Carta imagens históricas do Google datadas de 2011 e
2015, elaborado por SILVANO, MLL.

Os escaneamentos foram realizados usando o método linear em 2D com
processamento em 3D. Para verificar a estabilidade da encosta, foi planejado escaneamento
com segmentos Longitudinal e Transversais espaçados, de acordo com a Tabela 1 e Figura
2. Possibilitando analisar resultados em diferentes ângulos, com a aquisição de 4 perfis e
um bloco em 3D, a serem analisado.
Tabela 1 - Metragem dos "escaneamentos" no ponto 2
Segmentos
Traçado
Nome
1
Longitudinal
AA’
2
Transversal
BB’
3
Transversa
CC’
4
Transversa
DD’
Fonte: Elaborado por SILVANO, MLL

Comprimento
56m
6m
6,5m
8m

Figura 2: Escaneamentos longitudinal e transversais.

Fonte: Elaborado por SILVANO, MLL

De acordo com a antena escolhida, todos os radargramas dos escaneamentos atigiram a
profundidade de 6 metros, e apresentaram perda de sinal a partir dos 4 metros. É perceptível
a presença de manchas escuras no sentido longitudinal por volta de 1,50 a 2 metros
de profundidade, e também, em pontos diferenciados, onde inicia se na superfície e atingem
até 4 metros de profundidade em sentido vertical.Apresentndo formas característica de
drenagens hídricas, sendo algumas nítidas e outras não. Nessa região foram detectados as
tubulações de saneamento básico através dos escaneamentos tranversais e longitudinal,
indicando o diâmetro aproximado de 40 a 50 cm. Foram detectados materiais que refletem as
EM, havendo verberação
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de ondas, por alguns centimetros de profundidade, na cor esbranquiçada, podendo ser das
tubulações existentes no local. A transformação dos radargramas em bloco 3D, possibilitou uma
visão mais ampla do trecho. Onde as formas escuras, demonstram ser cavidades, em ambos os
lados do bloco. Essa característica de manchas escuras, por estarem acima e ao lado da
tubulação, podem estar relacionadas à recomposição do solo com areia e brita, após o
acamamento da tubulação, a presença deste material facilita a percolação. Mas, esse detalhe,
não justificam as mesmas formas de manchas escuras indicando sinais de percolação
distantes dessas tubulações (Figura 3).
Figura 3: Bloco 3D.

Fonte:RADAN 7®.

Através do mesmo software, foi possível fatiar o bloco 3D, usando a ferramenta “slice”.
Resultando em cortes parciais, como imagens de ultrassonografia. Possibilitando uma
análise mais consistente a respeito do escaneamento, indicando que essas manchas
podem ser indicação de pequenos vazios causados pela percolação. È perceptível, a inclinação
da tubulação no sentido longitudinal, apresentando a inclinação do escaneamento na Ladeira.
Concluiu-se que esse trecho requer maior estudo e atenção. O aumento da inclinação da
encosta, apresentadas na imagem histórica entre os anos de 2011 e 2015. A movimentação
de veículos pesados no local, além dos sinais de realque e percolação são favoráveis à
instabilidade, podendo causar, com o decorrer do tempo o deslizamento de terras.

4 CONCLUSÃO E DISCUSSÃO
Foi possível identificar, estruturas em subsuperfície com rompimento indicando
manchas escuras com forma de drenagem no sentido vertical do radargrama, que podem ser
considerado sinais de percolação de águas em subsuperfície durante meses de chuva, sendo
considerada uma possível fragilidade no solo. No entanto, requer maiores estudos com
sondagens e análises que possam fornecer dados concretos para que esta afirmação seja
verdadeira. O uso de várias cores
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nos resultados, tanto em 2D como em 3D, trazem melhor definição das diferentes formas
estruturais encontradas no subsolo, sendo elas naturais ou artificiais. Apesar da especificação da
GSSI determinar o uso da antena de 400 MHz para detectar vazios na subsuperfície, a pesquisa
foi realizada com a antena de 270 MHz, de maior versatilidade, já que se aplica a investigações
mais profundas em ambientes mais heterogêneos. Sendo assim, os “vazios” identificados nas
superfícies verificadas correspondem às anomalias dos arranjos estruturais e possivelmente
indicam padrões de maior permeabilidade. Portanto, conclui-se que as possibilidades do uso do
georadar, GPR SIR 3000, na análise geomorfológica, são positivas. Os aspectos estruturais
encontrados em locais estudados, corresponderam aos resultados esperados. O GPR pode ser
útil na prevenção de eventos geodinâmicos através da identificação de anomalias estruturais,
naturais ou artificiais, o que permite em alguns casos a previsão do comportamento geotécnico da
superfície e do seu efeito morfodinâmico, evitando assim, deslizamentos com medida preventiva.
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RESUMO
Áreas de risco são locais sujeitos à ocorrência de fenômenos de natureza geológico-geotécnica e
hidráulica, que implicam na possibilidade de perdas de vidas e/ou danos materiais. Estes locais
são, predominantemente, ocupação de fundo de vales ou encostas de alta declividade passíveis
de escorregamentos e desmoronamentos. O presente trabalho tem como objetivo realizar um
estudo geológico-geotécnico em uma área do município de Caçapava do Sul/RS. O delineamento
metodológico seguiu os seguintes tópicos: interpretação de fotos aéreas da região, geofísica
aplicada à estabilidade de talude e estudo da geologia do corpo rochoso. Os principais resultados
foram: comprovação da eficácia do método geofísico (eletrorresistividade) para mapeamentos de
área de risco e a geração de mapa de zoneamento da vulnerabilidade geotécnica da área em
estudo. Tais resultados servirão como um auxílio à Secretaria de Planejamento da Prefeitura do
município.
Palavras Chave: Áreas de risco, estudo geológico, mapa de zoneamento.
ABSTRACT
Risk areas are places subject to the occurrence of phenomena of geological and geotechnical and
hydraulic nature that imply the possibility of loss of life and / or property damage. These sites are
mainly valleys fund occupation or steep slopes slopes subject to landslides and washouts. This
study aims to conduct a geological and geotechnical study in a Caçapava municipal area do Sul /
RS. The methodological design followed the following topics: interpretation of aerial photos of the
area, geophysics applied to slope stability and study of geology rocky body. The main results were:
evidence of the effectiveness of geophysical method (resistivity) for hazardous area maps and
generating map of zoning of geotechnical vulnerability of the study area. These results will serve
as an aid to the Department of Planning of the municipality's government.
Keywords: Risk areas, geological survey, zoning map.
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1. INTRODUÇÃO
Desastres naturais são eventos do meio físico que podem acarretar vitimas ou não.
Segundo Tominaga (2009) esses eventos são gerados por diversos fenômenos, tais como,
inundações, escorregamentos, erosão, terremotos, tornados, furacões, tempestades, estiagem,
entre outros. O acelerado processo de urbanização verificado nas últimas décadas, em várias
partes do mundo, inclusive no Brasil, levou ao crescimento das cidades, muitas vezes em áreas
impróprias à ocupação, aumentando as situações de perigo e de risco a desastres naturais.
Em teoria, os desastres naturais ameaçam igualmente qualquer pessoa, mas na prática,
proporcionalmente, atingem os mais desfavorecidos, devido a uma conjunção de fatores: há um
número alto de populações de baixa renda, vivendo em moradias mais frágeis, em áreas mais
densamente povoadas e em terrenos de maior suscetibilidade aos perigos.

2. OBJETIVOS
O presente trabalho tem como objetivo aplicar uma metodologia de estudo de áreas de
risco, considerando análises geológicas e geofísicas. Através destas metodologias tem-se a
geração de um mapa de zoneamento, com a finalidade de determinar a instabilidade ou não da
área em estudo, através de ferramentas geofísicas.

3. ÁREA DE ESTUDO
A área de estudo está localizada no centro do município de Caçapava do Sul (Rio grande do
Sul, Brasil), na Rua Dom Pedro II (Figura 1).
Quanto à geologia, a área de estudo esta localizada em cima da Suíte Granítica Caçapava
do Sul. A fácies constituída na área de estudo são os Sienogranitos, que são rochas que possuem
textura equigranular que varia de fina a média.
Figura 1 - Mapa de localização da área de estudo.
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4. METODOLOGIA
Áreas previamente identificadas como geologicamente instáveis são alvo dos levantamentos
geofísicos onde se avalia a espessura e geometria do solo.
Foi utilizado na área de estudo o método da eletrorresistividade, que se apresenta como um
diagnóstico geotécnico e ambiental. É uma investigação sem qualquer impacto físico, de baixo
custo, com rapidez de execução e de resultados.
Neste trabalho o método geofísico foi utilizado para elaborar um perfil geotécnico,
determinando assim a camada de solo e qual sua profundidade.

4.1. Método da Eletrorresistividade
A eletrorresistividade é um método geofísico pertencente aos ‘geoelétricos’. É amplamente
usado em estudos de geofísica rasa, geotecnia, prospecção de águas subterrâneas e meio
ambiente. Seu princípio é baseado na determinação elétrica dos materiais (solo e rocha) em
subsuperfície.
O arranjo escolhido para a elaboração deste trabalho foi o CE (caminhamento elétrico), a
técnica do CE, consiste basicamente na obtenção de medidas de resistividade elétrica aparente,
ao longo de uma seção/linha, obtendo informações que podem ajudar na investigação em níveis
de profundidade e em continuidade lateral.

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES
5.1. Caminhamento elétrico (CE)
O método de caminhamento elétrico foi realizado para obter uma maior compreensão da
camada de solo, contado rocha e solo, dimensão da zona saturada e os planos preferenciais de
escorregamento.
Os caminhamentos elétricos (CE), foram distribuídos em duas ruas perpendiculares mais
susceptíveis a solapamentos, nomeadas de CE 1 e CE 2. O arranjo utilizado foi o dipolo-dipolo
com espaçamento de 5 metros e uma investigação vertical de aproximadamente 30 metros.
O processamento dos perfis foram realizadas através do software RES 2D INV, onde
foram gerados 2 perfis de eletrorresistividade. O principal objetivo foi o modelamento geoelétrico
das camadas. A interpretação geoelétrica partiu do princípio dos limites dos valores de
eletrorresistividade, onde foram definidos os valores de até +/- 250 ohm.m como a zona saturada
(solo saturado). Os valores de +/- 400 ohm.m até +/- 650 ohm.m foram definidos como o material
rochoso alterado/fraturado ou solo (regolito). Já para a rocha sã os valores ficaram acima de 700
ohm. M, valores definidos através da literatura Braga (1999).

5.2. Perfil 1 e 2
Observa-se no perfil 1 de acordo com a Figura 2, que a rocha sã encontra-se bem alterada
e fraturada, possivelmente uma fratura separou os blocos da esquerda para a direita. O solo
alterado encontra-se em torno da rocha, sendo característico da alteração do granito. E a zona
saturada é onde se encontra o caminho preferencial da água infiltrada, indicando nestes locais a
preferência para os movimentos de massas.
No perfil 2 (Figura 3) a rocha sã encontra-se mais consolidada, mas com planos de
fraturas. A zona saturada encontra-se em destaque no meio do perfil, este valor baixo foi
colaborado devido ao fato que o arroio passa a menos de 3 metros da linha do CE, sendo esse
fator um potencial tanto para a interferência da obtenção dos dados quanto para uma superfície
de potencial escorregamento. A camada de regolito neste perfil não é tão presente, sendo a zona
saturada o grande predomínio neste CE. De leste para oeste neste perfil o potencial de
escorregamento é alto, por se tratar de uma zona íngreme e com um solo muito saturado. Todos
esses fatores somados aumentam o risco destes locais.
É importante ressaltar que os dados foram obtidos no período que ocorreu chuvas nos dias
anteriores ao levantamento.
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Figura 2 - Imagem elétrica 2D com interpretação geológica, Perfil 1.

Figura 3- Imagem elétrica 2D com interpretação geológica, Perfil 2.

5.3. CHECK-LIST
Na setorização (check-list) foram utilizadas análise de imagens de satélite, uso de
fotografias, trabalho de campo e visitas técnicas. Portanto depois da realização dessas etapas foi
possível determinar o grau de probabilidade de ocorrência do processo ou mesmo do risco de
escorregamentos e a confecção do mapa de zoneamento.
4

5.4. Mapa de Zoneamento
Após a realização de todos os métodos foi possível classificar a área em Risco Alto (R3) e
Risco Médio (R2), e através destas classificações a confecção do mapa de zoneamento do local
de estudo (Figura 4). Sendo o R3 um nível de alta potencialidade para o desenvolvimento de
processos de escorregamentos e solapamentos. O R2 é caracterizado por possuir condicionantes
geológicos- geotécnicos predisponentes (declividade, tipo de terreno etc.) e o nível de intervenção
no setor são de baixa potencialidade para o desenvolvimento de processos de escorregamentos e
solapamentos.
Figura 4 - Ilustra o mapa de zoneamento com as fotos dos locais mais agravantes.
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6. CONCLUSÕES
A geofísica se mostrou uma excelente ferramenta para estudos de mapeamentos de áreas
de risco, pois é uma investigação não invasiva e tem como resultados todos os fatores
necessários para um mapeamento de área de risco, como espessura da camada de solo, contato
solo e rocha, zonas de fraturas e alterações, zona saturadas e possíveis zonas que podem
ocorrer escorregamentos de massas.
Foi possível realizar o mapa de zoneamento de risco, com dados da eletrorresistividade e
do checklist, classificando a área de estudo como sendo de Risco Alto e Risco Médio. Risco Alto
são zonas com condicionantes para o desenvolvimento de processos de escorregamentos e
solapamentos, sendo que é perfeitamente possível a ocorrência de eventos destrutivos durante
episódios de chuvas intensas e prolongadas, no período de um ciclo chuvoso. O Risco Médio tem
condicionantes de média potencialidade para o desenvolvimento de processos
de escorregamentos e solapamentos, sendo que mantidas as condições existentes, é
reduzida a possibilidade de ocorrência de eventos destrutivos durante episódios de chuvas
intensas e prolongadas, no período de um ciclo chuvoso.
Portanto, a partir dos estudos realizados neste trabalho foi possível concluir que a área de
estudo está em risco, sendo que este trabalho será um documento orientador para a prefeitura do
município para colaborar com a correta ação preventiva em intervenções posteriores.
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Resumen: Una explosión de polvos puede ocurrir cuando un polvo combustible se dispersa
cerca de una fuente de ignición y existe cierto grado de confinamiento. Esto implica que la
generación de una nube de polvos representa un peligro para las industrias que almacenan o
trabajan con polvos combustibles. Por esta razón, la caracterización de la inflamabilidad y severidad
de estos materiales es de vital importancia para garantizar una operación segura en las plantas
industriales. En la actualidad, una de las pruebas estandarizadas para la determinación de los
parámetros de inflamabilidad asociados a una explosión es el equipo conocido como la esfera de
20L. Sin embargo, los datos obtenidos con esta prueba pueden tener un grado de incertidumbre
importante si las condiciones de las nubes explosivas varían significativamente. Por esta razón,
este trabajo desarrolló un estudio de la dispersión de polvos explosivos en la esfera de 20L mediante
herramientas de dinámica de fluidos computacional (CFD, por sus siglas en inglés). Se evidencio
una reducción del tamaño de partícula dentro de la esfera debido a fenómenos de fragmentación
de partículas aglomeradas y variaciones de la turbulencia de la nube. Así mismo, se determinó que
el valor que la prueba estándar calcula para la MEC no es válido y que este valor debería estar
entre el 5% y el 10% de la concentración nominal. Finalmente, se concluyó que la suposición de
que el dispersor tipo mariposa crea una homogeneidad perfecta no es válida en zonas con baja
densidad de partículas.
Palabras Clave: Polvos explosivos, Esfera de 20 L, CFD.
Abstract: Dust explosion can occur when a combustible dust is scattered near an ignition
source and there is a degree of confinement. This implies that the generation of a cloud of dust
represents a danger for industries that store or work with combustible dusts. For this reason, the
characterization of flammability and severity of these materials is vital to ensure safe operation in
industrial plants. Currently, one of standardized tests for determining parameters associated with an
explosion flammability equipment is known as the 20L Sphere. However, data obtained from this
test may have a significant degree of uncertainty as to whether the conditions of explosive clouds
vary significantly. For this reason, this paper conducted a study in computational fluid dynamics
(CFD) about the dispersion of explosive dust in the 20L. A reduction of the particle size within the
sphere was evident due to the phenomenon of fragmentation of agglomerated particles and
turbulence variations cloud. Moreover, it is concluded that the assumption that the rebound nozzle
creates a perfect homogeneity around the sphere is not valid as many different zones with low
particle density were detected. Finally, it is proposed a new evaluation for the MEC that should be
between 5 and 10% of the nominal concentration.
Keywords: 20 L Sphere, CFD, explosive dust.
1

1. Introducción
La correcta caracterización de la severidad, que una explosión de polvos
accidental puede tener es de vital importancia para garantizar una operación segura en
las plantas industriales. Sin embargo, este tipo de riesgo suele ser ignorado por la
mayoría de las industrias debido al desconocimiento de la gravedad que este tipo de
explosiones puede llegar a tener (Amyotte, 2014).
Se han determinado diferentes parámetros de inflamabilidad que permiten
caracterizar polvos, así como predecir la facilidad con la que se generaría una explosión
y la severidad que tendría como lo son (Matsuda et al, 2001):


Energía mínima de ignición (MIE, por sus siglas en inglés): Es la cantidad mínima
de energía liberada en un punto de una mezcla combustible que causa
propagación de la flama fuera del punto bajo condiciones de prueba específicas
(NFPA68, 2007).



Concentración mínima de explosividad (MEC, por sus siglas en inglés):
Concentración mínima de una nube de polvos combustible que es capaz de
propagar una deflagración a través de una mezcla uniforme de polvos y aire a
ciertas condiciones de prueba (NFPA68, 2007).



Presión máxima de explosión: Es el máximo valor de la presión durante una
explosión industrial de polvos. Este parámetro indica la magnitud de las
presiones de daño que pueden ser generadas por la explosión (Dahoe et al,
2001).



Máxima tasa de cambio de presión: Es el valor máximo de la tasa de cambio de
presión por unidad de tiempo [6]. Este parámetro es un indicador de la severidad
de una explosión industrial de polvos debido a que indica que tan rápido se va a
desarrollar las presiones de daño (Dahoe et al, 2001).



Índice de deflagración (𝐾 ): La ley de la raíz cubica que plantea que el índice de
deflagración es igual a la máxima tasa de cambio presión por la raíz cubica del
volumen del recipiente (Abbasi T. & Abbasi S., 2007). Los polvos combustibles
son clasificados por el valor del 𝐾 en orden creciente de la violencia de la
explosión, es decir a mayor 𝐾 , mayor será la severidad de la explosión
generada por el polvo (Kalejaiye et al, 2010). La ecuación 1 muestra la ley de la
raíz cubica:
1
𝑑𝑃
𝐾 =( )
∙ 𝑉3
𝑑𝑡 𝑚𝑎𝑥

1

Así mismo, existen propiedades del flujo gas-solido que afectan los parámetros de
inflamabilidad como lo son la distribución de tamaños de partículas primarias en la nube,
grado de turbulencia en la nube y el grado de aglomeración de las partículas (Eckhoff,
2009).
El fenómeno de fragmentación y aglomeración en polvos explosivos tiene un
efecto importante en la severidad de la explosión debido a que afecta el tamaño de
partícula que a su vez afecta propiedades como la MEC y el 𝐾 .
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2. Esfera de 20 L
A través de los años se han desarrollado múltiples equipos para caracterizar los
parámetros de inflamabilidad asociados a una explosión de polvos. En la actualidad, la
esfera de 20L desarrollada por Siwek se convirtió en el dispositivo estándar de
explosiones de polvo (Dahoe, Cant & Scarlett, 2001). La esfera de 20L consiste en una
cámara de explosión, un sistema de dispersión e ignición, un sistema de medición de
presión y un sistema de control automático (Kalejaiye et al, 2010). La Figura 1 muestra
el esquema del aparato experimental.
Durante la prueba, la cámara de
explosión es inicialmente despresurizada
a 0.4 bar y el reservorio se llena con aire
comprimido a 20 bares. La dispersión del
aire dura 60 ms y luego la presión en la
cámara de explosión llega hasta 1 bar en
el momento de la ignición (ASTME1226,
2013).
Un elemento importante de la
esfera es el dispersor de polvo. Se han
implementado diferentes dispersores
para la esfera de 20L que se instalan
Figura 1.Esquema experimental de la esfera
en la válvula de salida. Uno de ellos es
el conocido como dispersor tipo mariposa, en el cual la dispersión del polvo se produce
por el alto impacto de las párticulas de polvo en las placas de la boquilla (Kalejaiye et
al, 2010).

3. Objetivo
Evaluar la prueba estándar de caracterización de polvos explosivos con el
dispersor tipo mariposa.

3.1.

Objetivos específicos.



Simular el fenómeno de dispersión en la esfera de 20L mediante herramientas
CFD teniendo en cuenta fenómenos de fragmentación.



Comparar los resultados obtenidos con los esperados de acuerdo a la norma
estándar.

4. Metodología
Las fases del proyecto son:
1. Desarrollo de la geometría: La geometría para el proyecto será la esfera de 20L.
2. Mallado: En esta fase se realiza una discretización del dominio.
3. Montaje de la simulación y selección de modelos físicos: Se definirán las
condiciones de frontera que aplican para la geometría de la esfera de 20L. Así
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mismo, en esta etapa se definen los modelos físicos que se utilizaran para llevar
a cabo la simulación.
4. Definir tiempos de simulación: En esta fase se definirá el paso de tiempo de la
simulación.
5. Definir zonas de evaluación: Se definirán las zonas donde se evaluara el grado
de fragmentación de las partículas.
6. Análisis de los resultados. En esta fase se analizara detalladamente los
resultados obtenidos.

5. Simulación
La simulación de la prueba se realizó en el software Star CCM+ 10.02 desarrollado
por CD Adapco®. La geometría está compuesta por dos cuerpos que son la esfera y el
reservorio de polvos. La Figura 2 muestra la geometría completa de la esfera de 20L
con el dispersor tipo mariposa.
En la discretización del dominio se utilizó un
mallado mixto que consiste en capas de celdas
prismáticas alrededor de la superficie y celdas
poliédricas para rellenar el vacío. El número de
celdas de todo el dominio es de 7.316.852.
Las condiciones de frontera para los dos cuerpos
se definieron como pared debido a que es un sistema
cerrado.
Figura 2. Geometría de la esfera

La condición de presión inicial en la esfera se
estableció en 0.4 bares y la del reservorio en 21 bares con el objetivo de que haya flujo
entre ambos cuerpos. Estas condiciones están de acuerdo con los estándares
internacionales planteados en la norma ASTM E1226.
El aire se modeló como un gas real mediante la ecuación de estado de Peng
Robinson. Para la fase discreta se definió una fase lagrangiana de almidón.
Así mismo, se definieron 3 zonas de inyección
para evaluar el grado de fragmentación. La Figura 3
muestra la ubicación de cada uno de los inyectores.
El inyector 1 está ubicado en el reservorio, el inyector
2 a la entrada de la esfera y el inyector 3 está ubicado
en el centro de la esfera.
El tiempo de simulación fue de 60 ms que es el
tiempo que dura la dispersión del aire de acuerdo al
estandar.
Figura 3. Zonas de evaluación

6. Resultados
A continuación se presentan los resultados obtenidos para las simulaciones de las
diferentes zonas de inyección para 1 ms, 20 ms y 60 ms. Se comparó la distribución de
tamaño inicial de las partículas con la distribución obtenida en cada tiempo para cada
zona.
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Figura 4. Grado de fragmentación para tiempos de 1 ms, 20 ms y 60 ms. a) Zona 1 b) Zona 2 c)
Zona 3

De acuerdo a la figura 4a). En la zona 1 el mayor grado de fragmentación se
presentó en 1 ms de tiempo debido a que en este tiempo se experimenta un alto
diferencial de presión entre el reservorio y la esfera. Para tiempos posteriores el grado
de fragmentación disminuye posiblemente debido a que la cantidad de partículas en
esta zona disminuye. Por otro lado, la figura 4b) muestra el grado de fragmentación para
la zona 2. Al comparar la figura 4a) y 4b) se observa que la zona 2 presentó una mayor
reducción en el diámetro de partícula para los tiempos de 1ms, 20 ms y 60 ms que la
zona 1. Esto se puede deber a que esta zona está ubicada cerca a la interface
reservorio/esfera por lo que experimenta un alto diferencial de presión. Esta diferencia
de presión genera un mayor rompimiento de los enlaces entre partículas y como
resultado éstas se fragmentan. Así mismo, la zona 2 puede presentar mayor
fragmentación debido a que las partículas de esta zona chocan con el dispersor de la
esfera y se fragmentan.
Finalmente, en la zona 3 el mayor grado de fragmentación se presentó a los 20
ms. Esto se debe a que en este tiempo las partículas en la zona 3 tienen la velocidad
residual más alta. Estos resultados evidencian que el valor de los parámetros de
inflamabilidad calculados con la prueba estándar no es válido debido a que no considera
el cambio en la distribución de tamaño debido a fenómenos de fragmentación.
Por otro lado, se analizó la concentración partículas cerca al punto de ignición.
Se calculó la concentración nominal como la masa total de partículas en la esfera,
dividido por el volumen de 20 L.
La relación entre ambas variables se muestra
en la Figura 5. Esta relación representa lo cerca que
es la concentración en el punto de contacto a la
nominal, por lo que en un valor de 1, el MEC
calculado en la prueba es el verdadero. Se observa
que el valor para la MEC es menos del 10% del valor
de la concentración nominal.
El patrón de flujo se explica cómo las fases se
mueven alrededor de la esfera de 20 litros y
Figura 5. Radio de concentraciones
permite identificar la homogeneidad de las
partículas. La figura 6 muestra el patrón de flujo en
4 tiempos. En cuanto a la condición de prueba estándar, se puede decir que, en general
la homogeneidad de la nube es buena. Sin embargo, la homogeneidad no es buena en
zonas con baja densidad de partículas. Esto demuestra que la suposición de que la
dispersión durante la prueba estándar es completamente homogénea no se cumple en
todas las zonas de la esfera.

5

Figura 6. Patrón de flujo

7. Conclusiones





En todas las zonas de la esfera de 20 L hay una reducción en el diámetro de
partícula para los tiempos de 1 ms, 20 ms y 60 ms, que puede deberse a la
ubicación de las zonas de inyección, a los niveles de turbulencia o a la velocidad
residual de las partículas. Por esta razón, es necesario una revisión de la
normativa asociada a la prueba estándar debido a que la distribución de tamaño
de partícula inicial cambia durante la prueba y esto afecta parámetros como la
MEC y el 𝐾 .
El valor que la prueba estándar calcula para la MEC no es válido y que este
valor debería estar entre el 5% y el 10% de la concentración nominal

La suposición de que el dispersor tipo mariposa crea una homogeneidad perfecta
no es válida en zonas con baja densidad de partículas.
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RESUMEN
El manejo de sustancias químicas peligrosas es una actividad insustituible para el
desarrollo humano, sin embargo dadas sus propiedades químicas y sus volúmenes, es
necesario un estudio profundo de los procesos, instalaciones, ubicación, condiciones de
operación y ambientales, para poder estimar el riesgo que significa tener identificado el
Peligro, calculada la Vulnerabilidad estructural y social para una Exposición determinada
de la población.

Riesgo = f( Peligro, Vulnerabilidad, Exposición)
Las metodologías para calcular el riesgo pueden ser variadas, pero siempre deben incluir
el estudio de las condiciones de almacenamiento y transporte para poder plantear los
escenarios de riesgo más probables de suceder, para identificar las zonas de impacto
negativo y conocer sobre quién o qué recaerán las consecuencias y poder así estimar
tanto la población expuesta como los bienes relacionados, para desarrollar las medidas
tecnológicas y de educación necesarias para ser implementadas de forma anticipada
mediante acciones preventivas.
PALABRAS CLAVE: Riesgo, Sustancia Química Peligrosa.
ABSTRACT
The management of hazardous chemicals is an activity irreplaceable for human
development, however given its chemical properties and their volumes, required an indepth study of the processes, facilities, location, operating conditions and environmental,
to be able to estimate the risk that it mean having identified the danger, calculated
structural and social vulnerability to a determined exposure of the population.

Risk = f (Danger, Vulnerability and Exposure)
Methodologies to calculate the risk can be varied, but they must always include the study
of the conditions of storage and transport to be able to raise risk scenarios most likely to
happen, to identify areas of negative impact and learn about who or what will be borne the
consequences and thus be able to estimate both the exposed population and related

goods depending on developing measures necessary technological and education to be
implemented in advance by means of actions preventive.

ANTECEDENTES
Actualmente se emplean por la población sustancias químicas peligrosas SQP de las
cuáles tan solo una porción cuenta con su hoja de datos de seguridad. No obstante la
necesidad de emplearlas para producir productos de consumo tan necesarios como los
recubrimientos o las medicinas, su manejo sin considerar y administrar el riesgo de
acuerdo a sus características químicas puede convertirse en consecuencias catastróficas.
Los accidentes relacionados con sustancias químicas pueden presentarse por diversas
causas, entre las que se incluyen: fenómenos naturales, fallas operativas en los procesos
industriales, fallas mecánicas, errores humanos y causas premeditadas.
Hablar entonces de su producción, almacenamiento, transporte y la generación de sus
residuos, implica una serie de reglas de ingeniería que consideren no solo el
mantenimiento preventivo de equipos y espacios o la optimización de su producción, sino
además de un manejo adecuado y el cálculo de su volumen, así como de las propiedades
químicas de inflamabilidad, explosividad, reactividad, corrosividad y toxicidad para evitar
que se derramen, fuguen o reaccionen creando atmosferas tóxicas, o incompatibles
completamente con la vida.
Los terribles accidentes químicos ocurridos demuestran que aunque poco frecuentes, las
consecuencias en las personas, el ambiente y los bienes, marcan una terrible diferencia.
De ahí que el análisis de riesgos a través de sus diversas herramientas, las prácticas de
buena ingeniería y los modelos de simulación, sean la herramienta científica que permite
adelantar situaciones, prevenir condiciones, y estudiar de manera proactiva todos los
eventos posibles. En este contexto, el Atlas de Riesgo brinda una metodología
multifactorial al manejo de las sustancias peligrosas, de acuerdo a sus características.
Identificándolas, cuantificando, ubicándolas, simulando los eventos más probables,
estableciendo las personas y los bienes expuestos bajo las zonas de riesgo.
Elaborar Escenarios de riesgo por almacenamiento de sustancias peligrosas a una
escala adecuada que representen la distribución y variabilidad del fenómeno, permite
visualizar las afectaciones por Derrame, Incendio, Explosión y Fuga de las sustancias
peligrosas. Así como identificar los sistemas expuestos dentro de las distancias de
aislamiento y acción protectora en caso de emergencia.
La evaluación del Riesgo por manejo de SQP es hoy fundamental tanto para prevenir
como atender y mitigar el efecto e impacto negativo de un manejo inadecuado y de un
accidente por causas naturales y antropogénicas. El riesgo depende de la cercanía de la
población a las instalaciones que almacenan sustancias peligrosas y a las vías por las
cuales se transportan o conducen sustancias y materiales peligrosos, además de la propia
población que labora dentro de las instalaciones industriales. Los accidentes químicos
pueden presentarse por diversas causas, entre las que se incluyen la presencia de
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fenómenos naturales, fallas operativas en los procesos industriales, fallas mecánicas,
errores humanos y causas premeditadas.
El Riesgo puede definirse como una medida de la pérdida económica o del daño a las
personas en término tanto de la probabilidad del incidente como de la magnitud de la
pérdida o daño. Por lo que es necesario considerar en el caso de sustancias químicas en
la industria tres aspectos importantes que tienen que ver con su Almacenamiento, y con el
Transporte.

OBJETIVOS
Analizar la metodología para la evaluación del riesgo por sustancias químicas peligrosas
como parte del Fenómeno Químico en el Atlas de Riesgos.

METODOS
La metodología del cálculo del riesgo por el manejo de una SQP considerará como
mínimo una serie de pasos encaminados a identificar plenamente la sustancia, tales como
los siguientes:
1. Identificar los 1. DIAGRAMAS DE FLUJO de los procesos en los que intervienen
sustancias químicas así como toda la 2. NORMATIVIDAD APLICABLE para la
identificación y comunicación de los peligros en los centros de trabajo; por ejemplo en
México se puede aplicar normas oficiales NOM y voluntarias NMX así como de otros
países como las ISO, ASTM, que complementen los aspectos importantes:
NOM-001-SEMARNAT-1996 que establece Límites máximos permisibles de
contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes
nacionales. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Publicada en el
Diario Oficial de la Federación el día 6 de enero de 1997
NOM-001-STPS-2008 que establece Edificios, locales, instalaciones y áreas en los
centros de trabajo-condiciones de seguridad. Secretaría de Trabajo y Previsión
Social. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de noviembre de
2008.
NOM-001-SEDE-2005 que establece Instalaciones Eléctricas (utilización).
Secretaría de desarrollo económico. Publicada en el Diario Oficial de la Federación
el día 13 de marzo de 2006.
NOM-004-ENER-2008 que establece Eficiencia energética de bombas y conjunto
motor-bomba, para bombeo de agua limpia, en potencias de 0,187 kw a 0,746 kw.
Límites, métodos de prueba y etiquetado. Secretaría de Energía. Publicada en el
Diario Oficial de la Federación el día 25 de julio de 2008.
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NOM-008-SCFI-2002 que establece Sistema General de Unidades de Medida.
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Publicada en el Diario Oficial de la
Federación el día 27 de noviembre de 2002.
NOM-012/1-SEDG-2003 que establece Recipientes a presión para contener Gas
L.P., tipo no portátil. Requisitos generales para el diseño y fabricación. Secretaría
de Energía y Distribución de Gas. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el
día 20 de febrero de 2004.
NRF-011-CFE-2004 Sistema de Tierra para Plantas y Subestaciones Eléctricas.
Comisión Federal de Electricidad. Publicada el día 14 de marzo de 2005.
API RP 2001 2012 Fire Protection in Refineries. Publicada el día 1 de abril de 2012
NFPA 11 "Standard for Low-, Medium-, and High-Expansion Foam". Publicada el
día Edición 2010.
CFE-MDOC-VIENTO-2008 Manual de Diseño de Obras Civiles. Diseño por Viento.
Publicada el día 2008.
IMCA Manual de Construcciones en Acero. Diseño por Esfuerzos Permisibles.
Publicada el día 2002.
IMCYC Guía para el diseño y construcción de Pavimentos Rígidos, 1998.
Publicada el día 1998.
NTC-RCDF-2004 II Normas técnicas complementarias
arquitectónico. Publicada el día 6/10/2004.

para

el

proyecto

ASME B31.3 2010 Process Piping. Publicada el día 31/03/2011
NMX-B-060-1990 Lámina de Acero al Carbono Galvanizada por el Proceso de
Inmersión en Caliente, Acanalada. Publicada el día 3/8/1990.
GNT-SSNP-E008-2005 (REV. 0) Rotulación para avisos y señales de equipo y
sistemas eléctricos en plantas y subestaciones eléctricas. Publicada el día
Dic/2005.
ASTM A 307-10 American Society for Testing and Materials. Standard
Specification for Carbon Steel Bolts and Studs, 60 000 PSI Tensile Strength.
Publicada el día 01/10/2010.
IEC-60079-1 (2007) Electrical apparatus for explosive gas atmospheres, Part 1-1.
Flameproof enclosures ―D‖. Ed. 1.0. Publicada el día 01/04/2007.
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ISO 10438:2007 Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Lubrication,
shaft-sealing and control-oil systems and auxiliaries. Part 1: General requirements.
Part 2: Special-purpose oil systems. Part 3: General-purpose oil systems.
Lubricación. Publicada en el año 2007.
Son necesarios también los 3. BALANCES DE MATERIA Y ENERGÍA que expresen las
relaciones estequiométricas entre los reactivos y los productos con sus posibilidades de
interacción y los 4. DIAGRAMAS DE TUBERÍA E INSTRUMENTACIÓN DTIs que
permiten visualizar mediante Hojas de Control de proceso las características más
relevantes del equipo y su distribución en la planta así como la naturaleza y cantidades de
las sustancias químicas empleadas.

CORRIENTE
FASE
COMPONENTE
ÁCIDO SULFÚRICO (H2SO4)
AMONIACO (NH3)
AGUA (H2O)
FENOL
MERCAPTANOS
CIANUROS

701
LÍQUIDO
%mol
1.6614
1.6721
96.6666
0.0000
0.0000
0.0000

702
LÍQUIDO
%mol
0.0001
0.0021
99.9978
0.0000
0.0000
0.0000

703
LÍQUIDO
%mol
0.0001
0.0021
99.9978
0.0000
0.0000
0.0000

713
VAPOR
%mol
39.1920
39.3987
21.4093
0.0000
0.0000
0.0000

FLUJO TOTAL Kgmol/h
FLUJO TOTAL Kg/h
PESO MOLECULAR
PRESIÓN Kg/cm2g
TEMPERATURA °C
Nm3/h 0°C 1 atm
m3/h P y T
3
DENSIDAD P y T Kg/m
BPD 15.6°C

3,561
65,048
18.27
3.00
40
968.55
10,000

2,235
40,260
18.02
9.00
40
989.40
6,083

1,176
21,177
18.02
9.00
40
989.40
3,200

151
3.611
23.92
0.95
87
2,392
1.43
-
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NOTAS

:

1.- PRESIÓN EN kg/cm2g. TEMPERATURA EN °C.
2.- NORMALMENTE SIN FLUJO.
3.- INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DE APERTURA Y CIERRE.
4.- MEMBRANA INTERNA COLGANTE DE CONTACTO TOTAL CON
COLECTOR DE HIDROCARBUROS Y MANGUERA FLEXIBLE INTERNA.
5.-

% MOL DE VAPORIZACIÓN.

6.- CUANDO SALGA DE OPERACIÓN EL AA7-EA-002, DEBERÁ
ALIMENTARSE 13,149 kg/h DE VAPOR VIVO PARA LA OPERACIÓN
EVENTUAL DE LA COLUMNA.
10.- LÍNEA AISLADA Y CON TRAZADO DE VAPOR.
11.- MEZCLA DE AGUAS AMARGAS PROVENIENTES DE LAS PLANTAS
-HIDROTRATADORA DE NAFTA DE COQUIZACIÓN (833 BPSD)
-HIDROTRATADORA DE GASOLEOS (7641 BPSD)
-ISOCRACKING, ISODEWAXING/ISOFINISHING (1526 BPD).

LISTA DE EQUIPO
CLAVE

SERVICIO

CARACTERÍSTICAS

TORRES
AA7-DA-001

AGOTADOR DE AGUA AMARGA

D = 2,286

mm L=33,528

INTERCAMBIADORES DE CALOR
AA7-EA-001 AD
PRECALENTADOR DE CARGA/FONDOS DEL AGOTADOR
AA7-EA-002
REHERVIDOR DEL AGOTADOR
AA7-EA-003
ENFRIADOR DE FONDOS DEL AGOTADOR

QT=4.136 * 1.16 MMkCal/h
QT=6.708 * 1.10 MMkCal/h
QT=1.556 * 1.36 MMkCal/h

ENFRIADORES CON AIRE
AA7-EC-001
ENFRIADOR DE REFLUJO DEL AGOTADOR

QT=4.297 * 1.21 MMkCal/h

RECIPIENTES
AA7-FA-001
AA7-FA-021X

D=3,048
(17)

TANQUE SEPARADOR DE AGUA AMARGA
TANQUE DE SELLO DE CONDENSADO DE
REHERVIDORES

mmL= 13,411 mm T-T

5. HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD
12 Secciones sobre datos generales del producto, identificación de componentes,
propiedades físico-químicas, riesgos de fuego y explosión, riesgos de reactividad,
riesgos a la salud, indicaciones en caso de fuga o derrame, protección personal,
transportación y ecología, manejo y almacenamiento. NOM-018-STPS-2015.

6. HOJAS DE TRABAJO HAZOP
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NODO #1

CONDICIONES DE OPERACIÓN

INTENCIÓN DE DISEÑO

REFERENCIAS
COMENTARIOS

DESDE VÁLVULAS DE BLOQUEO EN L.B. DE ENTRADA DE NAFTAS DE PLANTA DE COQUIZACIÓN
RETARDADA, NAFTA AMARGA PRIMARIA DE ALMACENAMIENTO, NAFTA DE ALMACENAMIENTO,
NAFTA DE UNIDAD HIDROTRATADORA DE GASÓLEOS Y NAFTA DE ALMACENAMIENTO DE U-200A/B,
HASTA LÍNEA DE SUCCIÓN DE BOMBAS DE CARGA GA-001/R, INCLUYENDO:
1) PAQUETE DE FILTRO DE CARGA FA-001.
2) TANQUE DE CARGA FA-001.
3) LÍNEAS DE CONTROL DE PRESIÓN DE RANGO DIVIDIDO HASTA PV-006A/PV-006B.
4) LÍNEA DE SALIDA A SUCCIÓN DE BOMBAS DE CARGA GA-001/R.
5) LÍNEA DE DESCARGA DE AGUA AMARGA EN PIERNA DEL TANQUE FA-001 HASTA VÁLVULA
MANUAL 2””-AA-1200-A14A QUE VA AL TANQUE ACUMULADOR DE AGUA AMARGA FA-010.
PRESIÓN DE MEZCLA DE NAFTAS EN LB=5.0 kg/cm2, TEMPERATURA DE NAFTAS DE COQUIZACIÓN
EN LB=40°C Y DE 38° LA PROVENIENTE DE ALMACENAMIENTO Y DE HDSGO DEL L.B.
TANQUE DE CARGA FA-001: PRESIÓN DE OPERACIÓN= 2.5 kg/cm2, TEMPERATURA DE
OPERACIÓN=39°C.
RECEPCIÓN DE MEZCLA DE NAFTAS PROVENIENTES DE PLANTA DE COQUIZACIÓN (71.7% VOL), DE
PLANTA HIDROTRATADORA DE GASOLEOS (19.8% VOL) Y DE LA UNIDAD HIDROCRACKER DE
LUBRICANTES/UNIDAD ISODEWAXING/HIDROFINISHING (8.5% VOL) A UNA PRESIÓN DE 5 kg/cm2,
TEMPERATURA DE 40°C Y FLUJO DE 48720 kg/h PARA SU ENVÍO AL TANQUE DE CARGA FA-001 Y
SEPARACIÓN DE AGUA AMARGA PRESENTE EN LAS CORRIENTES DE NAFTA ENTRANTES EN PIERNA
SEPARADORA DE DICHO TANQUE A UNA PRESIÓN DE 2.5 kg/cm2 (MAN) Y UNA TEMPERATURA DE
39°C, PREVIO PASO POR PAQUETE DE FILTRO DE CARGA PA-001 PARA REMOSIÓN O SEPARACIÓN
DE PARTÍCULAS SÓLIDAS.
DTI:HDS4-A-1120, DTI:HDS4-A-1152, DFP:HDS4-A-0001
EL ANÁLISIS DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS DEL EQUIPO PAQUETE PA-001 DEBERÁ SER
REALIZADO POR EL IPC DURANTE EL DESARROLLO DE LA INGENIERÍA DE DETALLE.

7. MATRIZ DE RIESGO
Permitirá identificar, evaluar y administrar los riesgos que puedan ser la causa de
accidentes, e implementar acciones tendientes a reducir las afectaciones a trabajadores,
a la población, medio ambiente, instalaciones y a la producción.

FRECUENCIAS

F6
F5

C1
4.5.5
3.7.1, 12.1.4, 14.10.4,
16.7.1, 18.8.1

F4

CONSECUENCIAS
C3

1.4.2, 1.3.2, 1.3.4

C4

C5

C6

14.11.2
2.7.1, 2.7.2,
2.7.3, 2.9.1,
3.8.1, 3.8.2

F3

F2
F1

C2

1.8.1,
13.5.1,
13.5.2
1.1.7, 1.5.5,
1.5.8,
1.12.3,
14.11.3

1.1.2.1,
1.12.2,
4.4.1,
6.10.1

1.5.6,
11.7.2,
13.1.1

8. MODELACIÓN DE ESCENARIOS
Toda esta información nos permite plantear las distancias de afectación a las que en caso
de ocurrir un accidente con cualquiera de las SQP se tendría un impacto negativo sobre
las personas y sus bienes por efecto de la naturaleza química de la(s) sustancia(s) en
cuestión. A partir de las cuales se pueda trazar radios o áreas dónde el daño sea mayor,
más alejado de la fuente otra distancia en la cual las consecuencias sean de menor grado
y finalmente la distancia segura donde o no haya, o bien, sea el mínimo daño sufrido para
que sea considerada una zona segura y sin riesgo.
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Aunque esta etapa puede hacerse por métodos indirectos o solamente estimativos por el
empleo de guías como la de Respuesta en caso de Emergencias dedicada a aquellos que
responden primero en la fase inicial de un incidente ocasionado por el transporte de
materiales peligrosos, en la que se definen distancias de afectación y de seguridad
simplemente así como las primeras acciones de protección, por considerar la sustancias
química, su volumen, y las condiciones climáticas esenciales (dirección del viento,
temperatura, presencia o no de lluvia) para el sitio considerado.
O bien, la modelación de los accidentes más probables (de acuerdo al modelo de fallas,
What if, Hazop) mediante programas como Phast 6.7 o SCRI Modelos, mediante la
definición de información específica para la planta o instalación de que se trate, el cual
una vez identificado y descrito el escenario de riesgo, así como las condiciones
atmosféricas y tipo de área de localización de la instalación, por ejemplo la temperatura
ambiente, la humedad relativa, la presión atmosférica, el tipo de área en la que se
encuentra (rural, urbana, industrial, marítima u otra diferente) y las condiciones
meteorológicas al momento del incidente con la SQP como la velocidad del viento, la
dirección de los vientos dominantes y la estabilidad atmosférica, permitan identificar de
mejor forma el escenario para el tiempo de liberación de la sustancia.
De igual importancia es considerar las propiedades de la sustancia bajo estudio por lo
cual deberá identificarse su concentración, fase en que se presenta, cantidad, toxicidad, el
área del recipiente en dónde se encuentra y el tipo de superficie sobre la que se ubica el
recipiente (tierra seca, tierra húmeda, concreto u otra). Y especificar los datos del
recipiente como su tipo, geometría, temperatura, presión, altura lo mismo que las
características del incidente.
Para elaborar los distintos escenarios se analizarán los siguientes eventos:
a. Fuga de sustancia tóxica
b. Derrame
c. Incendio (Bola de fuego, Charca de fuego, Fuego Tipo Chorro y Fuego
Instantáneo)
d. Explosión (UVCE, BLEVE, Confinada)
Identificar la SQP que se maneja es fundamental para poder estimar el riesgo que
representa, bien sea durante los procesos productivos: almacenamiento de materias
primas, proceso de transformación en su producto, almacenamiento de producto
terminado; o durante el transporte de las materias primas y de los productos terminados.

CONCLUSIÓN
El conocimiento sobre la información técnica de las sustancias químicas peligrosas
manejadas en una instalación industrial, los procesos, las condiciones de operación, la
capacitación y el adiestramiento de los trabajadores, así como el ejercicio de simulación
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de los accidentes más probables permiten la estimación del riesgo que representan, y
tomar las medidas necesarias para manejarlas adecuadamente y disminuirlo.
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En función de la calidad de la información obtenida en campo sobre el manejo de las
sustancias químicas así como del conocimiento del ambiente que rodea a las
instalaciones industriales dentro del entorno municipal, estará el nivel de detalle del
cálculo de las posibles y más probables afectaciones. Y en consecuencia de las medidas
precautorias necesarias o bien de las acciones de atención y remediación.
El principal producto de la evaluación del riesgo será establecer las distancias de
seguridad y de grado de afectación para las medidas de atención a la población para la
mitigación del riesgo, y preferiblemente tomar acciones de prevención mediante la
educación, información, entrenamiento, simulación y mantenimiento de las instalaciones
industriales, en base a los escenarios planteados como más probables y catastróficos. Y
evitar en lo sucesivo que la atención sea únicamente reactiva una vez ocurrido el
accidente.
En el caso de los Atlas de Riesgos municipales trazar las zonas de riesgo desde el muy
alto hasta el bajo, permite a las autoridades planear y establecer estrategias que
disminuyan el riesgo a la vida de las personas y protejan el patrimonio y el empleo. De
igual forma establecer los reglamentos y base jurídica para evitar asentamientos fuera de
todo Ordenamiento Territorial municipal.
La disminución del riesgo a través de la prevención permite tomar acción y evitar pérdidas
económicas a la infraestructura y los bienes, a las personas y contribuye a un ambiente
libre de contaminantes, al no presentarse emisiones de sustancias nocivas.
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RESUMEN
El estudio del efecto destructivo de los fenómenos naturales es un tema de gran interés en la
comunidad científica. Los sismos son fenómenos que causan mayor interés ya que no es posible
predecirlos y requieren ser estudiados a profundidad. Existen diversos estudios desde distintos
enfoques que buscan que fenómenos de este tipo puedan ser de alguna manera modelados para
prevenir desastres. El presente trabajo aborda una propuesta metodológica para evaluar la
vulnerabilidad de una ciudad ante dichos fenómenos desde el punto de vista del entorno, es decir,
no basado en la estructura interna de las edificaciones, sino en factores que están relacionados
con las ciudades, organizados en dos tipos de variables: físicas y socioeconómicas. A través de
un modelo SIG se generó cartografía de vulnerabilidad de la ciudad de Chilpancingo. Los
resultados permiten identificar las zonas más vulnerables en función de los factores considerados,
lo cual puede ser de interés para las instituciones de salvaguarda para identificar zonas de
atención más prioritarias en caso de un eventual sismo en el que se requiera su intervención;
además de que el resultado puede ser un insumo para análisis más profundos que lleven a
establecer planes de prevención y mitigación ante de eventos de este tipo.
Palabras Clave: Vulnerabilidad, Sismos, Chilpancingo, Sistemas de Información Geográfica
ABSTRACT
The study of the destructive effect of natural phenomena is a topic of interest in the scientific
community. Earthquakes are phenomena of most interest because it is not possible to predict it
and it need to be studied in depth. Several studies from different approaches that seek that
phenomenon of this kind can be modeled in some way to prevent disasters. This paper deals with
a proposed methodology for assessing the vulnerability of a city in front of such phenomena from
the point of view of the environment, scilicet, not based on the internal structure of the buildings,
but based on factors that are associated with cities, organized in two types of variables: physical
and socioeconomic. Through a GIS model, mapping of the vulnerability of the city of Chilpancingo
was generated. The results allow to identify the most vulnerable areas in terms of the factors
considered, which may be of interest to safeguard institutions to identify areas of highest priority
attention in the event of a possible earthquake in which its intervention is required; besides that the
result can be an input for further analysis to establish prevention and mitigation plans to face such
events.
Keywords: Vulnerability, Earthquakes, Chilpancingo, Geographic Information Systems
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1. INTRODUCCION

Considerando que los fenómenos sísmicos están aun fuera del alcance de la predicción, se
requiere realizar continuamente avances o investigaciones en el campo de la ingeniería sísmica y
cambios en las normas de diseño sismo-resistente. Las mejoras requieren una evaluación del
comportamiento sísmico, es decir, la predicción de los daños esperados en estructuras en el
momento que ocurra un terremoto de una cierta severidad. A partir de dicha predicción pueden
definirse soluciones para la reducción de la vulnerabilidad estructural, (BARBAT, MENA y
YÉPEZ, 1998).

Hoy en día existen numerosas metodologías para evaluar la vulnerabilidad sísmica a gran escala
que se aplican a edificaciones de mampostería. Entre ellas se encuentran: FEMA-154 (1988),
EMS-98 (European Seismological Commision, 1998), índice de vulnerabilidad de Benedetti-Petrini
(1984), Cardona y Hurtado (1990), AIS (AIS y FOREC, 2001) y la ATC-13 (Aplied Technology
Council, 1985). Éstas se basan en parámetros asociados con características geométricas,
constructivas, estructurales, de cimentación, de suelos y de pendiente de las edificaciones. A
partir del análisis de los parámetros que cada una de las metodologías incorporan se identificaron
los más relevantes, como son el tipo y la capacidad del sistema estructural, la irregularidad en
planta y la elevación y el tipo de suelo. (Maldonado, et al, 2007).
En su mayoría los estudios dedicados a realizar análisis de vulnerabilidad por sismo a ciudades o
regiones se enfocan principalmente en las características constructivas de los edificios, algunos
más al tipo de suelo sobre el cual están construidas dichas edificaciones. Algunos otros estudios
se han valido del uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG) para integrar y desplegar
información georeferenciada espacialmente en forma de modelos y mapas. Nuestro estudio se
basa en la integración de un SIG que busca evaluar la vulnerabilidad por sismo en la ciudad de
Chilpancingo en el cual se consideran factores externos a las construcciones; tales como
variables físicas y socioeconómicas.

2. OBJETIVO

Derivado del efecto que causan los sismos, tales como desastres, pérdidas materiales y
sobretodo pérdidas humanas y ante imposibilidad de su predicción aunada a la alta posibilidad de
que ocurra uno en la brecha de Guerrero afectando a la población; es importante contar con
mecanismos que permitan evaluar la situación de riesgo y vulnerabilidad basados en información
veraz y oportuna.
Este trabajo integra una propuesta metodológica que busca integrar un SIG para generar
cartografía para evaluar la vulnerabilidad de la ciudad de Chilpancingo ante sismos; desde el
punto de vista del entorno, es decir, no basado en la estructura interna de las edificaciones, sino
en factores que están relacionados con las ciudades, organizados en dos tipos de variables:
físicas y socioeconómicas.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Analizar los principales factores explicativos (pendientes, cantidad y características de la
población cantidad y tipos de vivienda, existencia de centros de concentración de
población, distancia de una manzana a un hospital) y a partir de ellos proponer un modelo
que determine las zonas con mayor vulnerabilidad.
 Integración de la información en una base de datos.
 Generar mapas de vulnerabilidad de la ciudad de Chilpancingo.
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3. ZONA DE ESTUDIO Y MATERIALES

La ciudad de Chilpancingo de los Bravo, cabecera del municipio homónimo, es la capital del
estado de Guerrero (Figura 1). En ella se concentran diversas dependencias Estatales, así como
un número considerable de instituciones educativas. Además registra importante actividad
comercial que da sustento a una población de 187,251 habitantes (5.53% de la población de todo
el estado); cuenta con 3788 manzanas distribuidas en una superficie de 3,329 Has. (INEGI, 2010).

Figura 1. Zona de estudio.

Los insumos que se utilizaron para el proyecto se enlistan a continuación.
 Archivo vectorial de la ciudad de Chilpancingo el cual contiene la delimitación de la
ciudad a nivel de manzanas.
 Base de datos del censo de población y vivienda del 2000.
 Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, (DENUE), del cual se
obtuvieron la ubicación de los centros de atención hospitalaria y centros educativos.
 Modelo digital de elevación, generado a partir de cartas topográficas, con resolución
vertical de 20 m. para determinar pendientes de los polígonos que conforman cada
una de las manzanas.
Los insumos fueron obtenidos a través del portal que ofrece el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI) en su sitio web oficial. Los procesos requeridos para el desarrollo
del presente trabajo fueron desarrollados en ArcGis. La información cartográfica está referida al
sistema de proyección UTM, zona 14 y referenciada al Datum WGS84.
4. METODOLOGIA

4.1 DETERMINACION DE VARIABLES

Con base en los datos que se obtuvieron del sitio web del INEGI y gracias a la posibilidad de
reunir la información en diversos niveles de organización; dicha información se agregó en el nivel
de la unidad espacial considerada para el estudio que es la manzana. La información recabada se
organizó en una base de datos geográfica vinculada por una parte los datos tabulares y por otro
lado la información geográfica.
Para la evaluación de vulnerabilidad sísmica se determinó separar en dos tipos de factores: las
variables físicas y las variables socioeconómicas.
Variables físicas:
 Tipo de vivienda: De acuerdo a una clasificación realizada por el INEGI, existen diversos
tipos de vivienda, determinados por los materiales de su construcción, adecuándolo a
nuestra variable, puede tener valores desde 1 que sería una edificación construida de
material firme y que soportaría un sismos hasta un numero 5 que sería una vivienda
precaria que posiblemente no soportaría alguna sismo de gran magnitud
 Pendiente promedio de la región que ocupa una manzana: Determinada por el promedio
de pixeles dentro de ésta y determinadas a partir del MDE.
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Distancia del centro geométrico de cada manzana al centro de atención hospitalaria más
cercana: Esta variable determina la distancia que existe entre el centro geométrico de cada
manzana al hospital más cercano, donde eventualmente podría atenderse la poblacion
ante un sismo.
Centros de concentración de población: Esta variable indica si dentro de una manzana se
encuentra o no un sitio que concentre población “itinerante”, (escuelas, centros de trabajo,
iglesias). Los valores que puede presentar son de tipo bouleano, es decir si existe alguno
en la manzana tomara el valor de 1, si no existe tomara el valor de 0.

Variables socioeconómicas:
 Número de viviendas por manzana.
 Número de habitantes por manzana.
 Población vulnerable por discapacidad: Discapacidad motriz, auditiva y visual,
Considerando que en caso de sismo, este sector de la población puede reaccionar más
tardíamente respecto al resto de la población.
 Población de menores de edad: Se consideran en este grupo las personas entre 0 y 14
años como niños, y su reacción ante un sismo puede no ser la adecuada.
 Población de tercera edad: Toda la población mayor de 65 años, cuya cualidad al ser
personas mayores es una movilidad lenta, lo que los pone en desventaja ante un eventual
sismo en relación a la población adulta.
 Grado de vulnerabilidad social. El grado de vulnerabilidad social (GVS) se refiere a un
índice social que caracteriza a las viviendas y se obtiene al combinar los servicios con que
cuentan dichas viviendas en cada manzana (Chavez, 2012) tales como: agua entubada,
electricidad, drenaje y el tipo de piso con que cuentan las viviendas
Como puede observarse, las variables seleccionadas desde el enfoque del estudio desarrollado,
se considera que son las que impactan directamente el entorno de una edificación habitada;
adicionalmente de las características sismo-resistentes de la propia construcción que de momento
y como ya se explicó, no se consideran en este estudio.
Una vez recabados, complementados y estandarizados los datos e integrados en la base de datos
geográfica del Sistema de Información Geográfica, se propuso determinar un Índice de
vulnerabilidad 𝑣 a partir de la adición de las variables mencionadas, indicadas en la ecuación
general:
𝑣 = 𝑉𝑓 + 𝑉𝑠
Dónde:
𝑣 = Índice de vulnerabilidad sísmica.
𝑉𝑓 = Vulnerabilidad por variables físicas.
𝑉𝑠 = Vulnerabilidad por variables socioeconómicas.

(1)

De acuerdo a lo anterior, el primer elemento de la ecuación (1) corresponde a la acumulación del
efecto de las variables físicas consideradas en el estudio, calculado a la vez con la ecuación:
𝑉𝑓 = Tv +

+

Dónde:
𝑉𝑓 = Vulnerabilidad física.
𝑣 =Tipo de vivienda
= Pendiente promedio por manzana.
= Distancia a centro de atención hospitalaria.
= Centro de concentración de población.

+

(2)

El segundo elemento de la ecuación (1) que corresponde al cálculo del efecto de las variables
socioeconómicas, es de la misma forma acumulativo y calculado por la ecuación:
𝑉𝑠 = 𝑃𝑀𝑒 + 𝑃𝑀𝑎 + 𝑃 + 𝑉
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(3)

Dónde:
𝑃𝑀𝑒 = Población Menor
𝑃𝑀𝑎 = Población Mayor
𝑃 = Población con alguna discapacidad.
𝑉 = Grado de Vulnerabilidad Social.

Se aplicó el modelo de vulnerabilidad, (Figura 2) a cada una de las 3,788 manzanas que
conforman la ciudad de Chilpancingo. Una vez obtenido el índice de vulnerabilidad para cada
manzana que conforma el mapa, se aplica una normalización, considerando el valor más alto
igualado a 1 y el resto se normaliza, entonces los resultados se encuentran en un rango entre 0 y
1 y para una mejor representación se han agrupado los resultados en 5 clases según la propuesta
metodológica de (Magaña et al., 2013); tal y como se muestran en la tabla 1.

Figura 2. Esquema del modelo utilizado.
Tabla 1. Rangos de vulnerabilidad sísmica.
Rango
CLASIFICACION
0.00 – 0.20
Muy Baja
0.21 – 0.40
Baja
0.41 – 0.60
Media
0.61 – 0.80
Alta
Más de 0.80
Muy Alta

5. RESULTADOS Y DISCUSION
De acuerdo a los resultados obtenidos (Anexo1) puede observarse que el 20.27 % de las
manzanas de Chilpancingo se encuentran en una vulnerabilidad alta, no se observa algún patrón
que haga la tendencia hacia alguna zona de la ciudad; sin embargo se considera que si es un
factor determinante el hecho de que exista algún centro de alta concentración de población en
alguna manzana, como escuelas, para aumentar su grado de vulnerabilidad.

Figura 3. Manazana con IV alto.

Figura 4. Manazana con IV bajo
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En la figura 3 podemos apreciar una manzana con un alto índice de vulnerabilidad, se aprecia
que cuenta con un centro de concentración de población, su pendiente es pronunciada, además
que tiene un porcentaje de población con discapacidad y un porcentaje de población mayor,
por su parte la figura 4 nos muestra una manzana con un índice de vulnerabilidad con valor
bajo de 0.159 lo que se puede apreciar ya que no existe un centro de concentración de
población, el porcentaje de personas con discapacidad es nulo y el porcentaje de personas
mayores de edad es muy bajo.
De acuerdo al mapa resultado, se puede decir que existen zonas vulnerables a fenómenos
sísmicos según las variables propuestas cuya tendencia es que los valores más altos de se
presenten en zonas donde las pendientes son más pronunciadas, se carece de servicios y están
alejadas de algún centro de atención hospitalaria.

6. CONCLUSION.
No existe aún alguna manera de conocer donde y cuando ocurrirá un sismo; la mejor manera
de atacar esta limitante es la cultura de la prevención. La metodología propuesta ha arrojado
resultados satisfactorios que han dado cumplimiento a los objetivos planteados.
Sin duda los resultados pueden mejorarse en la medida de poder incorporar otros factores
complementarios, como por ejemplo las características estructurales de las viviendas. Al tratarse
de un modelo aditivo simplemente se agregan factores deseados y se normalizan los resultados.
Es posible generalizar el modelo propuesto a otras ciudades con características similares,
obteniendo resultados similares.
Eventualmente este estudio puede ser de utilidad para la propia población y las instituciones
encargadas de salvaguarda ante la atención de emergencias de este tipo permitiendo tomar
decisiones respecto a la atención de zonas más vulnerables que otras.
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8. ANEXO

Mapa de índice de vulnerabilidad por sismo. Chilpancingo, Guerrero, México
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EVALUACIÓN DEL PELIGRO DE REMOCIÓN EN MASA EN
LADERAS URBANAS DE LA COSTA DE CHILE CENTRAL
(36ºS)

RESUMEN
Se evaluó el peligro de remoción en masa en laderas urbanas de la costa de Chile centro –
sur. El proceso metodológico consistió en la elaboración de un modelo de peligrosidad, en base a
la identificación de factores condicionantes que mayor incidencia tienen en la generación de
procesos de remoción en masa, el cual se evaluó a través del método de evaluación multicriterio
(EMC). El resultado indicó que los deslizamientos rotacionales y flujos de barro fueron los
procesos de mayor predominio, registrándose procesos en estado activo en tramos de pendiente
entre los 30º a 78º, en sectores con orientación de laderas S – W, orientación que evidenció un
alto grado de humedad y que se caracterizó por una cobertura vegetal de tipo arbustiva poco
consolidada. Por otro lado, el análisis de precipitaciones indicó que a partir de un periodo de
retorno de 4 años existe un 75% de probabilidad de exceder, bajo las condiciones climáticas
registradas en los años mencionados, una precipitación menor o igual a 114,6 mm en 24 horas.
Palabras Clave: Deslizamiento rotacional, precipitación, probabilidad de excedencia,
peligrosidad.
ABSTRACT
The landslide hazard was evaluated in urban slopes of the coast of central Chile - south.
The methodology involved the development of a model of risk based on the identification of
predisponding factors with the highest incidence in the generation of landslides. These factors
were evaluated by the method of multi-criteria evaluation (MCE). The result indicated that the
rotational landslides and mudflows were processes more prevalent, recording active processes in
sections of slope between 30° to 78°, in sectors with slope exposure S – W, where orientation
showed a high degree of moisture and is characterized by a vegetation cover of unconsolidated
shrubby type. On the other hand, rainfall analysis indicated that from a return period of 4 years,
there is a 75% probability of exceeding under the climatic conditions in those years, a rainfall less
than or equal to 114.6 mm in 24 hours.
Keywords: Rotational landslide, rainfall, exceedance probability, hazard
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1. INTRODUCCIÓN

La evaluación del peligro de remoción en masa representa un objetivo fundamental para la
planificación y reducción de los impactos que estos procesos generan en la población a escala
local y regional (LUCÀ et al., 2014). Esto permite proveer las herramientas para establecer una
buena planificación del suelo (DRAGICEVIC; LAI, BALRAM, 2014), especialmente para reducir los
efectos negativos en las áreas que son potencialmente afectadas por este tipo de procesos
(AHMED, 2015). En laderas urbanas, la recurrencia y los impactos ocasionados por procesos de
remoción en masa ha ido aumentado durante las ultimas décadas, produciendo una gran cantidad
de perdidas humanas y económicas (COROMINAS y MOYA, 2008). Lo anterior, se ha
incrementado por la alta intensidad de precipitaciones, principal energía detonante de procesos de
remoción en masa (HOLCOMBE et al., 2016), la cual se ha ido acrecentando por las variaciones
de los patrones climáticos conocidos (CROZIER, 2010). Estas variaciones, han modificado los
factores que controlan el equilibrio geomorfológico de laderas, alterando su mecanismo de
estabilidad (BORGATTI y SOLDATI, 2013), los cuales se desequilibran por los procesos de
expansión urbana, donde se evidencia la reducción de vegetación natural, la cual ejerce un efecto
mecánico e hidrológico de estabilización (HOLCOMBE et al., 2016), donde su intervención puede
resultar en una baja cohesión del suelo que aumenta los mecanismos de infiltración y movilización
de suelo (LARI; FRATTINI, CROSTA, 2014). Actualmente, la evaluación del peligro de remoción
en masa no solo se limita al análisis de los factores condicionantes que controlan la estabilidad de
laderas (LUCÁ et al., 2014), si no que también a la predicción espacial de localización y
ocurrencia de estos procesos, evaluando su magnitud e intensidad (VARNES, 1984). En la costa
de Chile central, los antecedentes indican que el sector de Caleta Tumbes, localidad inserta
dentro del Área Metropolitana de Concepción, ha experimentado una alta recurrencia ante
procesos de remoción en masa (MARDONES y VIDAL, 2001). El ultimo evento registrado en el
año 2013, donde precipitó 50,2 mm en 24 horas desencadenó un flujo de barro, que afectó a
diversas viviendas cubriéndolas por mas de un metro de lodo (LÓPEZ, 2015). Lo anterior, como
consecuencia del acelerado crecimiento urbano que ha registrado esta localidad, el cual ha
evidenciado una irregular ocupación de suelo en áreas de mucha peligrosidad natural,
especialmente en laderas que superan los 20º de pendiente (PEÑA; TAVARES, MARDONES,
1993). El objetivo de este trabajo es evaluar el peligro de remoción en masa en laderas
densamente urbanizadas de la costa de Chile centro – sur, como un aporte al desarrollo de una
herramienta metodológica para el control y planificación de este tipo de procesos, los cuales son
cada vez mas recurrentes y dañinos para comunidades y personas.
2. METODOLOGÍA
El área de estudio comprende la zona costera de Chile central entre los 36º38’S y los 36º45’S,
localizada en la plataforma de abrasión marina de la península de Tumbes, ubicada entre las
bahías de Concepción y San Vicente. El área presenta un clima de tipo templado mediterráneo
con una estación invernal lluviosa y una estación estival seca y cálida (LOPEZ, 2013). Las
características geomorfológicas se conforman en un Horst constituido por bloques solevantados
por tectónica de fallas de una altitud máxima de 180 m.s.n.m, compuesto por rocas metamórficas
de edad paleozoica profundamente meteorizadas, con rangos de pendientes entre los 11º y 39º
en laderas suaves y entre los 31º y 40º en acantilados (MARDONES, 1979).
2

La evaluación del peligro consintió como primera etapa en la elaboración de un inventario de
procesos de remoción en masa, donde se identificó el tipo de proceso, magnitud y grado
de actividad. Lo anterior, se realizó mediante una ficha de inventario modificada de Varnes (1984)
y trabajo de campo. Por otro lado, como segunda etapa se realizó un análisis de umbrales
de precipitación, el cual consistió en un análisis del registro de precipitación de los
procesos desencadenados durante el periodo 1990 – 2014. Para ello, se utilizó el catastro de
recurrencia histórica realizado por López (2013), el cual identificó el tipo de proceso
desencadenado y el total de precipitación en 24 horas registrado para cada evento. Lo
anterior, permitió evaluar la probabilidad de excedencia asociada a un periodo de retorno para
cada registro de precipitación, mediante la ecuación propuesta por Bedient y Huber (1992 en
Vieux et al., 2004) , la cual determinó si las precipitaciones máximas registradas para cada
evento podrían ser excedidas en un periodo de tiempo (T), como se describe a continuación.
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Como tercera etapa se evaluaron los factores condicionantes que mayor predisposición
establecen en la inestabilidad de laderas dentro del área. Para ello se consideró la geomorfología,
la cual se desarrolló a partir de MARDONES (1979). La cobertura vegetal, la cual se determinó
mediante un NDVI a partir de una imagen RAPIDEYE año 2014 correspondiente al área. Por otro
lado, se consideraron factores derivados de un Modelo Digital de Elevación (MDE), el cual fue
desarrollado a partir de curvas de nivel de una equidistancia de 2.5 metros, correspondientes al
levantamiento topográfico post terremoto (27 de febrero 2010), desarrollado por la Universidad del
Bío - Bío, (UBB), Chile, donde se obtuvo modelo derivado de pendientes, el cual se
reclasificó según los parámetros de López (2013), el cual determinó el rango de pendientes
donde se concentra la mayor actividad de procesos en estado activo dentro del área. Por
otro lado, se obtuvo un modelo de orientación, el cual se reclasificó de acuerdo a los
criterios de Beaty (1956), el cual determinó la directa relación entre la exposición de laderas
con la precipitación, vegetación y radiación solar, y sus efectos en la estabilidad. Finalmente
se obtuvo un modelo derivado de un Índice Topográfico de Humedad (TWI), el cual
determinó los efectos de la topografía en el tamaño y localización de las áreas saturadas
por escurrimiento superficial, el resultado se reclasificó de acuerdo a los parámetros
establecidos por (LÙCA et al., 2014), el índice se describe a continuación.

Donde 𝐴𝑠 = área especifica de captación (

𝑇 𝐼 = ln
/

𝐴𝑠
𝑡𝑎 𝛽

y 𝛽 = Pendiente en radianes.

Finalmente la evaluación del peligro de remoción en se realizó mediante la ponderación
de cada uno de los factores condicionantes, mediante el proceso de Evaluación Multicriterio
(EMC) (Tabla 1). El resultado es la zonificación de las áreas de menor y mayor susceptibilidad al
desarrollo de procesos de remoción en masa. Este proceso involucra el método denominado
Analytical Hierarchy Process (AHP), el cual pondera los atributos de cada factor mediante opinión
de expertos o multicriterio (AHMED, 2015) y el método Weighted Linear Combination (WLC), el
cual es la suma total de la multiplicación del peso de cada factor por su respectiva ponderación
(DRAGICEVIC; LAI, BALRAM, 2014), la ecuación se describe a continuación.
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𝑛

𝑟 = ∑
Donde,

es el peso de cada factor y

∗

=

el valor ponderado de cada factor.

El calculo de la ponderación para cada factor puede generar una cuota de subjetividad o
incertidumbre Es por esta razón, que se calculó el coeficiente de consistencia (consistency ratio,
c.r.) (SAATY, 1977), que indicó si los juicios de valor asignados a cada factor son consistentes
con su real importancia. Así, para los valores de c.r. mayores o iguales a 0,10 los juicios de valor
asignados deben ser revisados, ya que no son suficientemente consistentes para establecer las
ponderaciones, en cambio para valores inferiores a 0,10 los juicios de valor asignados se
consideran satisfactorios. Es así, que el resultado del cálculo coeficiente de consistencia fue de
0.03, inferior a 0,10, por lo que los juicios de valor asignados a cada factor fueron suficientemente
consistentes para establecer los pesos de ponderación.
Tabla 1 – Matriz de Jerarquía Analítica, coeficiente de consistencia y factores condicionantes.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Factores

(1)

(2)

Geomorfología
Pendiente
NDVI
TWI
Orientación
Consistency ratio: 0.03 < 0.1

1
1
1/3
1
1/3

1
1/3
1
1/3

(3)

(4)

1
3
3

1
1/3

(5)

Eigen Value

Peso

Ponderación

0,268
0,268
0,076
0,268
0,120
1

4
4
1
4
3

27%
27%
8%
27%
12%
100%

1

3. RESULTADOS
El catastro de recurrencia histórica realizado por LÓPEZ (2013), indicó que en el periodo 1990
– 2014 se registró un total de siete eventos desencadenados, de los cuales tres correspondieron a
deslizamientos rotacionales y cuatro a flujos de barro, procesos que se desencadenaron entre los
meses de mayo y agosto (Tabla 2). Las condiciones de inestabilidad, se evidenciaron con el
numero de procesos en estado activo registrados en el inventario de procesos, donde se identificó
procesos como deslizamientos de tipo rotacional, iniciados principalmente por procesos erosivos
como cárcavas en laderas entre 6º y 48º de pendiente (Figura 2). Estos procesos se desarrollaron
en unidades litológicas de tipo metamórfico con un alto grado de meteorización, conformadas por
una capa de suelo residual de textura limo – arcillosa, la cual se encontró bajo una cobertura
vegetal de débil consolidación. Lo anterior, facilita la rápida infiltración de agua, saturando
sectores de ladera de exposición S – W, en periodos de intensa precipitación, lo cual desestabiliza
el material litológico propiciando el movimiento durante precipitaciones extremas.
Tabla 2 – Catastro de recurrencia histórica del periodo (1990 – 2014).
N.º de eventos pp. (mm/24hrs)

Lugar

Fecha

Tipo de proceso
Flujo de barro

1

62

Caleta Tumbes

24-07-94

1

162

Caleta Tumbes

23-06-97

Flujo de barro

1

80

Caleta Tumbes

13-06-00

Deslizamiento rotacional

1

71,6

Caleta Tumbes

01-08-01

Deslizamiento rotacional

1

136

Caleta Tumbes

26-06-05

Flujo de barro

1

50,2

Caleta Tumbes

27-05-13

Flujo de barro

1

84,2

Caleta Tumbes

29-07-14

Deslizamiento rotacional
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El calculo de la probabilidad de excedencia y periodo de retorno indicó que existe un 50%
de probabilidad de que las precipitaciones alcancen los 88,2 mm en 24 horas a partir de un
periodo de retorno de 2 años (Figura 1), y que alcancen con un 75% de probabilidad los 114,6
mm en 24 horas a partir de un periodo de retorno de 4 años (Figura 1). Lo anterior, según las
características climáticas registradas durante el periodo 1990 – 2014, lo cual es un riesgo
potencial para la generación de procesos de remoción en masa en el área, ya que bajo las
condiciones de inestabilidad evidenciadas por el inventario de procesos y la evaluación de
factores condicionantes, se podrían desencadenar procesos de remoción en masa bajo el mismo
régimen climático registrado en aquel periodo. El resultado de la evaluación del peligro de
remoción en masa indicó que las zonas de peligrosidad alta corresponden a unidades
geomorfológicas de terrazas entre los 50 y 120 m.s.n.m. que concentran la mayor cantidad de
procesos en estado activo, en un rango de pendientes entre los 20º a 75º (Figura 2).
Figura 1 – Probabilidad de excedencia y periodo de retorno.
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Figura 2 – Mapa de peligro de remoción en masa, Caleta Tumbes, Chile.
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4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN
La integración y evaluación de factores que inciden en la inestabilidad local mediante la
utilización de métodos como Evaluación Multicriterio (EMC), permitió la identificar las áreas más
susceptibles a procesos de remoción en masa. El resultado indicó, que las áreas de peligrosidad
alta son las más susceptibles al desarrollo de este tipo de procesos, principalmente
deslizamientos de tipo rotacional y flujos de barro, así lo comprobó el catastro de
recurrencia histórica realizado por López (2013), y el inventario de procesos en estado activo, el
cual registró un alto grado de actividad, principalmente en laderas con un rango de pendientes
entre los 20º a 75º, donde el proceso erosivo mediante cárcavas condiciona el inicio de
procesos de mayor magnitud. Por otro lado, el catastro de recurrencia histórica
asociado a un análisis de precipitación, permitió estimar la probabilidad de excedencia
asociada a un periodo de retorno, el cual indicó si las condiciones climáticas registradas para
cada evento desencadenado durante el periodo 1990 – 2014, podrán tener las mismas
características que en el pasado. En este sentido, existe una probabilidad del 75% de que con un
periodo de retorno de cuatro años se excedan los 114,6 mm de precipitación en 24 horas. De
esta forma, el catastro de recurrencia histórica realizado por López (2013), expuso una
clara relación entre la precipitación y el desarrollo temporal de procesos de remoción en
masa, especialmente deslizamientos rotacionales y flujos de barro, lo cual es fundamental, ya
que según Segoni et al., (2014), estos definen un área específica que está predispuesta a la
ocurrencia de este tipo de procesos. En conclusión, se puede establecer que los
deslizamientos rotacionales y flujos de barro fueron los procesos de mayor predominio. El
mapa de inventario evidenció que la mayor cantidad de procesos se concentró en laderas
con un rango de pendiente sobre los 20º en unidades geomorfológicas de Terrazas sobre los
50 metros.
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RESUMEN
El Estado de Baja California Sur (BCS) es una entidad afectada constantemente por los
fenómenos naturales, en especial los hidrometeorológicos. Desde 1976 se han registrado 19
huracanes de categorías uno hasta cinco. Asimismo, fueron emitidos 25 boletines de emergencia
por parte de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de
Gobernación por la presencia de helada severa, lluvias severas, impacto del huracán y sequías
entre el 2007-2015. Por lo tanto, es prioritario generar un Atlas Estatal de Riesgos como un
instrumento preventivo y como complemento al Atlas Nacional de Riesgos nacional, donde el
objetivo es generar los escenarios de peligro para los fenómenos Geológicos (Sismo, Vulcanismo,
Subsidencia, Inestabilidad de laderas y Tsunanis); Químico-Tecnológicos (Almacenamiento de
sustancias peligrosas y Transporte de sustancias peligrosas), Hidrometeorológicos (Sequia,
Ciclón tropical, Granizada atípica y Lluvias extremas) y Marea Roja. Así mismo, generar los
escenarios de riesgo para las principales amenazas y peligros del Fenómeno Hidrometeorológico
que afectan al Estado de Baja California Sur, entre los que destacan Inundaciones, Marea de
Tormenta y Vientos Fuertes. La metodología aplicada se basó en los lineamientos del Centro
Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), información estadística y estudios de campo
para los análisis de peligro, vulnerabilidad y riesgo. Los fenómenos naturales estudiados fueron
geológicos e hidrometeorológicos, y los antropogénicos fueron químico-tecnológicos. Se encontró,
que la entidad está mayormente expuesta a huracanes y como resultado se producen
inundaciones, marea de tormenta y vientos fuertes. Los municipios de Los Cabos, La Paz y
Mulegé son los más afectados. Se pronostica que estos fenómenos podrían aumentar en
intensidad y frecuencia como parte de los efectos de cambio climático. Además, se halló que los
sectores económicos turístico y agrícola también son afectados durante estos eventos. Por lo
tanto, existe la necesidad de incluir en las guías de prevención de desastres a los componentes
de adaptación y resiliencia en los temas de vulnerabilidad por sector productivo, con la finalidad
de aumentar la resiliencia que tienen los sectores, los ecosistemas y la sociedad una vez ocurrido
el evento.
PALABRAS CLAVE: Vulnerabilidad, adaptación, resiliencia, riesgo y cambio climático.
ABSTRACT
The State of Baja California Sur (BCS for its Spanish spelling) is constantly affected by natural
phenomena, especially hydrometeorological. Since 1976, 19 hurricanes of categories one to five
have been recorded. Furthermore, 25 emergency bulletins were issued by the National
Coordination of Civil Protection of the Government Secretary (CNPC by its Spanish spelling) by
the presence of severe frost, heavy rains, impacts of the hurricanes and droughts in 2007-2015.
Therefore, it is a priority to generate a State Risk Atlas, as a preventive instrument and as
complement of the National Risk Atlas of Mexico. Where the goa is to generate hazard scenarios
Geological (earthquake, volcanism, subsidence, slope instability and Tsunanis); ChemicalTechnological (Storage and transport of hazardous substances); Hydrometeorological (Drought,
tropical cyclone, hail and extreme rain) and Red tide. As well as, generate risk scenarios for major
hazards Hydrometeorological affecting the State of Baja California Sur (floods, storm surge and
winds). The methodology was based on the guidelines of the National Center for Disaster
Prevention (CENAPRED for its spanish spelling), statistical information and field studies for
hazardous, vulnerability and risk analysis. The studied natural hazards include geological and
hydrometeorological, and anthropogenic hazard as technological chemical. It was found that the
region is mostly exposed to hurricanes and floods, storms surge and strong winds. The
municipalities of Los Cabos, La Paz and Mulegé are the most affected. It is predicted that these
phenomena could increase in intensity and frequency as part of the effects of climate change. In
addition, it was found that the tourism and agricultural economic sectors are also affected during

these events. Therefore, there is a need to include components of adaptation and resilience in the
areas of vulnerability for productive sectors guides disaster prevention, in order to increase
resilience with the productive sectors, ecosystems and society once the event occurred.
Keywords: Vulnerability, adaptation, resilience, risk and climate change.

ANTECEDENTES.

De acuerdo a la Estrategia Nacional de Cambio Climático (Visión 10-20-40), en México
prevalecen condiciones de alta vulnerabilidad ante el cambio climático, donde la información sobre
los impactos climáticos históricos y las tendencias socioecológicas y socioeconómicas, aunada a
los fenómenos actuales de industrialización y urbanización, así como el uso indiscriminado y el
consecuente deterioro de los recursos naturales, entre otros, representan un problema ambiental,
social y económico que se agudizará por los efectos del cambio climático.
En congruencia, la Ley General de Cambio Climático (LGCC) prevé una serie de
instrumentos financieros, regulatorios, técnicos, de planeación, de evaluación y de vigilancia de la
política pública de cambio climático, entre las herramientas más importantes se encuentran el
Inventario de Emisiones de GEI, el Registro Nacional de Emisiones, el Sistema de Información
sobre Cambio Climático, el Fondo para el Cambio Climático, los instrumentos económicos, las
normas oficiales mexicanas y los Atlas Nacional, Estatales y Municipales de Riesgo, por lo
anterior, los estudios de cambio climático en la actualidad incluyen un fuerte componente de
gestión de riesgos, asociado a la adaptación, como respuesta al aumento de eventos
hidrometeorológicos y climáticos cada vez más severos (IPCC, 2012), y para el diseño de
estrategias ante el cambio climático proyectado.
Po lo tanto, los atlas de riesgos, tanto nacional, como estatales y municipales presentan
diversos antecedentes en décadas previas, ya que instancias como el CENAPRED y la
Coordinación de Protección Civil (CPC) de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) entre otras,
han desarrollado diversas metodologías vinculadas a la elaboración de obras de carácter
cartográfico y con métodos de análisis de peligros y riesgos. Actualmente, solo 28 estados de la
republica cuentan con su atlas de riesgos completo, sin embargo, solamente 9 de las 32 entidades
federativas incluyen el concepto de gestión integral del riesgo en su glosario de términos y en el
diseño institucional correspondiente. Por otro lado, el cambio climático es incluido en 7
legislaciones como un factor que debe ser integrado en la gestión de riesgo, aunque la referencia
específica a los fenómenos perturbadores utiliza consistentemente la nomenclatura de “riesgo
hidrometeorológico” y no la de “riesgo climático” (Lucatello et al, 2014).
En México, la elaboración de los atlas estatales responden en gran medida al requerimiento
establecido por el Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN) el cual, desde
el año 2010 establece que para que una Entidad Federativa acceda a los fondos para obras de
prevención y mitigación de riesgos, se requiere que previamente haya elaborado su Atlas de
Riesgos.
Bajo ese contexto, Baja California Sur es una de las entidades federativas que se ha
enfrentado desde la conversión de territorio a estado libre y soberano (1974) a muchos
fenómenos naturales sin su Atlas de Riesgos, por lo cual se ha trasformado en un estado reactivo
en vez de preventivo, lo cual es evidente dado que actualmente el Fondo de Desastres Naturales
de México (FONDEN) aporta al estado de BCS una cantidad importante de recursos para atender
los daños ocasionados por fenómenos naturales. De acuerdo con la Dirección General para la
Gestión de Riesgos (DGGR), los recursos autorizados por declaratoria de desastre en los últimos
diez años representan apoyos por poco más de siete mil millones de pesos (Tabla 1) -sin contar
los recursos asignados por Odiele-. Ello muestra el nivel de susceptibilidad y afectación que
representan principalmente los fenómenos hidrometeorológicos en dicha entidad federativa. Por lo
anterior, el Estado requiere de manera urgente una estrategia para transitar de un sistema de
protección civil reactivo a uno preventivo con la corresponsabilidad y participación de los tres
órdenes de gobierno, población y sectores social y privado. Esto implica, en primer lugar, la
“Elaboración del Atlas Estatal de Riesgos”: herramienta fundamental para la prevención y
generación de acciones concretas para minimizar el riesgo.

Tabla 1 Recursos autorizados por el FONDEN a BCS en el periodo de 2014-2004.
Millones de dólares*
Recursos Autorizados
Recurso FONDEN
Recurso Estatal
Total
$155.92
$94.32
$250.23
Recursos 2014 Autorizados en 2014
$2.62
$2.62
Recursos 2013 Autorizados en 2014
$61.89
$4.35
$66.24
Recursos 2013 Autorizados en 2013
$10.94
$8.76
$19.70
Recursos 2012 Autorizados en 2013
$61.29
$25.58
$86.87
Recursos 2012 Autorizados en 2012
$34.38
$13.85
$48.23
Recursos 2009 Autorizados en 2009
$18.33
$1.76
$20.09
Recursos 2008 Autorizados en 2008
$22.39
$2.74
$25.13
Recursos 2007 Autorizados en 2007
$31.90
$5.23
$37.14
Recursos 2006 Autorizados en 2006
$19.44
$5.62
$25.06
Recursos 2003 Autorizados en 2004
$419.11
$162.20
$581.31
Total

Fuente: DGGR (recursos autorizados por declaratoria de desastre), 2015.
http://w w w .proteccioncivil.gob.mx/es/ProteccionCivil/Recursos_Autorizados_por_Declaratoria_de_Desastre.
* Tipo de cambio 17 pesos por dólar americano.

Por otro lado, las declaratorias de emergencia, desastre y contingencia climatológica son el
acto mediante el cual la Secretaría de Gobernación (SEGOB) reconoce que uno o varios
municipios o delegaciones políticas de una entidad federativa se encuentran ante la inminencia,
alta probabilidad o presencia de una situación anormal generada por un fenómeno natural
perturbador, que puede propiciar un riesgo excesivo a la seguridad e integridad o, en su caso,
causar un daño a la sociedad. Bajo este contexto, la SEGOB reporto en el periodo 2007-2015
para BCS tan solo 21 declaratorias de emergencias relacionadas con los efectos de ciclones
tropicales con diferentes grados de intensidad.
Por lo anterior, es de vital importancia y de la más alta responsabilidad política-institucional
que se cuente con un Atlas Estatal de Riesgos como instrumento de planeación estratégicopreventivo para el Gobierno de BCS, los municipios, los sectores social y privado en general, ya
que es un mecanismo que servirá para establecer estrategias de prevención, reducción,
mitigación y adaptación ante los peligros a los que ésta expuesta dicha entidad, ya que estos
representan un alto costo tanto económico como social para los tres niveles de gobierno.

OBJETIVOS
El objetivo del proyecto aprobado por el FOPREDEN, es la generación de escenarios de
peligro para los fenómenos Geológicos (Sismo, Vulcanismo, Subsidencia, Inestabilidad de laderas
y Tsunanis); Químico-Tecnológicos (Almacenamiento de sustancias peligrosas y Transporte de
sustancias peligrosas), Hidrometeorológicos (Sequia, Ciclón tropical, Granizada atípica y Lluvias
extremas) y Marea Roja. Así mismo, generar los escenarios de riesgo para las principales
amenazas y peligros del Fenómeno Hidrometeorológico que afectan al Estado de Baja California
Sur, entre los que destacan Inundaciones, Marea de Tormenta y Vientos Fuertes.

METODOS

La metodología utilizada para el desarrollo del Atlas de Riesgos del Estado de BCS, partió
bajo los lineamientos y metodologías propuestas en la Guía de Contenido Mínimo para la
Elaboración de Atlas Estatales y Municipales de Peligros y Riesgos (CENAPRED, 2013), y las
Bases para la Estandarización en la Elaboración de Atlas de Riesgo y Catálogo de Datos
Geográficos para Representar el Riesgo (SEDATU, 2014). Estas metodologías, están basadas
bajo el modelo siguiente:
Riesgo = Peligro × Exposición × Vulnerabilidad;
R=P×E×V

Donde:
Peligro (P), es la probabilidad de que se presente un evento de cierta intensidad, tal que pueda ocasionar daños en un
sitio dado.
Exposición (E), se refiere a la cantidad de personas, bienes y sistemas que se encuentran en el sitio considerado y que
es factible sean dañados por el evento.

Vulnerabilidad (V), es la propensión de estos sistemas a ser afectados por el evento; la vulnerabilidad se expresa como
una probabilidad de daño.
Riesgo (R), es el costo total de los sistemas expuestos que se espera sean afectados por el evento en cuestión.

Así mismo, se consideraron otras guías, fascículos y metodologías propuestas por el CENAPRED
y de aquellas instancias que se pensaron pertinentes a los temas a desarrollar, entre las que
destacan las siguientes:
 Guía de Contenido Mínimo para la Elaboración de Atlas Estatales y Municipales de
Peligros y Riesgos, Versión 2013. (CENPRED)
 Guía Básica para la Elaboración de Atlas Estatales y Municipales de Peligros y Riesgos.
(CENAPRED, 2006).
 Bases para la Estandarización en la Elaboración de Atlas de Riesgo y Catálogo de Datos
Geográficos para Representar el Riesgo (SEDATU, 2013)
 Programa Especial de Prevención y Mitigación de Riesgo de Desastres 2001- 2006.
(CENAPRED).
 Guía Básica para la Elaboración de Atlas Estatales y Municipales de Peligros y Riesgos
2006 (Conceptos Básicos sobre Peligros, Riesgos y su Representación Geográfica).
 Mapa: Peligros Naturales y Tecnológicos relevantes durante el período 1810 – 2010
(CENAPRED).
 Guía de Prevención de Desastres (CENAPRED, 2010).
 Diagnóstico de Peligros e Identificación de Riesgos de Desastres en México (CENAPRED,
2001).
 Guía para la elaboración de programas de adaptación al cambio climático en áreas
naturales protegidas de México (CONANP, 2011).
 Guía Metodológica para la Evaluación de la Vulnerabilidad ante Cambio Climático (INECC,
2013)
Con relación a la metodología que se está utilizando para desarrollar el tema de
Vulnerabilidad y Sistemas Expuestos, esta retoma elementos de metodologías alternativas y
enfoques que han sido aplicados en otros proyectos y estudios que sobre riesgo se han realizado
en otros estados del país, tal es el ejemplo, del estudio de Pobreza Multidimensional y
Vulnerabilidad Social (Bueno, 2013), donde menciona que la medición de la pobreza debe incluir
el grado de cohesión social y de la manera cómo la pobreza y la vulnerabilidad son entendidas y
desarrolladas esto debería considerar la estimación bajo tres espacios analíticos: derechos
sociales, bienestar económico y contexto territorial.
Ante lo anterior, evaluar las dimensiones sociales, económicas y culturales que conforman
la vulnerabilidad social y los componentes de adaptación y resiliencia, implica un gran reto
conceptual y metodológico. En este sentido, el Colegio de Michoacán (COLMICH, 2014) planteo
identificar el papel de estos elementos mediante la utilización de siete indicadores generados a
partir de cuestionarios que se aplicaron a la población de los cinco municipios que integran BCS:







Indicador de exposición (Ex). Representa la
cantidad de habitantes, viviendas,
infraestructura y que espacialmente pueden ser afectados por cada tipo de amenaza.
Indicador de gobernabilidad (Go). Refleja el grado de funcionalidad de los instrumentos
gubernamentales en materia de gestión integral del riesgo a nivel nacional, estatal y
municipal.
Indicador de percepción local del riesgo (Pr). Refleja el nivel de conocimiento de la
población sobre su condición de peligro frente a fenómenos amenazantes.
Indicador de cohesión social (Cs). Refleja el grado de organización, de la población para la
realización de acciones colectivas, y su disponibilidad para organizarse para resolver
cuestiones relacionadas con las amenazas naturales o antropogénicas
Indicador de capacidad de respuesta (Cr). Refleja el conjunto de acciones que se llevan a
cabo antes del desastre y después de la superación de la condición crítica del mismo.
Indicador de adaptación (Ad). Refleja el ajuste en los sistemas naturales o humanos como
respuesta a estímulos climáticos actuales o esperados, o sus impactos, que reduce el
daño causado y que potencia las oportunidades benéficas.



Indicador de resiliencia (Re). Refleja la capacidad de un ecosistema, sociedad o
comunidad de absorber un impacto negativo o de recuperarse una vez que ha sido
afectada por un fenómeno físico.

Por otra parte, es importante resaltar que la metodología propuesta por el CENAPRED no
considera elementos como el aprendizaje obtenido de los desastres naturales, tiempo de
recuperación o de rehabilitación de sectores sociales, de servicios y productivos afectados y las
medidas de adaptación que fueron o son tomadas por la sociedad ante futuros eventos.
La metodología propuesta para estimar la resiliencia de servicios estratégicos, tomó como
base la perdida de suministro agua potable y la energía eléctrica, es decir, el número de días en
que se restablece al 100% suministro de estos servicios una vez pasado el evento, en el caso de
BCS se consideraron los tiempos promedio en que las autoridades vuelven a poner en operación
los servicios tomando como referencia la categoría de los huracanes (principal amenaza en el
estado) que han incidido en el territorio y que a su vez han afectado este tipo de sistemas. Es
importante mencionar, que la pérdida prolongada del suministro de estos servicios, incide
directamente en el bienestar de la población, ya que puede desatar otro tipo de amenazas , por
ejemplo, del tipo sanitario.
RESULTADOS
Dentro de los principales resultados hasta el momento, destaca lo siguiente:
Si bien no es un resultado, es claro que el Cambio Climático en el caso de la identificación
de peligros para el fenómeno hidrometeorológico es una componente que impacta sobre la
mayoría de los escenarios de inundaciones y otros peligros asociados a las anomalías en la
precipitación y temperatura, por tal motivo, se está efectuando un análisis sobre el cómo los
escenarios estimados para los horizontes 2015-2039 y 2075-2099 se pueden integrar a la
metodología del CENAPRED en el contexto de los nuevos escenarios de cambio climático para
México que están basados en 3 modelos de circulación general que corresponden a las nuevas
salidas de aquellos seleccionados para la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio
Climático (Conde et al, 2011): MPI-ESM-LR (Max-Plank Institute), GFDL-CM3 (Geophysical Fluid
Dynamics Laboratory), HADGEM2-ES (Met Office Hadley), propuestos por el Proyecto de Intercomparación de Modelos Acoplados, fase 5 (CMIP5, por sus siglas en inglés).
En el caso se la resiliencia, donde se tomó como referencia los registros del periodo de

1976 al 2014 donde B.C.S. ha sido afectado al menos por 17 eventos, siendo los más críticos el huracán
“Liza” en 1976 en la Ciudad de La Paz con daños severos a la infraestructura; huracán “Paúl” en 1982 con
fuertes daños en la Ciudad de La Paz; Lluvias extraordinarias 3 y 4 de noviembre de 1993 ocasionando una
completa desaparición de la colonia INFONAVIT con más de 300 viviendas en la ciudad de San José del
Cabo en el municipio de Los Cabos, huracán “Juliette” en el 2001 con pérdidas significativas en
infraestructura en la Ciudad de La Paz; huracán “Jimena” en el 2009 con afectaciones severas en la ciudad
de Santa Rosalía y la H. Mulegé, así como daños importantes a la infraestructura productiva al Valle de Santo
Domingo Municipio de Comondú; La tormenta Tropical IVO; Octavio en 2013 afectando principalmente al
Municipio de Loreto y recientemente en el 2014 por el impacto del huracán “Odile” categoría 4, el cual fue uno
de los eventos hidrometeorológicos que más han impactado a los diferentes sectores del Estado , siendo los
más afectados el sector hidráulico y el carretero. Con base a esta información, al historial huracanes,
registros del FONDEN y los tiempos de reconstrucción de los servicios interrumpidos (agua potable y energía
eléctrica) se construyó la gráfica de resiliencia para BCS, la cual muestra el tiempo promedio que requirió
poner en marcha al cien por ciento los servicios interrumpidos asociado al evento que causo la interrupción
como Tormenta Tropical (TT), Huracán categoría 1 (H1), Huracán categoría 2 (H2), Huracán categoría 3 (H3),
Huracán categoría 4 (H4) y, Huracán categoría 5 (H5).

Grafica 1. Resiliencia del sistema de agua potable y energía electica del BCS.

Respecto, a los indicadores de vulnerabilidad social, la cual se refiere al conjunto de
características sociales y económicas de la población que limita la capacidad de desarrollo de la
sociedad; en conjunto con la capacidad de respuesta de la misma frente a un fenómeno. Para lo
anterior, el identificar las diversas escalas territoriales fue necesario contar con un primer
diagnóstico social para conocer la situación de pobreza o vulnerabilidad económica o social de las
personas expuestas en BCS.
Entre algunos resultados sobre los avances en los temas de pobreza (grafica 2) donde los
municipios de Mulegé, La Paz y Los Cabos se sitúan por debajo del promedio nacional, donde
45% de la población mexicana sufre de esta vulnerabilidad económica y social; carencia social
(grafica 3) este agrupa los elementos en términos de derechos sociales, identificando a las
personas que no cuentan con un mínimo requerido de bienestar: ingreso corriente per cápita,
servicio de salud, acceso a educación y seguridad social; vulnerabilidad de calidad y espacios de
la vivienda (grafica 4) donde son incluidas dos subdimensiones ejes rectores: el material de
construcción de la vivienda y sus espacios.

En relación a los sistemas expuestos, se tienen caracterizadas escuelas, puentes,
carreteras, viviendas, hospitales, etc. por mencionar un ejemplo, en el caso de los puentes
destaca que de los 76 existentes, un 46% fueron construidos entre 2000 y 2010 y el 29% tiene
más de 45 años ya que se construyeron en la década de los años setentas. También se observó
que el número de puentes construidos en el estado antes de 1970 o en las décadas de los
ochentas y noventas es mínimo. Entonces, podemos decir que tenemos dos grupos importantes,
uno de puentes viejos con más de 40 años y otro de puentes de reciente construcc ión, con
máximo 15 años de vida. En el caso de las carreteras, gran parte de estas discurren cercanas a la
costa, por lo que continuamente son afectadas por la entrada de arena, inundaciones, mareas,
deslizamientos o corrimientos por sismo que serán evaluadas en función de las características de
los peligros.

CONCLUSIÓN.
La primera conclusión que surge durante la elaboración del Atlas de Riesgos de BCS, es la
necesidad de desarrollar una investigación específica sobre como las anomalías de precipitación y
temperatura que se están observando y las proyectadas dentro de los escenarios de Cambio
Climático se pueden entrelazar con las metodologías del CENAPRED basadas en periodos de
retorno de fenómenos naturales, con el objetivo de generar escenarios tanto de peligro,
vulnerabilidad y riesgo más certeros.
Por lo anterior, este tipo de instrumentos preventivos, presentan huecos en relación a su
contenido y metodologia, lo cual impacta en el alcance y entendimiento de los riesgos que derivan
o acompañan al cambio climático en entidades como Baja California Sur, es decir, las
metodologías sugeridas en el tema de vulnerabilidad solo se enfocan a la parte social en términos
de percepción y capacidad de respuesta, en lo estructural esolo se enfoca a cierta infraestructura
estratégica, dejando de lado la vulnerabilidad integral de los sectores productivos como el
agrícola, el pecuario, el turístico y los ecosistemas, entre los más importantes para el Estado, esto
sin considerar los procesos de adaptación de los hábitats y de aquellas medidas que han
implementado en los diferentes sectores por parte de las autoridades para mitigar y adaptarse de
manera gradual a los efectos de los fenómenos naturales en la entidad.
En el tema de resiliencia, podemos mencionar que este tipo de graficas aplicadas a los servicios
estratégicos (agua, energía eléctrica, suministro de combustibles, transporte, etc.) pueden apoyar
para generar estrategias orientadas a mejorar la capacidad de respuesta y atención de
emergencias, dado que permitirán generar un stock de suministros adecuado al tipo de evento,
así como servicios médicos y sanitarios requeridos ante la falta de aprovisionamiento de alguno
de los servicios interrumpidos.
Por lo anterior, las guías para la elaboración de Atlas de Riesgos, deben considerar en sus
contenidos o alcances el integrar algunos de los manuales temáticos del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) que trabaja en tres grandes áreas: la creación
de capacidades, el incremento de la resiliencia de los ecosistemas y el manejo del conocimiento
para la adaptación (CICC, 2010).
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RESUMO
Tradicionalmente frágil na cultura, regulação e organização institucional para a prevenção
de riscos de desastres, o Brasil vivenciou, na primeira metade desta década, significativo avanço
neste campo da política pública, com a instituição da Lei 12.608/2012 e o Programa 2040 do
Plano Plurianual 2012-2015. Entretanto, a implementação destas medidas nas cidades, onde os
riscos são construídos e os desastres se manifestam, configura enorme desafio. Os municípios
brasileiros são os entes federativos mais frágeis, em sua grande maioria com forte déficit de
recursos financeiros e de capacidade técnica e administrativa. Na região do Grande ABC, porção
centro-sul da Região Metropolitana de São Paulo, desde 2012 vêm sendo implantadas políticas
regionais para gestão de riscos de desastres como forma de superar desigualdades e deficiências
entre os sete municípios que a constituem e tratar os processos geodinâmicos e antrópicos que
geram os riscos nas escalas regional e de bacia hidrográfica.
Palavras Chave: Gestão de riscos de desastres, governança regional, Região do Grande
ABC, SP
ABSTRACT
Traditionally fragile culture, regulation and institutional organization for the prevention of disaster
risks, Brazil experienced in the first half of this decade, significant advances in this field of public
policy, with the enactment of Law 12608 / 2012 and the Program 2040 of the Multi-Year Plan
2012-2015. However, the implementation of these measures in cities, where the risks are built and
disasters manifest, sets huge challenge. The municipalities are the ones most fragile federative,
mostly with strong deficit of financial resources and technical and administrative capacity. In the
Grande ABC region, south-central portion of the São Paulo Metropolitan Region, since 2012 have
been implemented regional policies for disaster risk management as a way of overcoming
inequalities and weaknesses among the seven municipalities that make up and treat the
geodynamic processes and anthropic that generate risks in regional scales and basin.
Keywords: Disaster risk management, regional governance, Grande ABC region
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1. INTRODUÇÃO
Complexidade e participação social têm sido os desafios contemporâneos para o
entendimento e a gestão dos riscos de desastres naturais, superando a tradicional abordagem
físicalista dos desastres naturais (HEWITT, 1983) e a preponderância de cientistas físicos e
engenheiros dentro de uma postura tecnocrática intervencionista. Esse movimento pode ser
observado na diferenciação dos enfoques da agenda internacional para a redução de desastres
naturais.
A década de 1990 é o marco da inserção da gestão preventiva dos desastres naturais na
política internacional. A instituição da Década Internacional para Redução de Desastres Naturais
1990-1999 (NU, 1989) teve como objetivo reduzir as perdas humanas e econômicas decorrentes
de desastres naturais, especialmente nos países em desenvolvimento. Apesar de avançar no
aspecto preventivo, centrou-se numa orientação tecnocêntrica para a redução dos desastres
naturais. Para Buckle (1990) havia barreiras na gestão pública dos desastres pela incapacidade
de se considerar uma avaliação sistemática dos aspectos operacionais e de se formular políticas
de futuro.
A avaliação dos primeiros anos da Década durante a I Conferência Mundial sobre
Redução dos Desastres Naturais, em Yokohama, Japão, em 1994, reconheceu a centralização
das discussões nos aspectos técnicos e científicos, a preponderância das ciências naturais e
aplicadas como uma limitação no entendimento/tratamento dos desastres naturais, e a
importância dos aspectos socioeconômicos no processo de prevenção de desastres (UNISDR,
1994). Dessa forma, apontava-se a vulnerabilidade de populações e seus fatores sociais (como
tradições culturais, crenças, nível econômico, educacional, confiança, comprometimento político)
e a necessidade de uma cultura de prevenção, relacionando a gestão dos desastres à política de
desenvolvimento sustentável.
A II Conferência Mundial sobre Redução de Desastres, em Kobe, Hyogo, Japão, em 2005,
apontou a perspectiva da resiliência como meta para melhorar a capacidade das sociedades
fazerem frente aos eventos extremos. Diante do impacto do tsunami no Oceano Índico em
dezembro de 2004 e da fragilidade humana frente aos desastres naturais, as Nações Unidas
produziram o Marco de Ação de Hyogo 2005-2015: aumento da resiliência das nações e das
comunidades (UNISDR, 2005). O documento deu base para a construção da Campanha Global
para 2010-2015, intitulada Construindo Cidades Resilientes - Minha cidade está se preparando
(UNISDR, 2012) enfocando a responsabilidade e a efetividade das ações de redução de risco no
âmbito dos municípios e dos prefeitos e gestores públicos locais.
Mais recentemente, a III Conferência, sediada em Sendai, Japão, em 2015, reforça a
abordagem preventiva centrada nas pessoas. Evidenciou-se a importância de se reconhecer o
papel das partes interessadas de forma a envolvê-las, incluindo mulheres, crianças e jovens,
pessoas com deficiência, pobres, migrantes, povos indígenas, voluntários, profissionais, idosos,
no processo de concepção e implementação de políticas, planos e normas. O Quadro de Sendai
para a Redução do Risco de Desastres 2015-2030 aponta 10 passos para a implementação de
controle social e avaliação da capacidade de adaptação local com foco na governança de risco.
No Brasil, vem-se buscando consolidar uma política e movimento institucional para
amplificar a perspectiva da compreensão e da ação no Sistema Nacional de Proteção e Defesa
Civil, passando do enfoque em Resposta e Recuperação para Proteção e Prevenção e partindo
da gestão hierárquica para a tomada de decisão dialogada. Há, no entanto, limitações
expressivas.
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2. A EVOLUÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCO DE DESASTRES NO BRASIL
E AS LIMITAÇÕES FEDERATIVAS
O Brasil é historicamente um país com uma frágil cultura de prevenção, embora seja palco
de frequentes e impactantes desastres, especialmente de origens hidrometeorológica
(inundações, deslizamentos e secas) e tecnológica (incêndios, colapsos de estruturas, derrames
de cargas perigosas, etc.). As estruturas institucionais e esboços de medidas para a governança
do risco de desastres aparecem “aos soluços”, impulsionados pelos impactos gerados por séries
de grandes desastres (NOGUEIRA et al, 2014) . As primeiras instituições de Defesa Civil
aparecem apenas ao final da década de 1960. Entre as décadas de 1990 e 2000, podem-se
registrar importantes experiências municipais de gestão integrada de risco, quase todas sem
continuidade após as mudanças de governantes locais. Em 2003, com a criação do Ministério das
Cidades, foi implantada a Ação de Apoio a Programas Municipais de Redução e Erradicação de
Riscos, incorporando a gestão de riscos como componente da gestão urbana.
No começo desta década, em resposta imediata a uma série de desastres com grande
número de vítimas e forte impacto na economia das comunidades afetadas, foram implementadas
medidas nacionais de amplo espectro para o enfrentamento de suas causas, como a Lei
12608/2012, que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil e, no Plano Plurianual
2012-2015 do Governo Federal, o Programa 2040 que destina recursos expressivos a diversos
Ministérios para a implantação de instituições de monitoramento de riscos, de alerta e de
gerenciamento de desastres e para mapeamento de riscos e perigos em mais de 800 municípios.
Entretanto, tais ações precisam ainda se materializar nos municípios, onde estão riscos e os
desastres ocorrem. Nogueira et al (op.cit.) apontam que o Brasil é uma federação que se
caracteriza por três diferentes tipos de descentralização: “a descentralização política, com entes
subnacionais dotados de competência legislativa sobre uma série de questões; a descentralização
administrativa, com o repasse de responsabilidades, para os governos subnacionais, sobre a
prestação de serviços públicos e sociais; e a descentralização fiscal, com o repasse de recursos
federais aos entes subnacionais, além da responsabilidade pela coleta de impostos, para a
implementação das políticas sob suas responsabilidades. No entanto, diferentemente do que se
verifica em outras federações, optou por um amplo grau de descentralização política, elevando
todos os 26 estados e o Distrito Federal, além de 5.565 municípios ao status de ente federado, o
que significa que são todos responsáveis por atribuições legislativas, executivas e fiscais”. Em
função deste cenário, consideram que há, no país, um grande desafio para execução de políticas
públicas municipais, sobretudo “aquelas que demandam ampla capacidade técnica e burocrática,
recursos financeiros e, ainda, articulação regional, porque não alcançam resultados eficientes se
trabalhadas isoladamente, exigindo uma atuação regionalizada”.

3. AÇÃO INTEGRADA PARA A REDUÇÃO DE RISCO DE DESASTRES: O CASO DA
GESTÃO REGIONAL NO ABC PAULISTA
A região do Grande ABC é constituída por sete municípios (Santo André, São Bernardo do
Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra) situados na
porção sul da Região Metropolitana de São Paulo e, dada uma série de características regionais,
consolidou uma experiência exitosa de cooperação intermunicipal, por meio da criação do
Consórcio Intermunicipal Grande ABC. Constituído como associação civil de direito privado no
final de 1990, foi transformado em Consórcio Público no início de 2010, “passando a integrar a
administração indireta dos municípios consorciados, com legitimidade para planejar e executar
ações de políticas públicas de âmbito regional”.
Dada a importância do Consórcio na região, a Universidade Federal do ABC tem
estabelecido com ele especial relação em assuntos diversos e, nos últimos quatros anos,
parcerias no enfrentamento dos riscos de desastres. Nos anos de 2012 (NOGUEIRA et al., 2013)
e 2015, desenvolveu, junto ao Consórcio Intermunicipal, Programas de Extensão envolvendo
alunos de graduação e pós-graduação e agentes públicos dos sete municípios da região. No ano
de 2012, o Consórcio constituiu um Grupo de Trabalho de Defesa Civil e, em 2013, definiu uma
agenda regional para gestão de riscos coordenada por um Grupo Temático. Estas estruturas e
parcerias têm contribuído para a melhoria das instituições de Proteção Civil nos municípios, por
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meio de atividades de capacitação dos técnicos municipais, de investimentos na infraestrutura e
com a melhoria do diagnóstico regional de riscos e entendimento do meio físico frente à
suscetibilidade a desastres e aptidão à urbanização. Vem também buscando integrar o
conhecimento do meio físico e dos riscos ao planejamento local e regional.
3.1. Ações para implementação da Lei 12608/2012 no âmbito regional
Embora a Lei ainda não tenha sido regulamentada, considerou-se fundamental iniciar os
trabalhos nela previstos, promovendo e disseminando a cultura de gestão de riscos no âmbito dos
municípios e, neste caso, nesta região que envolve sete municípios com realidades
socioeconômicas e ambientais, equipes técnicas relacionadas à gestão de risco e apoio político
dos gestores muito distintos.
No artigo 22, alterando a Lei nº 12.340, de 2010, a Lei 12608 estabelece que “o Governo
Federal instituirá cadastro nacional de municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de
deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos
correlatos”. Tais municípios deverão, entre outros itens, elaborar “mapeamento contendo as
áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou
processos geológicos ou hidrológicos correlatos; (...) Plano de Contingência de Proteção e Defesa
Civil e instituir órgãos municipais de defesa civil, de acordo com os procedimentos estabelecidos
pelo órgão central do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC; (...) plano de
implantação de obras e serviços para a redução de riscos de desastre; (...) mecanismos de
controle e fiscalização para evitar a edificação em áreas suscetíveis (...); e carta geotécnica de
aptidão à urbanização, estabelecendo diretrizes urbanísticas voltadas para a segurança dos
novos parcelamentos do solo e para o aproveitamento de agregados para a construção civil.”
Padronizar procedimentos de ação e disponibilizar instrumentos sobre riscos e perigos
constituíram os primeiros passos desta articulação intermunicipal.
Ainda no ano de 2012, o Consórcio Intermunicipal Grande ABC estabeleceu uma parceria
com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo – IPT para elaborar os Planos
Municipais de Redução de Risco PMRR para os municípios que não dispunham de tal instrumento
de planejamento e de ação. Em 2013, tais estudos foram concluídos em todos os municípios. No
ano seguinte, foram disponibilizadas aos municípios as cartas de suscetibilidade a movimentos de
massa e inundações, produzidas pelo IPT/CPRM (BITAR, 2014). Em 2015, a UFABC entregou
aos municípios de São Bernardo do Campo e Rio Grande da Serra, cartas de aptidão à
urbanização frente a desastres, elaboradas mediante convênio com o Ministério das Cidades.
Nesse mesmo ano, o IPT assessorou a elaboração da carta de aptidão de Mauá, construída pela
equipe local. Na ocasião do presente artigo, equipe de docentes e alunos de graduação e pós
graduação da UFABC está envolvida na elaboração de cartas de aptidão à urbanização para os
municípios de Santo André e Ribeirão Pires, mediante convênio com o Consórcio intermunicipal.
Por meio deste convênio, está sendo elaborado um Plano Diretor Regional, que utilizará o
conjunto de instrumentos cartográficos de suscetibilidade, aptidão e riscos como referência;
também está sendo construída uma proposta de Observatório Regional de Políticas Públicas, no
qual a gestão de riscos será um dos componentes.
Em novembro de 2013 foi organizada uma Oficina Regional de Planejamento das Ações
Contingenciais Conjuntas para o verão e um seminário com atividades de capacitação sobre a Lei
12608/2012 e seus reflexos nas gestões municipais. Esta integração entre os municípios durante
o período em que vigora o Plano Preventivo de Defesa Civil – PPDC tem se repetido desde então.
3.2 Atividades de capacitação e debate junto aos agentes públicos
Em 2015, financiado pela Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação, foi
desenvolvido pela UFABC o Programa de Extensão “Apoio à Construção de Políticas Regionais
de Gestão de Risco”, que ofereceu, aos técnicos e gestores das Prefeituras dos sete municípios
da Região Grande ABC, sete Oficinas temáticas de capacitação e debate sobre gestão de riscos.
Participaram da execução destas Oficinas dezenove docentes de diversas áreas da UFABC, da
UNIFESP, do IPT, do PROCAM-USP, da Faculdade Cásper Líbero, da FCTH e do SEMASA,
além de alunos de pós-graduação e graduação. O risco foi discutido numa ampla gama de focos e
instrumentos, em Oficinas com os seguintes temas1: I. Redes de governança para a prevenção de
1

Estas Oficinas estão relatadas no sítio http://gestaoderiscosabc.wix.com/apoio
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riscos, II. Geoprocessamento aplicado à Gestão de Riscos: fundamentos e prática, III.
Gerenciamento de áreas Contaminadas na Região do ABC, IV. Qualificação ambiental e gestão
de riscos em Bacias Hidrográficas fortemente afetadas pela urbanização, V. Informação pública
para gestão de riscos VI. Comportamento geomecânico dos solos da Região do Grande ABC e
VII. Regionalização de precipitação em ambientes urbanos. Ao final, aconteceu uma Oficina de
Resultados onde, além de sistematizar os resultados das Oficinas Temáticas e discutir
continuidade das ações, foi lançada a Câmara Técnica Metropolitana de Gestão de Riscos
Ambientais Urbanos e criada uma comissão organizadora para um Seminário sobre Governança
de Riscos na Região Metropolitana de São Paulo, a ser realizado em 2016, ainda como atividade
deste Programa de Extensão.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O investimento em estudos, extensão universitária, capacitação e organização em nível
intermunicipal pode concretizar a implementação das políticas propostas pela Lei 12608/2012 e
permitir a evolução das políticas públicas de gestão de riscos e redução de desastres numa
conjuntura nacional que prenuncia retrocessos e fragilização institucional.
Justifica-se pela avaliação de que a organização regional ou metropolitana da gestão de
riscos é uma estrutura a ser incentivada no Brasil por pelo menos três motivos:
1.
Pode permitir o avanço dos municípios menos estruturados a partir da articulação com
aqueles mais capacitados e equipados da região, viabilizando a implementação das novas
legislações e metas definidas recentemente pela União para a gestão de riscos de desastres;
2.
Pode permitir a otimização do conjunto dos recursos materiais, técnicos, humanos e
logísticos disponíveis na região, sem que haja necessidade de que todos os municípios os
adquiram ou os incorporem à estrutura local; e
3.
Possibilita o monitoramento e o tratamento dos processos físicos em escala regional ou da
bacia hidrográfica onde eles se desenvolvem.
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RESUMO
O rio Castelo está localizado no sul do estado do Espírito Santo e parte da sua bacia hidrográfica
permeia o território do município homônimo. Características gerais da sub-bacia hidrográfica do
rio Castelo como alta declividade do terreno, solos friáveis e falta de cobertura vegetal quando
associadas a períodos de alta pluviosidade e ao uso irregular do solo, são os fatores principais
que causam o assoreamento dos afluentes e alterações ambientais significativas, culminando em
inundações na zona rural e urbana do município. Devido à importância ambiental, econômica e
social deste rio para os castelenses, a partir do ano de 2009 quando foi decretada Situação de
Emergência para o pior desastre natural ocorrido, iniciaram-se os estudos para a criação de um
gerenciamento de riscos de desastres, utilizando o desassoreamento dos cursos hídricos como
principal intervenção.
Palavras Chave: gerenciamento, monitoramento, bacia hidrográfica, desassoreamento, Rio
Castelo
ABSTRACT
Castelo River is located in the southern state of Espírito Santo and part of its hydrographic basin
permeates the territory of the homonymous municipality. General features of the hydrographic subbasin of the Castelo River as high steepness of the terrain, friable soils and lack of vegetation
cover when associated with periods of high rainfall and irregular land use are the main factors that
cause siltation of tributaries and environmental changes significant, resulting in flooding in rural
and urban area of the municipality. Due to environmental, economic and social importance of this
river for the people, from the year 2009 when it was enacted Emergency Situation to the worst
natural disaster occurred, were initiated studies for the creation of a disaster risk management,
using the desilting of water courses as the main intervention.
Keywords: manegement, monitoring, hydrographic basin, desilting, Castelo river
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1. INTRODUÇÃO
A ausência de conhecimento mínimo sobre o meio físico associado à falta de ordenação no
uso e ocupação do solo são fatores que colocam a população em situações de risco que podem
deflagrar os acidentes geológicos, característica da ocupação urbana na maioria das cidades
brasileiras (OLIVEIRA, 2010). Neste contexto, o crescimento urbanístico do município de Castelo
no interior do Espírito Santo ocorreu da mesma forma como tantos outros, invadindo a planície de
inundação do rio principal da região e ocupando suas margens.
Este domínio sobre a planície de inundação do rio Castelo, associado a diversas alterações
ambientais sobre o terreno como: uso e ocupação do solo de forma desordenada,
desmatamentos, canalização de cursos hídricos, impermeabilização do solo, assoreamento da
calha do rio, entre outros, criaram uma área urbana vulnerável. Tal fator, em conjunto com outras
características geomorfológicas da região, transforma o perímetro urbano em uma potencial área
de risco de inundação e enchente.
Segundo a Classificação e Codificação Brasileira de Desastres-COBRADE os desastres
classificados como naturais e referentes ao sistema hidrológico estão subdivididos em
inundações, enxurradas e alagamentos. As enchentes são definidas pela elevação do nível da
água no canal de drenagem devido ao aumento da vazão, atingindo a cota máxima do canal, sem
extravasar, como definido na publicação da Confederação Nacional de Municípios.
Para direcionar o gerenciamento de risco de desastres, a Política Nacional de Proteção e
Defesa Civil ressalta a importância do estudo e controle da bacia hidrográfica conforme o inciso IV
do artigo 4º da Lei nº 12.608 (BRASIL, 2012) e a adota como uma unidade de análise de ações de
prevenção de desastres relacionados a corpos d’água.
Dentre os desastres naturais ocorridos em Castelo, o mais significativo foi classificado como
enxurrada, subdivido em inundação e enchente, e ocorreu na noite de 22 de janeiro de 2009
quando precipitou 101 mm em cinco horas, elevando o nível do rio em 6,36 metros, sendo
decretada a Situação de Emergência.
Para analisar a situação geral do município no pós-desastre, viu-se a necessidade de um
estudo quanto aos danos e prejuízos causados, um planejamento das frentes de trabalho e
implantação de um projeto com metas em curto prazo que, restabelecesse ambientalmente os
cursos hídricos alterados e em longo prazo, monitorasse a dinâmica hídrica da bacia hidrográfica
dentro do território municipal.

2. LOCALIZAÇÃO DA ÁREA E CONTEXTUALIZAÇÃO DO DESASTRE DE 2009
A sub-bacia hidrográfica do Rio Castelo (SBHRC) está localizada ao sul do Espírito Santo
tendo sua nascente em território do município de Conceição do Castelo, percorre parte dos
territórios de Muniz Freire, Venda Nova do Imigrante, Vargem Alta e Castelo, fixando a sua foz no
encontro com as águas do Rio Itapemirim dentro dos limites de Cachoeiro de Itapemirim. A porção
da SBHRC pertencente aos limites de Castelo é o objeto desta análise (Figura 1).
O município de Castelo possui um histórico significativo de inundações causadas por
enxurradas, classificadas como desastres naturais e periódicos, porém nunca causaram tamanho
impacto na vida dos cidadãos castelenses como no evento ocorrido na noite de 22 de janeiro de
2009. O valor acumulado de 101 mm de chuva em cinco horas, no final da tarde, fez elevar o nível
do rio Castelo em 6,36 metros causando danos e prejuízos significativos. Tal desastre foi
considerado como o maior evento descrito na história do município, deixando um rastro de
destruição e provocando dentre vários problemas: diversos tipos de movimentos de massa,
obstrução de vias de acesso, trechos com erosão intensa nas margens dos rios e outros pontos,
assoreamento dos leitos, destruição de pontes, residências e um óbito.
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Figura 1 – Delimitação da sub-bacia hidrográfica do Rio Castelo no município de Castelo e localização das
comunidades rurais e equipamentos para o monitoramento hidrológico.

Ambientalmente as áreas inundadas receberam um significativo aporte de sedimentos que
causaram alterações nos cursos hídricos que refletiram em prejuízos econômicos e sociais, que
modificou o cotidiano dos cidadãos.
As plantações foram arrasadas e as áreas de pasto para as criações animais
permaneceram alagadas prejudicando os agricultores, enquanto os comerciantes foram
prejudicados com a perda total de seus produtos e as residências com alteração estrutural, perdas
de móveis e eletrodomésticos.

3. MÉTODOS PARA O GERENCIAMENTO DE RISCO DE DESASTRE
O objetivo principal do gerenciamento de risco de desastre foi criar uma rede de ações
eficientes para controlar a dinâmica hídrica municipal, em um primeiro momento minimizando as
consequências do pós-desastre e posteriormente, prevenindo futuros eventos correlatos.
A recuperação das áreas degradadas ocorreu com a intervenção na calha do curso hídrico
para realizar o seu desassoreamento e assim melhorar as condições ambientais do terreno com a
diminuição das áreas alagadas e retorno das atividades tanto na área urbana quanto na zona
rural.

3.1. Levantamento de Dados
Socioeconômicas e Ambientais

e

Identificação

das

Principais

Alterações

Para a criação de um inventário é essencial que se faça a incursão ao campo e recolha
informações dos proprietários rurais quanto às alterações ambientais ocorridas e as
consequências econômicas e sociais que estas causaram.
A partir do preenchimento do formulário de solicitação de vistoria ambiental com
informações obtidas do produtor rural, foram realizadas incursões nas propriedades localizadas
nas comunidades rurais: Monte Alverne, Conquista, Paiçandu, Milagrosa, Córrego do Sessenta,
Jabuticabeira, Quilombo, Nogueira, Macuco, Limoeiro, Água Limpa, Morro Vênus, Povoação e
São Pedro. Destas 14 comunidades rurais foram cadastradas 63 famílias que indicaram prejuízos
em suas atividades rurais a partir da alteração do curso hídrico e assoreamento dos mesmos.
Durante o levantamento de informações quanto aos danos da inundação, identificou-se que
com o assoreamento dos córregos, os proprietários rurais foram prejudicados devido à elevação
do nível do lençol freático que causou acúmulo de água nas margens dos córregos, gerando
grandes áreas inundadas que impediram a pastagem do gado e o acesso dos produtores às suas
plantações e instalações rurais; e alteração dos cursos hídricos implantando um novo percurso,
geralmente mais próximo às residências, causando o aparecimento de olhos d’água no terreno e
infiltrações nas construções.
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3.2. Aplicação de Técnicas com Base em SIG Para a Setorização da SBHRC e
Construção de Banco de Dados
Para construir uma rota de trabalho foi necessário o uso de técnicas com base em sistema
de informações georreferenciadas (SIG) para criar um banco de dados que possa ser
constantemente atualizado, uma setorização da SBHRC e possibilitar o planejamento de ações
referente ao gerenciamento de riscos.
Segundo Sausen e Lacruz (2015) parâmetros como declividade, elevação e orientação de
vertentes são parâmetros derivados da altitude, retirados a partir de sensoriamento remoto,
essenciais para avaliar a suscetibilidade a desastres geodinâmicos e hidrológicos. Sendo assim,
para este trabalho foram utilizadas fotografias aéreas da região que interpoladas com outras
informações obtidas de mapas e plantas, foram processadas no software Kosmo Desktop, criando
um banco de dados com informações georreferenciadas.
Para marcar a localização, realizar as medições de extensão e largura dos cursos hídricos
utilizou-se o equipamento GPS em campo e as informações de coordenadas e medidas foram
transcritas para o banco de dados. Como produto deste processo foi criado um mapa com a rede
de drenagem, localização dos pontos de interesse e delimitação das áreas inundadas, que a partir
de tais informações foi possível indicar a direção do início dos trabalhos assim como uma rota de
manipulação de maquinário.

3.3. Desassoreamento de Cursos Hídricos
Para executar o desassoreamento dos cursos hídricos foi utilizada uma retroescavadeira e
uma escavadeira hidráulica. Estas máquinas foram utilizadas para garantir o restabelecimento do
curso natural dos leitos de rios e córregos, identificados tanto a partir das imagens como nas
inserções em campo, seguindo as diretrizes indicadas na Instrução Normativa nº 13/2008 do
Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos-IEMA. Tal Instrução Normativa dispensa
de licenciamento ambiental e permite o desassoreamento em cursos hídricos de até 5 metros de
largura desde que não seja excedido o limite de aprofundamento de 80 centímetros de material
sedimentar em seu leito, priorizando a suavização das margens do curso hídrico e destinando o
material às margens, evitando a formação de diques.
Com o trabalho realizado pelas máquinas foi possível desassorear uma extensão total de
15,9km de cursos hídricos. Tal intervenção melhorou a vazão dos rios e córregos, propiciando o
rebaixamento do lençol freático e a drenagem das áreas alagadas.
Na etapa de monitoramento após a intervenção nos cursos hídricos, para acompanhar a
evolução dos trabalhos relacionados ao restabelecimento natural da região, fez-se um momento
de sensibilização com os agricultores em relação à preservação da mata ciliar incentivando o
plantio de mudas de espécies nativas nas margens dos cursos hídricos e em alguns locais foi
possível identificar a sucessão natural da vegetação, como identificado na Figura 2.
Figura 2 – Fotomosaico de parte do Ribeirão Monte Alverne, comunidade do Macuco, com o
desassoreamento e identificação do surgimento da sucessão ecológica natural nas margens do córrego.
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3.4. Implantação de Equipamentos de Monitoramento das Águas
Em Castelo os principais afluentes do rio geram cinco micro bacias hidrográficas,
denominadas: MBH do Córrego Santo Amaro, MBH do Ribeirão São João, MBH do Rio Caxixe,
MBH do Rio Castelo, MBH do Rio da Prata (CASTRO JUNIOR et al., 2007). Tais micro bacias
auxiliaram na setorização para implantação de equipamentos com o objetivo de realizar o
monitoramento das águas, tanto pluvial quanto hidrológico.
Para adquirir os equipamentos para monitorar as águas, a Prefeitura Municipal de Castelo
firmou parcerias com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres NacionaisCEMADEN, Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos-IEMA e Agência Nacional
das Águas-ANA.
Para realizar o monitoramento das águas pluviais foram recebidos do CEMANDEN cinco
pluviômetros semiautomáticos instalados nas comunidades rurais de Morro Vênus, São Manoel e
Fazenda do Centro e bairros Exposição e Independência, além de cinco pluviômetros automáticos
instalados nas comunidades rurais de Ponte São João e Criméia, e bairros Centro, Exposição e
Independência.
Os técnicos do IEMA instalaram na montante do rio Castelo, na parte inicial da zona urbana
uma estação hidrológica que monitora a alteração do nível da água do rio. E complementando os
equipamentos citados anteriormente, a ANA instalou no bairro Niterói, um jogo de réguas para
medição do nível do rio.
Tais equipamentos foram essenciais para identificar que a partir da cota de 3,6 metros
inicia-se a inundação nos bairros dentro da área urbana e permitiu fazer uma marcação no vão da
passarela do bairro Independência com os limites de Alerta (amarelo) e Alarme Geral (vermelho),
local onde a população faz o acompanhamento da subida do nível do rio e se prepara para deixar
suas casas, caso seja necessário.

3.5. Gerenciamento de Risco de Desastre
Segundo Pinheiro (2015) para realizar um planejamento é necessário a conexão entre os
elementos: histórico, dados e tipo de desastre, que precisam interagir para alcançar resultados.
Neste contexto, tais etapas foram conquistadas com a criação de um inventário, o levantamento
de informações do pós-desastre de 2009 e criação de um banco de dados.
A definição de gestão de risco de desastres segundo o Glossário da Estratégia Internacional
para Redução de Desastres (EIRD/ONU, 2009) é caracterizada pelo conjunto de decisões
administrativas, de organização e de conhecimentos operacionais desenvolvidos por sociedades e
comunidades para estabelecer políticas, estratégias e fortalecer suas capacidades e resiliência a
fim de reduzir os impactos de ameaças e consequentemente, a ocorrência de possíveis
desastres, envolvendo todo tipo de atividades, incluindo medidas estruturais e não estruturais
para evitar (prevenção) ou limitar (mitigação e preparação) os efeitos adversos dos desastres.
Sendo assim, para realizar o gerenciamento de risco de desastre no município de Castelo, a
Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil fica à frente do monitoramento de
informações referente à dinâmica da SBHRC, acompanha as alterações ambientais no
restabelecimento dos cursos hídricos após o desastre de 2009 e controla o banco de dados. Além
disso, em um trabalho em conjunto com outros setores do Executivo Municipal criou o Plano de
Contingência-PLAMCON, que é uma ferramenta que estabelece os procedimentos de Nível 1 =
Prevenção e Preparação e Nível 2 = Alerta Geral, Resposta e Reconstrução.
O PLAMCON é um documento distribuído entre os diversos setores da Prefeitura Municipal
de Castelo, abriga as informações referentes ao tipo de desastre e as alterações associadas a
ele, além dos procedimentos que cada secretaria municipal deverá executar durante as etapas de
controle e operação referente ao desastre. Esta é uma ferramenta que necessita anualmente de
atualização devido às novas informações referentes às alterações na SBHRC.

4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS
Oliveira (2010) destaca que o assoreamento nos cursos d’água é consequência da erosão
acelerada e traz grande prejuízo às instalações urbanas com o aumento das enchentes. Assim
como ocorreu no pós-desastre de 2009, os cursos hídricos pertencentes à SBHRC foram
alterados fisicamente e receberam um significativo aporte de sedimentos e as ações referentes ao
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restabelecimento dos cursos naturais por meio do desassoreamento de rios e córregos foi a ação
inicial para o gerenciamento de riscos de desastres.
Os resultados do desassoreamento foram constatados nas propriedades das 63 famílias
atendidas, moradoras das 14 comunidades rurais onde foram feitas as intervenções em 15,9km
de cursos hídricos. Em uma análise qualitativa identificou-se uma efetiva recuperação das áreas
degradadas começando pela melhoria na vazão hídrica que proporcionou o rebaixamento do nível
do lençol freático e diminuição das áreas inundadas; retorno do material sedimentar para o solo
disposto às margens dos cursos hídricos; a vegetação iniciou seu processo de sucessão
ecológica natural pela germinação das sementes existentes nas calhas dos córregos e dispostas
às margens dos mesmos e retorno da vida cotidiana nas planícies de inundação, retomando as
atividades rurais.
Visando um gerenciamento integral dos riscos de desastres, a atividade de controle do
assoreamento dos cursos hídricos na zona rural foi fundamental para diminuir o aporte de
sedimentos na calha do rio Castelo e proporcionar uma redução dos casos de inundação. Aliado a
esta intervenção física no terreno, o monitoramento das águas da SBHRC foi possível devido à
instalação de equipamentos (5 pluviômetros semiautomáticos, 5 pluviômetros automáticos, 1
estação hidrológica, réguas de medição do nível do rio, demarcação de alerta e alarme geral) que
controlam a pluviosidade e a elevação do nível do rio. Tais equipamentos permitiram identificar
que a partir da cota de 3,6 metros inicia-se a inundação nos bairros dentro da área urbana,
proporcionando a execução das ações referentes ao Plano de Contingência-PLAMCON.
Vale ressaltar que o PLAMCON foi a ferramenta criada para estabelecer procedimentos a
serem adotados pelos órgãos envolvidos e definir uma estrutura operacional e de medidas de
prevenção, alerta e resposta ao desastre.
Com esta rede de planejamentos e ações buscou-se integrar as medidas de prevenção,
mitigação, preparação e resposta visando a promoção do desenvolvimento sustentável para o
gerenciamento de riscos de desastres no município de Castelo, como ordena a Política Nacional
de Proteção e Defesa Civil.
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RESUMO
Neste trabalho são apresentados os resultados das investigações geoambientais e as medidas
para gestão de riscos em uma área onde foi disposto lodo de desassoreamento do rio Pinheiros.
As investigações indicaram a ocorrência de riscos toxicológicos (associados a altas
concentrações de bifenilas policloradas no lodo e hidrocarbonetos, trihalometanos e metais
pesados na água subterrânea) e riscos tecnológicos associados a elevadas concentrações de gás
metano decorrente da decomposição do lodo. Para o manejo do risco toxicológico foram
implementadas medidas institucionais que incluíram a restrição de uso e contato com água
subterrânea e solo. E a gestão do risco tecnológico incluiu a instalação de um sistema de extração
forçada de gases sob o piso. O monitoramento ambiental que está sendo realizado na área
mostra que a implantação dessas medidas promoveu a redução dos riscos para níveis aceitáveis
permitindo um uso seguro do imóvel para o atual cenário de ocupação.
Palavras Chave: metano, PCB, risco toxicológico e risco tecnológico.

ABSTRACT
The present study shows the geoenvironmental investigation results and site risk management
actions in an area where desilting sludge from Pinheiros River were disposed. Geoenvironmental
investigations indicated an occurrence of toxicological risk (due to high concentration of
polychlorinated biphenyl in the sludge and trihalomethane and heavy metals in the groundwater)
and technological risk as a result of high methane concentrations due to sludge decomposition.
For the toxicological management was implemented institutional actions that included restricted
groundwater and soil contact and usage. For the technological risk management was installed a
forced soil gas extraction bellow the slab. The environmental monitoring which is being held in the
area shows the implementation of those actions promoted the risk reduction to accepted levels
allowing a safe usage within the property for the current occupation risk scenario.
Keywords: methane, PCB´s, toxicological risks, technological risks.
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1. INTRODUÇÃO
A região em que se insere a área estudo está localizada na cidade de São Paulo assentada
sobre a bacia hidrográfica do rio Pinheiros em seu trecho inferior. Esta região caracteriza-se por
uma ocupação urbana densa que tem modificado drasticamente as características fluviais deste
rio desde o início do século XX.
O Rio Pinheiros, que outrora possuía um canal fluvial meândrico, atualmente encontra-se
retificado e sua antiga planície de inundação está sob, em média, 2 metros de aterros desde o
início da década de 1940 (CARVALHO, 2006). Um dos objetivos destas obras retificadoras foi o
aumento da capacidade de geração de energia elétrica da Usina Henry Borden, através da
realização de medidas para reversão do curso do Rio Pinheiros, formação do Reservatório
Billings, e construção das Usinas Elevatórias de Pedreira e Traição. Estas medidas visaram
atender a crescente urbanização da região.
A manutenção destes canais entre as usinas elevatórias incluía, e ainda inclui, o processo
de desassoreamento do leito do canal, principalmente para a manutenção da sua condição
secundária, mas não menos importante, de reservatório para manutenção das cheias de sua
bacia. Os volumes médios anuais de desassoreamento entre as décadas de 70 e 90 foram
estimados em 1.200.000 m³ (RAMOS et al, 1999). Acredita-se que parte deste material,
principalmente os mais antigos (década de 70), foram em parte depositados às margens do
próprio canal. Após a paralisação da deposição ao longo das margens, este lodo foi recoberto
com camadas de aterro composto por solo limpo e posteriormente ocupado por intença
urbanização até os dias de hoje.
Através de investigações geotécnicas para obras civis constatou-se que a área em estudo
se encontrava sobre um desses locais de deposição de lodo. Esta constatação disparou em 2010
os trabalhos de gerenciamento ambiental da área com relação à qualidade dos solos, gases do
solo e água subterrânea, segundo orientações das normas e legislações vigentes (CETESB, 2001
e 2005, Decreto nº 59.263, de 5 de junho de 2013). Assim, foram realizadas as seguintes etapas
de investigação no imóvel: Avaliação Preliminar, Investigação Confirmatória, Investigação
Detalhada, Avaliação de Riscos Toxicológicos à Saúde Humana, Elaboração de Plano de
Intervenção, Implementação de Medidas Institucionais in site e off site, Implementação da
Medidas de Engenharia e Monitoramento continuo das condições ambientais do site.
Desta forma, o objetivo aqui proposto é o de apresentar o status quo das substâncias
químicas de interesse (SQI´s) em cada um dos meios investigados. Serão demonstradas as vias
de exposição que apresentaram riscos à receptores, in situ e ex situ e as medidas gerenciais
adotadas para redução/erradicação dos mesmos, juntamente com a verificação da eficácia
destas.

2. RESULTADOS E DISCUSSÃO
2.1 Qualidade dos solos, gases, águas subterrâneas e modelo conceitual
A área está localizada sobre sedimentos quaternários da Planície de Inundação do Rio
Pinheiros, embasados pelos solos de alteração de rocha cristalina. Toda extensão do terreno é
recoberta por depósitos tecnogênicos associados ao material de desassoreamento - MD (ou lodo)
do Rio Pinheiros e solo de alteração de rocha.
Foi identificado na área um aquífero raso, do tipo livre, que permeia em certos locais ora as
camadas de aterro, ora a camada de MD e por vezes as camadas de sedimentos aluvionares. O
sentido de fluxo predominante é direcionado ao Rio Pinheiros (SE), havendo uma pequena
inflexão na porção N da área devido à presença de um córrego local (Figura 1). Foi Constatada
ainda a presença de fluxo vertical descendente caracterizando a área como uma região de
recarga e posterior descarga no rio e no córrego.
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Figura 1 – Área de estudo apresentando as curvas potenciométricas, isolinhas de espessura da camada de
MD, e a delimitação da implantação das Medidas Institucionais e de Engenharia.

Com relação as SQI´s os principais contaminantes identificados foram:








No MD: Bifenilas Policloradas (PCB´s) em concentrações superiores aos
valores orientadores de intervenção industrial e metais pesados em
concentrações superiores aos valores de intervenção residencial
estabelecidos pela CETESB (2014).
Nos solos acima e abaixo do material de desassoreamento: não foram
detectados contaminantes em concentrações acima do limite de intervenção.
Na água subterrânea rasa: dibenzo(a,h)antraceno e o indeno(1,2,3cd)pireno (Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos - HPA´s), cloreto de
metileno (Trihalometano - THM) e os metais bário, boro, cobalto e níquel
(Metais Pesados – MP).
Nos gases do subsolo: metano associados à decomposição de matéria
orgânica presente no material de desassoreamento e no sedimento aluvionar.

A presença de PCB´s nos lodos provenientes do rio Pinheiros não é atípica, uma vez que
sedimentos são considerados os compartimentos mais importantes para substâncias tóxicas
persistentes (STP) por apresentarem os maiores tempos de residência (Almeida et al, 2001). A
origem remonta a própria história urbanística industrial da região do canal, já que o principal uso
deste produto é como isolante em equipamentos presentes nas instalações elétricas de todo
porte, em função de sua alta constante dielétrica e elevada estabilidade térmica.
Com relação à presença de HPA´s, THM e metais pesados na água subterrânea, esta tem
como origem direta ou indireta o material de desassoreamento. Os HPA´s resultam da queima
incompleta de combustíveis fósseis e matéria orgânica, além de estarem presentes nos
combustíveis automotivos. Dessa forma a captação, tanto dos contaminantes atmosféricos, como
os resultantes de efeitos pluviais (escoamento) em regiões industrializadas e densamente
ocupadas, levam a acumulação desses contaminantes nas águas superficiais e posteriormente
nos sedimentos de fundo. O THM resulta da reação química entre uma grande quantidade de
matéria orgânica e cloro (resultante do tratamento das águas destinadas ao abastecimento da
população), ambos presentes no esgoto descartado no rio. Os metais pesados podem ter origem
no escoamento superficial das águas pluviais em áreas industriais, as quais têm presença
marcante na região, assim como o resultado secundário da deposição do MD no subsolo que, em
dado momento, gera um ambiente com pH baixo (fase de acidogênese) dando origem a
solubilização dos MP´s.
3

O metano presente no subsolo tem origem também na camada de MD que, unida com
microorganismos normalmente presentes no solo, transforma ácidos orgânicos e dióxido de
carbono em metano.
A partir das concentrações das SQI´s encontradas no solo e água subterrânea foi realizada
uma avaliação de riscos toxicológicos à saúde humana considerando o atual uso comercial do
terreno (que não prevê realização de obras civis e nem o consumo de água subterrânea). De
acordo com os resultados não existem riscos toxicológicos associados às águas e solos
encontrados no subsolo do terreno analisado, segundo os parâmetros atualmente estabelecidos
pela CETESB. Em um cenário hipotético verificou-se a existência de riscos inaceitáveis a
trabalhadores em atividades que envolvem a exposição ao solo e água subterrânea do aquífero
raso por ingestão e contato dérmico desses meios.
A avaliação de riscos tecnológicos relacionados ao gás metano incluiu o monitoramento de
todas as estruturas enterradas no terreno e do mapeamento do MD. Com relação as estruturas
não foram identificadas concentrações de metano em nenhuma delas, com exceção às caixas de
gordura quando cheias. O MD está presente principalmente na porção leste e predominantemente
nas regiões nas quais não se tem edificações (Figura 1). Contudo, em uma das edificações que
possui um estacionamento subterrâneo e pequenas salas comerciais foram identificados o MD e,
consequentemente a geração de metano. Embora em condições normais o metano seja inerte, a
sua principal característica é a sua inflamabilidade e explosividade quando misturado com o ar. A
combustão do metano acontece em misturas com conteúdo de 5 a 6% de CH4 (limite inferior) a 14
a 16% (limite superior), e em termos gerais pode-se referir entre 5% a 15% (McPherson, M.J.
2001). A temperatura de inflamação do metano é 700 ºC, sendo que a presença de gases
combustíveis na mistura de ar e metano pode aumentar a explosividade (TORRE e GAMA, 2005).
O modelo conceitual definido apresenta uma síntese do cenário de contaminação da área,
servindo de base para medidas de intervenção. Este modelo é apresentado na Tabela 1 e está
dividido nos seguintes itens: (a) fontes primárias de contaminação – primárias/secundárias; (b)
contaminantes em concentrações acima dos valores de referência; (c) vias de transporte dos
contaminantes; (d) receptores e bens a proteger.
Tabela 1 - Modelo Conceitual de Contaminação para a área de estudo. Nota-se que os riscos toxicológicos
são hipotéticos e o tecnológico potencial.
Modelo conceitual
(a) Fonte primária de
contaminação

Material oriundo do desassoreamento e retificação do rio Pinheiros (MD) depositado na área em
meados do século XX. Esse material está presente no subsolo de cerca de 40% do imóvel.

MD: PCBs.
Água subterrânea: antimônio, bário, boro, cádmio, chumbo, cobre, cromo, cobalto, níquel, zinco,
indeno(1,2,3,cd)pireno, dibenzo(a,h)antraceno e cloreto de metileno.
Gás do subsolo: metano
Os compostos presentes no MD podem ser solubilizados e lixiviados pela água subterrânea e
podem ser transportados por diversos mecanismos, sendo o principal a advecção e os
(c) Vias de transporte
secundários a dispersão e difusão molecular. Alguns processos como a adsorção e
dos contaminantes
biodegradação podem causar a retardação do transporte. A degradação da matéria orgânica
presente no MD também produz metano que migra para a atmosfera.
Foram identificados riscos toxicológicos hipotéticos apenas para ingestão e contato dérmico
(d) Vias de
com a água subterrânea em um cenário hipotético.
exposição e
Foram identificados riscos tecnológicos de inflamabilidade e explosividade associadas ao gás
receptores
metano.
(b) Contaminantes
em concentrações
acima dos valores de
referência

2.1 - Plano de Intervenção para gerenciamento dos riscos toxicológicos e
tecnológicos
Com base no cenário de contaminação da área, no Modelo Conceitual de Contaminação e
considerando os resultados do estudo de Avaliação de Riscos Toxicológicos e da presença de
Risco Tecnológico, foram adotadas medidas de gerenciamento ambiental (Figura 1) na área:
Medidas de Controle Institucional: Seguir a orientação do Plano de Saúde e Segurança
para ações de prevenção quando da manutenção de estruturas enterradas como atividades de
manutenção em caixas de passagem/inspeção, caixas de gordura e limpeza de fossas; Restrição
ao consumo de águas subterrâneas; Restrição ao contato com o solo de subsuperfície (material
de desassoreamento - MD) e água subterrânea em parte da área (manutenção da camada de
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aterro sobre o MD); e em caso de obras civis estas deverão ser alvo de um plano ambiental de
gerenciamento de obras, incluindo aspectos de saúde e segurança e gerenciamento de resíduos.
Medidas de engenharia: Em função da presença de metano no subsolo em concentrações
que possam gerar riscos de explosividade houve a necessidade de implantação de um sistema
para geração de pressões negativas no subsolo e/ou diminuição das concentrações de risco.
Foram ensaiados métodos passivos e ativos, sendo que no último foi constatada a diminuição na
concentração de risco de metano com raio de influência de pressão negativa de até 23 metros,
sendo considerados, de forma conservadora, 15 metros para efeito do projeto executivo.

2.2 - Implantação do plano de intervenção
As medidas de cunho institucionais foram comunicadas internamente e externamente aos
órgãos responsáveis pela regulamentação da exploração de águas subterrâneas.
Como medida de engenharia para mitigação do risco realizou-se um ensaio piloto, cujos
resultados determinaram o dimensionamento do projeto de extração forçada de gases através da
aplicação de vácuo nas regiões onde houvesse a associação de metano e locais confinados. O
sistema instalado com 28 poços de extração em ramais coletores que conectam estes poços aos
2 headers principais do sistema. Este sistema tem possibilitado a diminuição nas concentrações
de metano e/ou a manutenção da pressão negativa na região abaixo do piso, o que impede a
presença do metano na subsuperfície garantindo a manutenção de ambiente não inflamável.

2.2 Monitoramento da implantação das medidas propostas
Para o Risco Toxicológico: foram realizadas campanhas de amostragem de águas
subterrâneas ao longo de três ciclos hidrológicos. Os resultados obtidos demonstraram que,
embora variassem ao longo do tempo principalmente em função da pluviosidade, não houve
mudança nas condições de riscos. Desta forma, em acordo com o órgão responsável, esse
monitoramento foi encerrado.
Para o Risco Tecnológico a eficácia do sistema de extração de gases é monitorada
mensalmente até a presente data. O procedimento inclui a verificação da pressão e das
concentrações de gases, nos poços de extração (PE), poços de monitoramento instalados
subjacentes ao piso (PG-sub), poços de monitoramento cuja seção filtrante encontra-se na
camada de MD (PG´s) e utilidades subterrâneas (BL´s).
Os resultados obtidos até o momento indicam que a premissa para admissão do bom
funcionamento do sistema tem sido atendida ao longo dos anos, ou seja, ou se tem pressão
negativa ou ausência de metano. Ao longo dos monitoramentos não foram verificadas
concentrações em nenhuma BL. Já nos PG´s em alguns momentos verificou-se a presença de
metano, contudo não no PG-sub subjacente à estes pontos, indicando dois aspectos: primeiro que
somente a camada de MD gera metano na área e, segundo, que o metano tem grande dificuldade
em migrar em direção a superfície, em função da presença do aterro sobre o MD.
A Figura 3 mostra a porcentagem de pontos em acordo com uma das premissas de não
risco do sistema sem considerar os PG-sub´s.

Figura 2 – Evolução das concentrações das principais SQI´s presentes na área demonstrando forte
correlação com os índices pluviométricos, mas variando dentro de uma faixa que não afeta as condições de
risco atuais.
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Figura 3 – Evolução da eficácia ao longo do tempo dos pontos de monitoramento, sendo que 100%
equivale a todos os pontos atendendo uma das condições (ausência de metano ou pressão negativa). Notar
que neste gráfico não se leva em consideração os PG-sub´s que garantem também a condição de não
riscos.

3. CONCLUSÕES
Realizou-se na área de estudo todas as etapas do Gerenciamento de Áreas Contaminadas
cabíveis, concluindo que a área apresenta substâncias de interesse ambiental superiores aos
valores orientadores gerando potenciais riscos toxicológicos e tecnológicos. Com relação às
SQI´s, estas estão relacionadas ao MD seja direta (presente nela) ou indiretamente (mudando o
ambiente geoquímico). O monitoramento da evolução destas substâncias permite afirmar que
existe uma estabilidade nas concentrações que sofrem variações ao longo do tempo em função
dos aspectos pluviométricos. A gestão do risco toxicológico (associado à contaminação no solo e
água subterrânea) permite a utilização atual da área sendo que medidas institucionais privadas e
públicas garantem esta condição. Para o risco tecnológico (associado à presença do metano) o
sistema de extração forçada de vapores elimina a possibilidade de se ter situações de
inflamabilidade e/ou explosividade, seja através da manutenção da pressão negativa abaixo do
piso, seja pela ausência de metano como resultado da extração do mesmo.
Em função de não se poder calcular o tempo que se pode ainda produzir metano a medida
de engenharia, e seu monitoramento, continua em atividade, juntamente com o envio dos devidos
relatórios de resultado para os órgãos competentes demonstrando a eficácia do gerenciamento,
permitindo o estabelecimento de condições seguras de uso atual do terreno.
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RESUMO
Em 2010 na cidade de Rosana, interior do estado de São Paulo, 16 frascos de mercúrio
metálico odontológico foram descartados no bota-fora da cidade. Cinco crianças encontraram e
abriram os frascos, manipularam o produto e o levaram para suas casas e sala de aula,
distribuindo-o aos amigos. Dessa maneira, muitas pessoas tiveram contato com o produto. Como
consequência mais de 140 pessoas foram investigadas enquanto 16 foram efetivamente
intoxicadas pelo produto. Duas casas e uma sala de aula foram contaminadas e passaram por
processos de descontaminação, permanecendo interditadas por vários meses. Uma área de
plantio de hortaliças, que abastecia os mercados e quitandas da cidade, também foi contaminada
pelo produto. Esse artigo tem por finalidade apresentar as ações de resposta adotadas pelo
Sistema de Saúde do Estado de São Paulo e pela CETESB – Companhia Ambiental do Estado de
São Paulo com vistas a minimizar os impactos dessa contaminação, tanto às pessoas quanto ao
meio ambiente.
Palavras Chave: Mercúrio, descarte, contaminação ambiental, intoxicação, emergência química.
ABSTRACT
In 2010, 16 bottles of metallic mercury were discarded in an illegal dumping area of the city of
Rosana, in São Paulo State. Five children found and opened the bottles, manipulated the product
and took it to their homes and to their classroom, distributing it to friends. So, many people have
had contact with the product. As a result more than 140 people were investigated while 16 were
intoxicated by the product. Two houses and one classroom were contaminated and went through
decontamination procedures, staying locked down for several months. A planting area of
vegetables, which supplied the markets of the city, was also contaminated by the product. This
article aims to present the emergency response actions taken by the Health System of the State of
São Paulo and by CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo in order to minimize
the impact of this contamination, both to the people and the environment.
Keywords: Mercury, illegal dumping, environmental contamination, intoxication, chemical
emergency.
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1. INTRODUÇÃO
É fato que a sociedade moderna depende da utilização de produtos químicos. Produtos de
limpeza, fertilizantes, praguicidas, plásticos e petróleo são exemplos de produtos utilizados
diariamente em todo o mundo.
Produtos químicos, quando utilizados de maneira descontrolada, podem causar danos
significativos à saúde humana e ao meio ambiente. A exposição a produtos químicos no ambiente
de trabalho é apenas uma das formas de contaminação. Outra forma de intoxicação é em
decorrência de situações de emergência geradas por vazamentos, incêndios, explosões ou ações
ilícitas como o descarte de produtos ou resíduos químicos (GAHP, 2014).
As ações de descarte são especialmente perigosas, pois normalmente ocorrem em áreas
isoladas e próximas à população de baixa renda e com pouca ou nenhuma percepção dos riscos
associados aos produtos químicos, o que conduz a situações de extremo risco, dada a
possibilidade de pessoas terem contato com os resíduos. Além da contaminação humana, podem
ser gerados severos impactos ambientais em razão de contaminação do solo e dos recursos
hídricos, os quais muitas vezes são utilizados para o abastecimento público.
A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) disponibiliza em seu sítio na
internet informações detalhadas sobre os atendimentos emergenciais realizados pela empresa por
meio da base de dados Sistema de Informações sobre Emergências Químicas (SIEQ). Ao se
pesquisar no SIEQ sobre emergências geradas pelo descarte de produtos químicos, foram
identificados 484 registros de atendimentos realizados no Estado de São Paulo para o período de
1978 a 2015 (CETESB, 2015).
Um dos casos refere-se ao descarte de frascos contendo mercúrio metálico odontológico no
bota-fora da cidade de Rosana, localizada no extremo ocidental do estado de São Paulo, a 760
km da capital paulista. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) sua
população é de 18.429 pessoas em 2015 (IBGE, 2015).

2. OBJETIVO
Esse artigo tem por finalidade apresentar as ações adotadas pelos órgãos públicos na
gestão de uma situação de emergência envolvendo o descarte ilegal de frascos de mercúrio
metálico (odontológico) no município de Rosana, interior do Estado de São Paulo, o qual causou a
intoxicação de dezesseis pessoas, contaminação de duas residências, uma sala de aula e uma
área de plantio de hortaliças. Não serão detalhadas as ações de caráter epidemiológico. Serão
detalhadas somente as ações adotadas visando a confirmação de contaminação e o tratamento
dado, quando necessário, para a remediação dos ambientes (residências e sala de aula) e meios
contaminados (água e solo), além das hortaliças.

3. MÉTODO UTILIZADO
O método utilizado nesse artigo foi um estudo de caso. As pesquisas realizadas foram dos
tipos bibliográfica e documental. Inicialmente buscou-se caracterizar os riscos existentes ao
homem e ao meio ambiente quando da exposição ao mercúrio metálico (bibliográfico).
Posteriormente, em visita ao Setor de Atendimento a Emergências da CETESB obteve-se acesso
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ao Registro de Emergência Química (REQ) de número 262 de 2010, o qual possui o descritivo
das ações de resposta desenvolvidas pelos órgãos públicos durante o atendimento emergencial.
O registro 262/2010 foi analisado (documental) e as principais atividades desenvolvidas no
atendimento estão apresentadas nos itens 4 e 5 a seguir. Ressalta-se que o REQ 262/2010 da
CETESB não está disponível no site da empresa para consulta.

4. DESCARTE DE RESÍDUO
Em 21 de junho de 2010, 5 crianças de uma mesma família com idades de 2, 3, 5, 8 e 10
anos, encontraram 16 frascos de 100 g cada contendo mercúrio metálico (odontológico), em área
destinada a depósito de entulhos (bota-fora) no município de Rosana/SP. Atraídas pela aparência
do produto, levaram os frascos para sua residência, onde foram abertos, e, por mais de uma
semana, manipulados no interior da residência, na residência vizinha, pertencente à avó e no
quintal comum de aproximadamente 300 m².
Em 28 de junho a mãe da família e o filho de 10 anos foram atendidos no Posto de
Atendimento local com sintomas de eritema cutâneo e febre, no entanto nenhuma associação à
exposição ao mercúrio foi levantada. Em 29 de junho outros três filhos apresentaram sintomas
semelhantes e foram levados ao Posto de Atendimento, sendo que duas crianças permaneceram
internadas. Nesse atendimento, as crianças comentaram que manipularam um líquido prateado,
ocasião em que o médico constatou tratar-se de um caso de contaminação por mercúrio metálico.
A mãe, após tomar conhecimento da contaminação dos filhos realizou lavagem do interior da casa
com água.
Em um primeiro momento, a contaminação se restringia apenas a esse núcleo familiar (pai,
mãe, cinco filhos e avó), bem como duas outras crianças amigas que haviam frequentado a casa
nesse período. Coletas de sangue foram realizadas nessas 10 pessoas sendo constatada a
intoxicação por mercúrio nos pais e em quatro crianças. Conforme o Sistema de Saúde da cidade
de Rosana avançava na investigação verificou-se que as crianças inicialmente expostas haviam
levado o mercúrio metálico para a escola e entregado amostras a outras crianças que brincaram
com o produto e, posteriormente, levaram o material para suas casas.
Também havia suspeita de contaminação do poço cacimba existente na residência da
família envolvida.
Uma vez que houve manipulação do mercúrio na área do quintal (terra) das residências e
devido a ocorrência de chuvas, a chácara vizinha, que possuía plantio de agrião, alface e rúcula,
poderia estar com o solo e as hortaliças contaminadas, o que era preocupante pois os mercados
da cidade eram abastecidos com aqueles produtos.
Assim, a situação apresentada necessitava de investigação em diversos aspectos:
•
•
•
•
•
•

amplo levantamento epidemiológico visando identificar pessoas que tiveram contato
com o mercúrio e avaliação de possíveis casos de intoxicação humana;
avaliação da contaminação no interior das residências;
avaliação da contaminação do solo do quintal das residências;
avaliação da água do poço cacimba;
avaliação da contaminação da sala de aula; e
avaliação da contaminação do solo e das hortaliças da chácara.

5. SITUAÇÃO-PROBLEMA
Uma vez identificada a situação de emergência, técnicos da Secretaria da Saúde de Rosana
realizaram o isolamento da área onde se encontrava a casa e promoveram a remoção da família
(casal e 5 filhos), bem como realizaram o recolhimento manual de frascos e produto que
encontravam-se espalhados pelo quintal. O material recolhido foi colocado em frascos de vidro e
temporariamente armazenado na Secretaria da Saúde do município. A área de deposição de
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entulho também foi isolada. Posteriormente, a CETESB foi acionada para prestar apoio técnico,
tendo sido identificada a necessidade de realização de monitoramento ambiental, visando auxiliar
no processo de avaliação.
Em 12 de julho, uma especialista da Delegacia Regional do Trabalho de São Paulo,
utilizando um detector de vapores de mercúrio, realizou monitoramento na região identificando
dezenas de pontos, próximos ao solo, com elevadas concentrações de mercúrio no ar, tanto no
interior da casa (piso, cortinas, colchões, tapetes, cortinas, roupas e brinquedos), como no quintal
das residências indicando, portanto, que aqueles locais encontravam-se contaminados. Não foram
detectadas concentrações de mercúrio metálico na área do bota-fora. Tal fato foi posteriormente
esclarecido pelas crianças que afirmaram que os frascos do produto foram abertos somente
quando estavam no quintal das residências.
Os frascos de mercúrio manipulados pelas crianças apresentavam rotulagem do fabricante,
indicando lotes fabricados em 2002 e 2003, com validade de cinco anos, portanto o produto
estava vencido. Com tal informação, a CETESB manteve contato com o fabricante solicitando
informações sobre a distribuição daqueles lotes na região, na tentativa de identificar os
responsáveis pelo descarte. Também solicitou à empresa apoio técnico e logístico para os
trabalhos a serem desenvolvidos.
Em 16 de julho, técnicos da CETESB realizaram minuciosa avaliação do cenário (interior e
exterior da casa) bem como realizaram coleta da água de poço cacimba existente no quintal da
residência contaminada, pois havia suspeita de contaminação. Também foram realizadas coletas
de solo no bota-fora, no quintal das residências e na chácara, assim como das hortaliças coma
finalidade de avaliar possível contaminação.
No final desse dia, foi identificado pela Secretaria Estadual da Saúde que uma das crianças
havia levado o mercúrio para a sala de aula, tendo havido manipulação do produto por outras
crianças, fato esse confirmado pela professora. Dada à possibilidade de contaminação da sala de
aula, esta foi interditada. Em 19 de julho o Corpo de Bombeiros, a CETESB e a Secretaria
Estadual da Saúde recolheram pequenas gotículas de mercúrio na sala de aula, que permaneceu
interditada.
Em 21 de julho foi realizada reunião entre CETESB e Secretaria Estadual da Saúde para
avaliação dos trabalhos e definição das ações. Coube à CETESB dar continuidade ao
gerenciamento dos aspectos relativos à contaminação da água e do solo, o qual inclui a região do
descarte e o quintal das residências contaminadas. Coube à Secretaria da Saúde continuar com
os levantamentos epidemiológicos bem como realizar a descontaminação do interior das casas e
da sala de aula. Também se decidiu que, pela dificuldade em realizar a descontaminação, todos
os objetos/materiais porosos (brinquedos de pelúcia, almofadas, colchões, cortinas, roupas),
deveriam ser removidos e colocados em sacos plásticos resistentes ou tambores para posterior
destinação final. Foi levantada a possibilidade de necessidade de demolição das residências, de
acordo com os resultados das análises das amostras coletadas.
Para a descontaminação no interior das casas e da sala de aula, conforme sugerido pela
CETESB, foram realizadas, entre os dias 28 e 30 de julho, diversas aplicações de enxofre em pó
nas paredes e objetos da casa. A reação resultante da mistura do enxofre com o mercúrio é o
sulfeto de mercúrio, que transforma o mercúrio metálico em mercúrio inorgânico, forma do produto
menos agressiva à saúde humana e ao meio ambiente. O sal resultante da mistura foi
armazenado em tambores. O recolhimento do material existente no interior das casas
(brinquedos, 01 carrinho de bebê, calçados, 06 colchões, 08 cobertores, cortinas, lençóis,
travesseiros, todas as roupas, toalhas de banho, bolsas escolares, panos de prato, roupas de
cama e quadros) e do produto gerado pela aplicação do enxofre resultou em 600 kg de resíduos,
os quais foram dispostos em tambores metálicos de 200 litros cada.
Já na escola foram gerados 30 kg de resíduos, tendo sido necessário descartar oito
carteiras escolares. Todo esse material foi disposto em aterro industrial classe I em Santa
Catarina, cujas despesas foram custeadas pela Prefeitura de Rosana.
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Lamentavelmente a empresa fabricante do mercúrio odontológico não prestou qualquer tipo
de apoio aos trabalhos, não realizando sequer o recolhimento dos frascos que não se romperam
após o descarte, os quais também foram encaminhados ao aterro industrial classe I.
Não foi possível identificar o responsável pelo descarte dos frascos de mercúrio. Por tal
razão, a Prefeitura de Rosana assumiu todos os custos pelos trabalhos desenvolvidos.
A CETESB autuou a Prefeitura de Rosana em 5001 UFESPs (Unidade Fiscal do Estado de
São Paulo), considerada gravíssima, por dispor resíduos sólidos domiciliares ou de saúde de
forma inadequada, gerando ou podendo gerar danos ao meio ambiente e risco iminente à saúde
pública.

6. RESULTADOS OBTIDOS E DISCUSSÃO
Após os trabalhos de descontaminação das residências e da sala de aula com enxofre,
foram realizados novos monitoramentos com equipamento portátil, não sendo detectadas
concentrações de mercúrio metálico, indicando que a ação adotada foi apropriada. No entanto,
para as duas residências foi necessário reformar paredes, pisos, forros e telhados, pois esses
itens foram parcialmente removidos durante a aplicação do enxofre. Para a sala de aula esse tipo
de remoção não foi necessário. As residências permaneceram interditadas por 3 meses.
Com relação à amostra de água coletada no poço cacimba, a análise realizada não detectou
concentração de mercúrio metálico.
Não foram detectadas concentrações de mercúrio metálico no solo do bota-fora. Já no solo
do quintal das residências e da chácara foram detectadas concentrações de 0,1 e 0,2 mg Hg/kg
de solo. No entanto, de acordo com os valores orientadores para uso de solo da CETESB, o valor
de referência considerado seguro de mercúrio no solo é de 0,5 mg/kg, portanto, sob o aspecto de
contaminação de solo não havia mais restrição ao retorno das famílias às residências (CETESB,
2015a).
A análise das hortaliças indicou a uma máxima concentração de 0,3 mg Hg/kg de couve.
Uma vez que não há valores de referência para esse tipo de contaminação, a CETESB (REQ
262/2010) realizou estimativa da quantidade máxima que um indivíduo poderia consumir por dia
para que não ocorresse sua intoxicação. A estimativa indicou que essa quantidade era de 5 kg de
couve por dia. Considerou-se que o consumo de tal quantidade não ocorre, razão pela qual as
hortaliças foram liberadas para consumo humano.
Conforme descrito na literatura (Conecticut Department of Energy & Environmental
Protection, 2015) a manipulação do mercúrio metálico sem o uso de equipamentos de proteção
individual por parte das crianças resultou na contaminação de todas elas. Também houve a
contaminação de pessoas (pais) que frequentaram ambientes com a presença de vapores de
mercúrio. Ainda conforme previsto na literatura acima citada, foi necessário descartar todos os
materiais com capacidade de absorção do mercúrio como almofadas, cortinas e roupas, já que
não foi possível realizar a descontaminação desses itens. Também conforme mencionado na
literatura (New York Department of Health, 2015) a remoção do mercúrio metálico impregnado nas
paredes, piso e teto das residências e na sala de aula foi realizada com êxito por meio da
aplicação de enxofre em pó.
Outro aspecto importante e mencionado na literatura (New York Department of Health,
2015) é que destinação final do grande inventário de resíduos contendo mercúrio metálico gerado
na emergência somente foi possível em aterro industrial, já que se trata de um material
classificado como perigoso de acordo com a legislação brasileira (ABNT, 2004).
7.

CONCLUSÃO

O caso relatado pode ser considerado de grande porte pelas severas consequências sobre
a saúde das pessoas e pela intensa contaminação de duas residências e uma sala de aula,
5

exigindo dos órgãos públicos ações rápidas e coordenadas para minimizar os efeitos à saúde e
segurança pública, assim como ao meio ambiente.
A investigação epidemiológica por suspeita de contaminação por mercúrio metálico
envolveu 147 pessoas, inclusive moradores de outros municípios da região, sendo que dezesseis
estavam efetivamente contaminadas, as quais receberam tratamento clínico e apoio psicológico
pelo Sistema de Saúde do município e do estado.
No entanto, a emergência poderia ser ainda mais complexa caso a contaminação do poço
cacimba fosse confirmada ou se as hortaliças tivessem apresentado níveis maiores de
contaminação.
Ressalta-se a dificuldade inicial do médico em associar os sintomas manifestados nas
crianças e na mãe com a exposição ao mercúrio metálico.
Após a constatação de que se tratava de um caso de intoxicação por mercúrio metálico, os
órgãos públicos (órgãos da saúde, meio ambiente e segurança pública) atuaram de forma
coordenada e integrada, respeitadas suas atribuições e competências.
É de se lamentar o fato de que o fabricante do mercúrio metálico odontológico não ter sido
capaz de rastrear o lote do produto o que permitiria a identificação do responsável pelos frascos,
nem tampouco ter colaborado nas ações de resposta.
O caso apresentado ressalta a necessidade de que as prefeituras eliminem áreas de
deposição de entulhos (bota-foras) de modo a reduzir a possibilidade de ocorrência de descartes
de resíduos químicos, pois como ocorrido nesse caso, estas serão responsabilizadas por tais
ações, no caso da não identificação do responsável.
Fazem-se necessários que medidas preventivas sejam tomadas para que novos casos
como esse não venham a ocorrer. O mercúrio é, atualmente, encontrado facilmente em
residências, por exemplo, nos termômetros e lâmpadas fluorescentes. Há, no entanto, uma
campanha em nível mundial pela erradicação desse produto (Convenção de Minamata).
Paralelamente, faz-se necessário que até que essas campanhas obtenham sucesso, as pessoas,
e principalmente as crianças, saibam dos riscos envolvidos, de modo a evitar contaminações.
8.
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RESUMO
O enfrentamento da vulnerabilidade do patrimônio cultural edificado do Vale Histórico Paulista aos
efeitos das mudanças climáticas globais demandam ações capazes de diminuir os impactos.
Dados o tempo de existência (construções do século XIX e início do XX), sua base técnica
(estruturas de madeira, paredes com argila e fibras naturais) e sua localização (topos de morro e
vales cortados por rios) essas edificações mostram-se muito vulneráveis aos eventos climáticos,
que podem levar à destruição de sua base física e à morte de seus ocupantes. As possibilidades
de minimizar os efeitos não são fáceis, e implicam num conjunto de ações possíveis de serem
alcançadas por meio de políticas públicas. Para tal, é fundamental a gestão participativa para a
tomada da melhor decisão possível. A exposição visa apresentar como está sendo tratada a
comunicação dos riscos dos conjuntos patrimoniais aos gestores públicos dos municípios do Vale,
e construída uma agenda de políticas públicas para minimizar os riscos atuais e que podem ser
agravados no futuro, dentro dos cenários climáticos projetados para a região.
Palavras-chave: riscos, comunicação, gestão, políticas públicas, patrimônio cultural.

ABSTRACT
Deal with the problem of the vulnerability of cultural heritage buildings of the Vale Histórico Paulista
to the effects of global climate change require actions that reduce the impacts. Given the time of
existence (buildings from the nineteenth and early twentieth), its technical base (wooden
structures, walls with clay and natural fibers) and its location (hilltops and valleys cut by rivers)
these buildings have been very vulnerable to weather events that can lead to the destruction of
their physical base and the death of its occupants. The possibilities of minimizing the effects are
not easy, and involve a number of possible actions to be achieved through public policies. To this
end, it is essential to participatory management for making the best decision possible. The
exhibition aims to present how it is being treated communicating the risks of property sets to
managers of municipalities in the Valley, and built an agenda of public policies to minimize the
current risks, which can be aggravated in the future, within the climate scenarios projected for
region.
Keywords: risk communication, management, public policy, cultural heritage

Apresentação
As Mudanças Climáticas Globais são realidades iminentes e que estão a pedir, cada vez
mais, o posicionamento da sociedade (IPCC, 2007, 2014). Os estudos que envolvem essa
questão apontam para a necessidade de ações em diversas perspectivas do conhecimento, uma
vez que há multicausalidades e multiplicidades de relações entre as atividades humanas e as
alterações climáticas. Por isso, este assunto também está no escopo das ciências sociais.
A participação das ciências sociais é uma forma de melhorar as possibilidades de êxito das
estratégias de luta, pois os saberes sociais podem ser decisivos no processo de adaptação,
sobretudo quanto às formas políticas de enfrentar as mudanças em curso (STERN, FINEBERG,
1996; PULIDO, 2001; POWELL e LEISS, 2005; BLANCO WELLS e FUENZALIDA, 2013).
Em países pobres, que contam com menos recursos para promover as adaptações é mais
difícil ações em prol da adaptação. Se a dificuldade já está posta para tais países, fica ainda mais
complicado em se tratando de municípios de pequeno porte e ainda mais pobres, que têm menos
condições de enfrentar os perigos anunciados.
Essas questões norteiam o presente texto que objetiva tratar de ações necessárias para a
adaptação aos efeitos das mudanças climáticas globais em municípios situados no Vale Histórico
Paulista. Busca-se tanto meios de comunicar aos formuladores de políticas públicas dos
municípios Vale e à população que neles vive os riscos climáticos ali identificados, quanto
contribuir para a formulação de um plano de adaptação a esses riscos. Para isso, visa-se a
elaboração de uma agenda que considere a multidimensionalidade presente na gestão dos riscos,
na qual seja possível definir prioridades de ações interventivas de forma a diminuir a
vulnerabilidade constatada.

A comunicação de risco
Comunicar significa fazer leituras objetivas e críticas da informação de maneira que se
encaminhem todos os processos a uma comunidade, o que implica um trabalho em rede. A
comunicação é um processo interativo de troca de informação e de opinião entre indivíduos,
grupos e instituições. Em se tratando de comunicação de riscos, isso deve se dar em forma de
diálogo no qual se discutam múltiplas mensagens que expressem as preocupações, opiniões ou
reações que envolvam o manejo do risco (NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 1989).
A comunicação de risco deve ser pensada de forma a se concentrar na compreensão de
como as informações produzidas pelos cientistas são levadas ao público, como a mídia traduz tais
informações, como é percebido o risco. A comunicação envolve assim uma ampla gama de
disciplinas, em particular aquelas que consideram a percepção subjetiva do risco (MICHELSEN,
2003, p. 6). Não se pode perder de vista que as estratégias de prevenção são orientadas pelo
contexto cultural no qual os sujeitos se encontram inseridos (DOUGLAS, 1976).
Segundo Ulrich Beck, muitos dos riscos atuais “fogem por completo à percepção humana
imediata”. Ainda que esses não sejam visíveis nem perceptíveis para os afetados, não deixam de
ter consequências nas vidas de seus descendentes. Por isso, os riscos precisam de ‘órgãos
perceptivos’ da ciência (teorias, experimentos, instrumentos de medição) para se fazer ‘visíveis’,
interpretáveis como perigos". (2006, p. 40).
Não há ainda, na sociedade, a percepção do que as mudanças climáticas poderão acarretar,
não somente em termos de eventos no meio ambiente natural e construído como o aumento das
ondas de calor, de furacões e secas, como em impactos sobre a saúde humana (IPCC, 2007,
2014, LEISEROWITZ, 2005), em áreas urbanas (RIBEIRO, 2010, RIBEIRO, 2008, e no patrimônio
edificado (ZANIRATO e RIBEIRO, 2014). As atitudes dos indivíduos em face às mudanças
climáticas são “de sentimento de incapacidade pessoal” (OLTRA et al, 2009, p. 5/6). Não é
incomum que se associe as mudanças climáticas com fenômenos distantes da realidade local,
como o degelo, o aumento do nível do mar. Poucas vezes o tema aparece associado com
aspectos da vida cotidiana. (Idem, p. 7).
Passo importante para isso é distinguir risco e perigo. O "perigo" se refere a alguma ameaça
sobre as pessoas e sobre as coisas que tem valor para as pessoas, enquanto que "risco" se
refere à medida de tal ameaça em termos de probabilidade de perdas associadas ao fenômeno. O

risco é uma situação que implica em perigo e que pode ou não caminhar para um desenlace
catastrófico” (CALVO GARCIA-TORNEL, 2001, p. 12).
Para que o risco não se converta em tragédia, há que ser gerido e essa gestão requer a
participação da sociedade. A participação social favorece ao planejamento consensualizado, ao
desenvolvimento de políticas participativas e à configuração de um sistema de governança.
Tais formulações são desafiantes para o pesquisador interessado na comunicação e gestão
do risco e estão sendo tratados em um espaço específico: o Vale Histórico Paulista.

Os riscos identificados no Vale Histórico Paulista
Os riscos para o referido espaço foram constatados no processo de pesquisa “Patrimônio
Cultural do Vale Histórico Paulista: análise da vulnerabilidade às mudanças climáticas”,
desenvolvido entre 2012/2014 e financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de
São Paulo - FAPESP (2011/51016-9), em convênio com a Secretaria de Cultura do Estado de São
Paulo/Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico Arqueológico, Artístico e Turístico –
Condephaat.
Naquele trabalho identificamos que os municípios do Vale Histórico Paulista guardam um
rico patrimônio cultural, cujas raízes remetem às atividades vinculadas com a produção do café. O
legado construído se expressa em um conjunto arquitetônico com casario em estilos colonial e
neoclássico. Esse conjunto é utilizado tanto como moradia quanto como comércio pela população
do Vale e comporta em torno de 30% dos moradores locais. As edificações apresentam diversos
problemas de manutenção e os riscos de perda podem ser agravados no futuro, em face da
intensidade dos eventos climáticos projetados para a região até o fim do século XXI.
O Vale está situado no Planalto SE do Brasil, Serra da Bocaina, numa faixa de morros entre
as Serras da Mantiqueira e do Mar, no médio vale do Rio Paraíba do Sul e compreende os
municípios de Arapeí, Areias, Bananal, Queluz, São José do Barreiro e Silveiras, todos
considerados de alta vulnerabilidade (exposição e susceptibilidade) às mudanças climáticas, em
face a maiores médias de precipitação (e, portanto, de umidade relativa do ar) e maior intensidade
de raios (ALVES e OJIMA, 2008).
Cientes de que as condições geológicas da área, o comportamento geodinâmico dos solos,
a topografia, a antiguidade e grau de conservação das construções, a tecnologia construtiva
empregada e o material utilizado nas edificações eram fatores condicionantes que incidiam
diretamente no grau de exposição dos imóveis aos riscos, buscamos compreender esses
condicionantes. Por conta dessa diversidade, foi mobilizada uma equipe com meteorologistas,
químicos, microbiologistas, gestores ambientais e historiadores, que levantaram informações
sobre o quadro natural e social da área estudada.
Em posse desses dados, coordenamos os trabalhos de uma equipe do Laboratório do
Grupo de Estudos Climáticos do DCA-IAG-USP, vinculada ao Projeto Fapesp/Condephaat, que
elaborou estudos sobre os cenários climáticos para a região. O estudo apresentou duas
abordagens: uma observacional, cuja base consistiu em dados meteorológicos coletados em
estações espalhadas pelo Vale do Paraíba, e uma numérica, que se fundou em simulações
realizadas com o modelo regional climático RegCM3. Os modelos simularam para o futuro um
aumento médio de 3ºC tanto na temperatura máxima quanto na temperatura mínima e uma leve
diminuição da umidade relativa, bem como aumento da precipitação nos períodos de primavera e
incertezas em relação aos períodos em que podem ocorrer chuvas intensas. Os riscos de
inundações e enchentes, além da intensidade e persistência da chuva, dependem também do uso
do solo (ZANIRATO et al, 2014).
Paralelo a isso, realizamos um inventário das condições dos imóveis, cientes de que a
vulnerabilidade aos efeitos das mudanças climáticas dependiam do estado atual das edificações.
Foram realizadas, no período de dois anos, visitas aos centros urbanos e às fazendas e
preenchidas 195 fichas. O conjunto permitiu saber onde os imóveis se encontram, seu estado de
conservação, quem e como a ocupa, seus usos sociais, sua tipologia construtiva e os materiais e
métodos empregados na construção, os riscos naturais e antrópicos que já existem e os que
podem se abater.
Constatamos que as técnicas construtivas mais comuns são: embasamento em pedra seca,
estruturas que usam argila e madeira. Há predominância do adobe e taipa de pilão nas

construções de médio ou grande porte, e do pau-a-pique em divisórias internas ou em
construções de pequeno porte. As edificações são em grande parte térreas, havendo também
sobrados e conjugações de partes assobradadas e parte térrea, acompanhando a inclinação do
terreno. Nas casas rurais; há construções que foram feitas aplainando o topo de morro e sem
proteção das encostas, tornando-as sujeitas, em situação de chuvas intensas, de erosões,
escorregamentos, desprendimento de blocos de solo ou rocha de um maciço e corrida de massa.
Há imóveis que, pelas necessidades de acesso à água para os serviços domésticos e para a
lavagem dos grãos de café, se situam próximos a córregos. Essa condição se vê também nos
núcleos urbanos de Bananal e Queluz, onde há rios a cortar as cidades.
Boa parte das edificações é ocupada por moradores de baixo poder aquisitivo e sem
condições de realizar as intervenções necessárias nos imóveis. As edificações já apresentam
riscos que podem ser agravados pelo aumento da temperatura média e pelo aumento da umidade
do ar. Há imóveis que sofrem com infestação de cupins no madeiramento, em particular nos
barrotes, pisos, tetos e aberturas; outros têm as paredes úmidas e apresentam rachaduras e
perda de reboco por escorregamento de telhas que favorecem ao gotejamento; há paredes que
expõem a estrutura de pau-a-pique pela queda da alvenaria, sem contar a grande quantidade de
edificações que sofreram reparação com materiais contemporâneos, não condizentes com o que
suas estruturas originariamente comportavam, e que agora empregam tijolos, revestimentos a
base de cimento e pintura com produtos químicos como o acrílico, reparos que tendem a
comprometer e não a reforçar a estrutura do imóvel. Nos núcleos urbanos de Areias, São José do
Barreiro e Bananal, o casario edificado lado a lado, muitas vezes com telhado contínuo, dificulta o
combate ao cupim e o controle do escorregamento de telhas. A situação piora quando há imóveis
abandonados nesse conjunto, que acabam por espalhar os perigos para os edifícios contíguos.
Esse quadro não é diferente na zona rural, haja vista que encontramos casarões, como a sede da
Fazenda Santa Carlota, em Areias, que corre o risco de ter desabados o forro e toda a estrutura
da cobertura pela quantidade de cupim em seu madeiramento.
Podemos afirmar que o estado de conservação dos imóveis oriundos do período cafeeiro é
bastante preocupante, pois este já se encontra sujeito a uma variedade de riscos, que podem ser
ampliados em face à intensificações de eventos climáticos globais, com decorrências locais.
Concluídos os estudos em abril de 2014, a preocupação passou a ser a de comunicar aos
gestores públicos os resultados e trabalhar no sentido de delinear diretrizes de políticas públicas
para a contenção dos riscos identificados.
As políticas dizem respeito à adaptação e que implicam em arranjos institucionais
articulando as diferentes esferas de governo, o setor privado, a sociedade civil (BIDERMAN, 2009;
JACOBI, 2013). Tais políticas devem ser pensadas nos limites das possibilidades das
intervenções, pautadas na realidade dos municípios.
Sabemos que as formas de incidências dos impactos são complexas, entrelaçadas com
várias questões, como o tipo de ocupação do solo, as condições de habitação, a capacidade de
organização social, a condição financeira dos municípios. Essas questões, para serem
compreendidas e encaminhadas à solução, requerem um enfoque que abranja diferentes setores,
vinculando os impactos sociais e ambientais com as atividades econômicas e as ações políticas.
Sabemos que, quanto maior for a intersetorialidade, maior potencial preventivo haverá.

A comunicação do risco e a formulação de um plano de contingência
A divulgação da pesquisa em termos científicos de conhecimento da vulnerabilidade e do
risco não é suficiente para o convencimento dos políticos e o despertar de sua sensibilidade para
a ação. A inação dos tomadores de decisão frente a riscos é explicada tanto pela insuficiência de
informação, quanto por estratégias inadequadas de informação. A comunicação deve ser
participativa, “calcada na promoção de um diálogo sensível às necessidades da comunidade que
vivencia situações de riscos, na integração do público no processo de gerenciamento do risco e
no estabelecimento de uma relação de confiança entre público, pesquisadores e autoridades” (DI
GIULIO et al, 2013, p. 53). A comunicação implica em confiança e credibilidade (MORENO y
PERES, 2011).
Para isso, além do entendimento da historicidade dos riscos (BECK, 2006), há que se ter
em consideração o cálculo dos danos eventuais controláveis e o papel dos atores sociais. A ação

conjunta desses atores contribui para que se obtenha o maior número possível de informações
que possibilitem apreender o risco (ZANIRATO el al, 2008).
Com base nisso, desenvolvemos um plano de comunicação com eixos distintos, que
incluem:
a) o tema Mudanças Climáticas Globais;
b) o registro histórico de desastres da região: inundações, deslizamentos, vendavais,
desmoronamentos;
c) os cenários projetados;
d) os riscos presentes e futuros identificados;
e) a situação socieconômica da região, com ênfase nas condições de habitação;
f) a moradia que é patrimônio cultural;
g) a vulnerabilidade das edificações e dos impactos potenciais;
h) as políticas incidentes sobre os riscos identificados;
i) a formação de uma rede de atores;
j) as diferentes escalas de níveis de responsabilidade: local, estadual, nacional;
k) a importância de uma agenda política de ações de adaptação face aos eventos anunciados;
A preocupação é a de trabalhar com os gestores públicos, de expor a esses agentes os
problemas detectados na pesquisa anterior, de modo mais preciso possível e que favoreça
sensibilizá-los politicamente, na expectativa de que haja, por suas partes, pressões para a
adaptação necessária. A política envolve princípios e valores de difícil consenso, pois significa
escolhas, prioridades. A prioridade, por sua vez, só pode ser definida mediante critérios como
magnitude, transcendência, vulnerabilidade e custos necessários para o enfrentamento do risco. A
possibilidade de adoção de políticas de adaptação requer focar o público a ser atendido,
apresentar os perigos já existentes, os cenários futuros e “buscar no próprio devir e no pacto
social urbano, as respostas para cada caso” (OJIMA e MARANDOLA, 2010, p. 23).
Assim, trabalhamos com oficinas que consideram, para a concepção e a construção da
agenda de interesses coletivos, cinco fatores:
1. a capacidade organizativa da população, ciente de que ela, melhor do que ninguém, quem pode
proteger seu patrimônio;
2. as políticas públicas de mudanças climáticas;
3. a apreensão dos riscos pela comunidade local e buscar meios de sua
4. a especificidade da urbanização local, a pouca capacidade de arrecadação financeira dos
municípios do Vale e as dificuldades de investimento em ações contingências. Por isso, a
necessidade de ações e responsabilidades compartilhadas entre as diferentes escalas de
governo: local, estadual e federal;
5. as funções que o patrimônio assume nas localidades analisadas e investir na para que a
população se reconheça nos bens patrimoniais que hoje são suas moradias e locais de geração
de renda e que precisam ser mantidos por esses motivos e também pelas histórias e memórias
neles circunscritas.
Esses fatores, em conjunto, expressam a multidimensionalidade que envolve a comunicação
e a gestão dos riscos.
Como método empregamos a pesquisa-ação, ou seja “uma forma de pesquisa social com
fundamento empírico, concebida e realizada com íntima associação de uma ação ou solução de
um problema coletivo, na qual os pesquisadores e os participantes da situação estão envolvidos
cooperativamente (THIOLLENT, 2004, MAY, 2004). Trata-se de uma metodologia na qual o
pesquisador não apenas descreve o que está observando, mas tenta alterar e modificar seu
campo de estudo. A pesquisa-ação conta com estratégias específicas, entre os quais oficinas.
As oficinas seguem as experiências de comunicação de riscos tratadas por BOSTROM,
MORGAN, FISCHHOFF and READ, 1994; O’CONNOR, BORD, and FISHER, 1999;
LEISEROWITZ, 2005 e SPINK 2003. São portanto, estratégias facilitadoras da troca dialógica e
da construção de sentidos. As seguintes temáticas são contempladas nas oficinas:
1. Comunicação dos resultados da pesquisa anterior;
2. Percepção de Riscos e Redução de Perdas. Avaliação empírica do que as pessoas já
conhecem, e fornecimento de novas informações numa perspectiva mais crítica;
3. A situação político/financeira de cada município e a intersetorialidade das ações para redução
de danos;

4. A viabilidade política das ações. Construção de uma árvore de problemas onde são discutidas
as causas geradoras dos riscos, o risco em si e as consequências ou efeitos deles decorrentes;
identificados e priorizados os problemas, as barreiras e obstáculos mais significativos que
dificultam a implementação das medidas.
5. Diretrizes e formulação de objetivos para reduzir os riscos identificados. Construção de uma
árvore de propostas de solução dos problemas identificados.
6. Viabilidade de desencadeamento dos objetivos. As facilidades e dificuldades de ordem política,
técnico operacional e financeira e as possibilidades de potencializar as facilidades e superar as
dificuldades.
7. Formulação de um plano de ação. Estratégias, compromissos e prazos para resolução de
problemas que estão na escala local e identificação, responsabilização e encaminhamento dos
problemas aos responsáveis por ações de outras escalas (estadual e federal).
8. Elaboração de um plano de ação com prazos para a sua implementação; recursos financeiros
necessários; recursos humanos existentes e adicionais; identificação de órgão(s) responsável(is)
pela implementação.
As oficinas são mensais e acontecem em dois municípios: Areias e Bananal. Em Areias são
reunidos os grupos dos municípios de Areias, Queluz e Silveiras. Em Bananal reunimos
representantes dos municípios de São José do Barreiro, Arapeí e Bananal. A chamada para a
participação ocorre por intermédio das Secretarias de Cultura dos municípios, que intermeia os
convites. Os convites são dirigidos aos gestores e equipes técnicas de Secretarias Municipais nas
áreas relacionadas com a habitação, cultura, turismo, meio ambiente e desenvolvimento
econômico. Também são convidados representantes de instituições com potencial de intervenção
e tomada de decisão no município, como os conselhos municipais, as ONGs locais. O convite se
estende ainda aos representantes dos governos estadual e federal que atuam na região, do
Ministério Público, aos integrantes de instituições de ensino e religiosas e às lideranças
comunitárias.
Considerações parciais
O processo está em curso e há poucos resultados até o momento, um deles é a
identificação de atores institucionais (poder público e organizações sociais) e não institucionais
(movimentos e redes sociais), com atuação mais relevante nos municípios selecionados, com
vistas à formação de uma rede de governança.
Esta deve ser composta pelos membros do Executivo, em particular, os gestores e o corpo
técnico das Secretarias Municipais de Governo, de Administração, de Finanças, de Educação, de
Cultura e Turismo, de Agricultura e Meio Ambiente e de Promoção e Desenvolvimento Social. A
eles se somam os membros dos conselhos municipais, em especial de Educação, Cultura, Meio
Ambiente; o Destacamento da Polícia Militar, as ONGs locais, representantes dos governos
estadual e federal e do Ministério Público que atuam na região, assim como integrantes de
entidades de ensino e religiosas. Essa rede visa ser aberta e ampla, cuidadosamente formada,
pois objetiva-se atingir um público que efetivamente se envolva nos processos decisórios e que
favoreça à credibilidade e à confiança mútua entre os componentes.
O convite à participação desses atores está sendo feito por intermédio das Secretarias de
Cultura dos municípios, em conjunto com a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec-SP).
Outro passo é a organização da primeira oficina, a ocorrer em junho, que terá como
finalidade a coleta de informações sobre a percepção social. Para isso foi elaborado um
questionário a ser aplicado aos atores e que considera as seguintes questões:
I. Entre os problemas mais cruciais para o município há algum que se relacione com o clima?
Quais?
II. Você sabe o que são mudanças climáticas? Explique
III. Você considera que possa haver ameaça decorrentes das alterações do clima que afetem o
município? Se sim, quais são os setores e pessoas mais afetados?
IV. Seria possível pensar em medidas de prevenção que diminuíssem as ameças? Quais seriam
essas medidas?
V. De quem deve partir a iniciativa de prevenção?

As respostas a essas questões indicarão o grau de percepção dos atores sociais sobre o
assunto e orientará a apresentação da pesquisa anterior, que indicou a vulnerabilidade das
edificações do período cafeeiro que são moradia e comércio da população e os riscos de sua
perda em face da intensidade dos eventos climáticos projetados para a região.
Todas as oficinas estão com locais e dias da semana definidos. Ao mesmo tempo, estão
sendo empreendidos esforços junto à Coordenadoria Estadual de Defesa Civil para parceria com
vista ao estímulo à constituição de um núcleo comunitário de defesa civil no Vale Histórico, que
seja partícipe no processo de comunicação de risco e que permaneça atuante após o término dos
trabalhos.
O processo deve se estender pelos próximos dois anos. A comunicação de risco enseja ser
um modo a fortalecer o conhecimento da população do Vale sobre o tema e a orientar uma
agenda de ação capaz de orientar a tomada de decisões em médio e longo prazo, por instituições
públicas e privadas. Esperamos, assim, contribuir para a formação da cultura de riscos nas
localidades selecionadas.
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RESUMO
As chuvas intensas que atingiram o estado do Paraná no mês de junho de 2014 deixaram
diversos municípios em situação de emergência e até de calamidade pública. Foram registrados
dois eventos extremos de chuvas contínuas, nos quais o volume precipitado em poucos dias
causou danos severos em rodovias das regiões Oeste, Sudoeste, Sul e Centro do estado. Tais
eventos resultaram na destruição de trechos de pavimentos, aterros, pontes, bueiros e outros
elementos essenciais da infraestrutura rodoviária, impactando diretamente os municípios. O
objetivo do presente artigo é apresentar e discutir as metas do Plano de Trabalho subsidiado pelo
Ministério da Integração Nacional (MI), realizado para restabelecer a normalidade no cenário de
desastre em diversos trechos de rodovias estaduais. Foram relatadas as ações definitivas de
reconstrução total ou parcial, os valores das obras e os trâmites burocráticos entre o Governo do
Paraná e o MI. O estudo do caso contribui para o estabelecimento de processos de resposta à
emergência pelo Estado, já que eventos extremos como o ocorrido não podem ser previstos e
exigem a adoção de medidas corretivas imediatas pelos órgãos competentes. Ainda, aponta-se a
necessidade de implantar medidas de prevenção não estruturais, por meio do gerenciamento de
riscos.
Palavras Chave: enchentes, rodovias, resposta à emergência, gestão de riscos.
ABSTRACT
The intense rains that reached the state of Parana in June 2014 left several municipalities in
emergency situations and even public calamity. Two extreme events of continuous rainfall were
registered, in which the rain volume precipitated in a few days caused severe damage to roads in
West, Southwest, South and Center regions of the state. These events resulted in the destruction
of pavement stretches, embankments, bridges, culverts and other essential elements of road
infrastructure, directly impacting the municipalities. The objective of this paper is to present and
discuss the goals of the Work Plan subsidized by the Ministry of National Integration (MI), held to
reestablish normality in the disaster scenario in different stretches of state highways. The definitive
actions of total or partial reconstruction, the values of works and bureaucratic procedures between
the Parana government and MI were reported. The case study contributes to the establishment of
processes of response to emergency by the state, since extreme events as occurred cannot be
predicted and require the adoption of immediate corrective measures by the competent authorities.
Further, it is pointed out the need to implement non-structural prevention measures, by means of
risk management.
Keywords: floods, highways, response to emergency, risk management.
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1. OBJETIVO
O presente artigo tem a finalidade de desenvolver um estudo de caso acerca da resposta
aos desastres causados pelas enchentes nas rodovias estaduais do Paraná no mês de junho de
2014. O intuito do estudo é divulgar as metas, etapas e valores do Plano de Trabalho executado
pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná (DER/PR), em Cooperação
Técnica-Financeira com a Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), com subsídio do MI,
representado pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (SEDEC). A partir da
articulação do procedimento de resposta às emergências, foi possível identificar fatores críticos
relacionados à condução dos processos.

2. MÉTODO UTILIZADO
2.1. Considerações iniciais
Este artigo foi estruturado como um estudo de caso devido à particularidade do evento,
caracterizado como o maior dano dos últimos 30 anos no Estado do Paraná. No mês de junho de
2014, foram registrados dois eventos severos de chuvas contínuas: o primeiro entre os dias 05 e
08 e o segundo entre os dias 25 e 29. Os elevados volumes precipitados deixaram 152 municípios
em situação de emergência e três municípios em estado de calamidade pública (SEIL, 2014a).
Em consequência, rodovias estaduais foram danificadas, resultando na destruição de elementos
essenciais da infraestrutura local e impactando diretamente na economia do Estado. Estimou-se
que as ações de recuperação beneficiariam aproximadamente oitocentas e vinte mil pessoas
(SEIL, 2014b).
2.2.

Procedimentos de resposta à emergência

2.2.1. Ações imediatas
Ao término das fortes chuvas, foram identificados os pontos de ocorrência, juntamente com
as Superintendências Regionais e Escritórios Regionais do DER/PR. A primeira etapa para
oficializar o Decreto de Situação de Emergência foi a realização de uma vistoria prévia nos locais
atingidos, com acompanhamento do Engenheiro Responsável da Área de Gestão1 respectiva.
Após a identificação dos locais, foram elaborados relatórios preliminares com as seguintes
informações:
 Localização georreferenciada do ponto de ocorrência, identificação e codificação da
rodovia afetada pelo Sistema Rodoviário Estadual (DER, 2014), padronizado pelo
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT);
 Classificação do tipo de ocorrência (queda de barreira, rompimento de cabeceira de
ponte, erosão, danos no pavimento, entre outros);
 Registro fotográfico e de filmagens, quando possível;
 Estimativa da população direta e indiretamente afetada;
 Execução de levantamentos iniciais para elaboração de projeto executivo.
Ainda, foram adotadas ações quanto à segurança viária, com a finalidade de evitar a
ocorrência de acidentes de tráfego no entorno dos pontos de ocorrência.
A partir dos relatórios preliminares, foi elaborado um documento para envio à SEDEC que,
após aprovação, resultou no Decreto Estadual emitido pelo Poder Executivo, que oficializou a
situação de emergência no Estado do Paraná. Após a publicação do Decreto no Diário Oficial do
1

Área de Gestão: extensão de uma rodovia sob responsabilidade de um Engenheiro do corpo técnico
do DER/PR, cuja incumbência é gerenciar e fiscalizar a área conforme as Instruções Normativas do órgão.
2

Estado, aguardou-se o reconhecimento da situação de emergência pela portaria emitida pelo
MI/SEDEC.
2.2.2. Plano de Trabalho e Relatório de Diagnóstico
Após o reconhecimento da situação de emergência pelo MI, iniciou-se a elaboração do
Plano de Trabalho e do Relatório de Diagnóstico referentes ao primeiro evento de chuvas, entre
os dias 05 e 08 de junho de 2014. Ambos os documentos foram padronizados pela Portaria 384
de 23 de junho de 2014, que define os procedimentos a serem adotados pela SEDEC para
transferências de recursos aos Estados, Distrito Federal e Municípios para ações de recuperação
em áreas atingidas por desastres (MI, 2014a).
No Plano de Trabalho, cada ponto de ocorrência a ser recuperado foi denominado como
meta, e foi apresentado com a descrição detalhada dos danos no local, as coordenadas
geográficas e os custos de recuperação estimados inicialmente.
A divisão das parcelas dos recursos a serem transferidos também foi definida pela Portaria
384/2014. Como o valor estimado foi superior a 5,7 milhões de reais, o montante foi dividido em
três parcelas de 30%, 40% e 30% (MI, 2014a).
O Relatório de Diagnóstico é um documento anexo ao Plano de Trabalho, cuja função é
detalhar as metas apresentadas, relatando como a estrutura foi afetada pelo desastre, se houve
realização de ações paliativas, qual foi a quantidade de pessoas afetadas direta e indiretamente,
quais as ações necessárias e as possíveis consequências da não recuperação. No relatório
também constam registros fotográficos que indicam a gravidade da ocorrência para análise pelo
MI.
Foram emitidas quatro versões do Plano de Trabalho e do Relatório de Diagnóstico,
adequando-se às notas técnicas expedidas pelo órgão federal responsável (MI, 2014b). Na versão
final, foram aprovadas 28 das 53 metas solicitadas inicialmente. Portanto, 25 metas foram
retiradas porque não se adequaram à funcional programática de gestão de riscos e resposta aos
desastres estabelecida pelo MI.
As Figuras 1a e 1b apresentam dois pontos de ocorrência, referentes às metas 04 e 25 do
Plano de Trabalho.

(a)

(b)

Figura 1 – (a) Meta 04: dano ocorrido na rodovia PR-364 no km 56,7 (b)
Meta 25: dano ocorrido na rodovia PR-447 no km 22,50

2.2.3. Custos de recuperação
Na primeira versão do Plano de Trabalho, foi solicitado um valor de aproximadamente 77
milhões de reais, referente as 53 metas estabelecidas inicialmente. Na versão final, contendo as
28 metas aprovadas, o valor solicitado foi de cerca de 36 milhões de reais. Conforme citado
anteriormente, a transferência dos valores foi programada para ocorrer em três parcelas de 30%,
40% e 30%.

3

2.3.

Trâmites burocráticos

Na Figura 2 é apresentado um fluxograma de articulação do trâmite burocrático do
procedimento de solicitação e transferência de recursos do MI para o Estado do Paraná. Para
uma leitura mais detalhada pode-se consultar a Portaria 384/2014 (MI, 2014a).
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Figura 2 – Fluxograma referente à Portaria 384/2014 (MI, 2014a)

Foram identificadas algumas etapas críticas no procedimento, que acarretaram em uma
maior morosidade no processo de resposta ao desastre. Primeiramente, cita-se o trâmite para
aprovação do Plano de Trabalho e do Relatório de Diagnóstico pelo MI, no qual foram emitidas
diversas notas técnicas solicitando alterações e exclusões de metas para a composição da versão
final. No caso em estudo, foi necessária a emissão de quatro versões do Plano de Trabalho, além
de duas viagens ao Distrito Federal para reuniões junto à Diretoria do Departamento de
Reabilitação e Reconstrução da SEDEC.
Outra etapa crítica refere-se ao trâmite da transferência dos recursos. Para o caso em
estudo, foram definidas três parcelas de pagamento, de acordo com a Portaria 384/2014. A
transferência das parcelas depende de empenho orçamentário do órgão federal e de negociações
realizadas entre chefes de Estado e o MI. Além disso, foi necessária a abertura, pelo ente
federativo, de uma conta corrente específica para este fim.
Ainda, para que ocorra o pagamento das parcelas, é necessário entregar o Relatório de
Progresso, juntamente com uma declaração do fiscal do contrato (Anexo I).
No caso em estudo, a aprovação da transferência de recursos ocorreu 420 dias após a
ocorrência do desastre e o pagamento da primeira parcela foi realizado 18 dias após a aprovação.
Atualmente, encontra-se em fase de negociação o pagamento da segunda parcela, visto que o
Relatório de Progresso e o Anexo I foram encaminhados ao MI no mês de novembro de 2015.

3. CONCLUSÃO E DISCUSSÃO
Nos últimos cinco anos, observou-se um aumento na ocorrência de situações de
emergência no Estado do Paraná, principalmente relacionadas à infraestrutura rodoviária. Neste
período, já foram realizadas duas solicitações de recursos para ações de recuperação de danos
5

causados por desastres naturais. Neste ano, o Estado do Paraná encaminhou mais uma
solicitação após as chuvas intensas ocorridas no mês de janeiro.
Face aos desastres ocorridos, o Governo do Paraná, juntamente com o Sistema
Meteorológico do Paraná (SIMEPAR), desenvolveu o programa Gestão de Riscos e Desastres,
para a modernização do sistema de monitoramento, prevenção e alerta de desastres naturais no
Estado. O programa foi criado após a ocorrência de chuvas intensas em março de 2011, nas
quais a precipitação registrada foi de 518 mm entre os dias 10 e 11. O evento causou danos
severos em diversas pontes e estradas vicinais, além do deslizamento de encostas na região
litorânea do Paraná, nos municípios de Guaratuba, Morretes, Paranaguá e Antonina.
Entre as ações do programa, cita-se o radar meteorológico de dupla polarização em
operação da região Oeste, que é capaz de receber e transmitir sinais dos polos horizontal e
vertical simultaneamente, gerando dados meteorológicos de alta qualidade. Ainda, há previsão de
aquisição de mais dois radares de dupla polarização, para instalação no Litoral e na Região
Metropolitana de Curitiba.
Atualmente, a concessionária Ecovia Caminho do Mar S/A, também em parceria com o
SIMEPAR, mantém três equipamentos que monitoram em tempo integral o volume de chuvas que
atinge a Serra do Mar e o Litoral do Estado, principalmente nas rodovias BR-277 e PR-408. Os
equipamentos estão localizados em pontos estratégicos nas rodovias, e os dados emitidos na
leitura de cada aparelho são enviados diretamente ao Centro de Controle Operacional (CCO) da
concessionária a cada intervalo de 15 minutos. O CCO realiza o monitoramento das alturas de
precipitação e, quando necessário, envia a equipe técnica para realizar avaliações de risco no
local.
Observa-se que ainda há necessidade de investimentos em medidas não estruturais de
prevenção, estabelecendo um sistema de alerta remoto contra possíveis desastres que possam
afetar as rodovias. Para tanto, é possível recorrer às tecnologias de monitoramento de superfície,
como, por exemplo, a fotogrametria aérea, e de subsuperfície, por meio da instrumentação de
taludes e outras estruturas com medidores de deslocamento e deformação (extensômetros,
inclinômetros, medidores de recalque etc.), piezômetros, medidores de vazão entre outros.
Também é importante estabelecer políticas públicas de gestão de riscos de forma conjunta entre
os poderes municipal, estadual e federal, priorizando a comunicação eficiente entre os órgãos
tanto na implantação de medidas preventivas como na resposta aos desastres ocorridos.
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RESUMEN
El aumento de desastres antrópicos y naturales ocurridos en lo que va del siglo XXI,
ha dado paso a la intervención del Trabajo Social en las diferentes etapas que
involucran un evento de baja, mediana y alta complejidad socio natural. Estos
escenarios se traducen en las emergencias y desastres provocados por las lluvias de
2014, en las localidades de Río Bueno y San Juan de la Costa, y en las Comunas de
La Unión y Río Negro, al sur de la Región de Los Ríos y norte de la Región de Los
Lagos respectivamente. Asimismo, se incluyen las erupciones del volcán Chaiten en
2008 y el complejo volcánico Cordón Caulle en 2011, que implicaron respuestas
supranacionales de los países de Chile y Argentina. El presente trabajo busca dar a
conocer el accionar profesional del Trabajador Social en los escenarios antes
mencionados.
Palabras Clave: Trabajo Social; comunidad local; gestión del Riesgo
ABSTRACT
The increase in anthropogenic and natural disasters in so far this century, has led to
the intervention of Social Work in different stages which involves an event on time low,
medium and high complexity natural partner These scenarios result in emergencies
and disasters caused by the rain in 2014 in the surrounding areas of Rio Bueno and
San Juan de la Costa, and in the municipalities of La Union and Rio Negro, in the south
of Los Ríos Region and in the north of Los Lagos region respectively. Additionally, both
the Chaiten volcano eruptions in 2008 and the volcanic complex, Cordon Caulle, in
2011 include supranational responses from countries such as Chile and Argentina.
This article will disclose the professional activities of the Social Worker in the scenarios
presented above.
Keywords: Social work; local community; risk management.

Objetivo general
Identificar las acciones realizadas por Trabajadores Sociales en escenarios
desastrosos en las regiones chilenas de Los Ríos y Los Lagos.

Objetivo especifico
Clasificar las labores realizadas por Trabajadores Sociales en escenarios de
baja, mediana y alta complejidad socio natural, según criterios de la Oficina Nacional
de Emergencias del Ministerio del interior y Seguridad Pública chileno.

Método utilizado
La investigación, de carácter cualitativa, sustentó su metodología en el plan de
protección civil de la Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio del Interior y
Seguridad Pública (ONEMI) chilena de (2002), el cual distingue distintos niveles de
complejidad para diferenciar eventos desastrosos: Baja Complejidad, Emergencias
gestionadas por municipios locales, 2) Mediana Complejidad, Desastres tratados con
recursos del gobierno central, 3) Alta Complejidad, Catástrofes que empleen
respuestas supranacionales.
Los efectos de las emergencias producidas por anegamientos en Río Bueno y
San Juan de la Costa, las inundaciones de 2014, que causaron desastres en La Unión
y Río Negro, además de las respuestas supranaciones a las catástrofes de las
erupciones del volcán Chaitén, 2008 y Complejo volcánico Cordón Caulle 2011 en las
Comunas de Chaitén y Lago Ranco respectivamente, fueron contempladas para este
trabajo.
La investigación, utilizó entrevistas semi estructuradas a actores claves, por
medio de la técnica Bola de Nieve, que se enfocó en primera instancia, en los
encargados de Oficinas Municipales de Emergencias de las comunas de La Unión, Río
Bueno, San Juan de la Costa, Río Negro y Lago Ranco, los que indicaron a
profesionales del Trabajo Social que tuvieron participación en respuestas a los
diferentes escenarios de complejidad, señalados en el párrafo anterior.

Conclusiones
En la baja complejidad, reflejada por las comunas de Rio Bueno y San Juan de la
Costa, se apreció por un lado, la escasa participación del Trabajador Social y por el
otro se centró principalmente en el asistencialismo, en base primordialmente a la
entrega de ayudas de forma expedita y enmarcada en las limitaciones de recursos
propias de la comuna.
La mediana complejidad, representada por las Comunas de La Unión y Rio
Negro, se caracteriza por su preparación, aunque de formas notoriamente opuestas.
Una atormentada por emergencias de carácter cíclico que la hace estar predispuesta
para enfrentar dichos sucesos, donde el Trabajador Social tiene un rol y funciones
definidas y la segunda, que en teoría creía estar preparada, no obstante a la hora de
experimentar un desastre, vivencio que lo hipotética preparación la cual creían
presentar no fue suficiente , provocando que el Trabajador Social de la comuna,

concretamente del Departamento Social, realizara funciones ambivalentes y de
respuesta tardía ante el hecho.
En el caso de la alta complejidad, donde se encuentra Lago Ranco y Chaiten, se
puede apreciar que si bien, en ambos lugares no ocurría una catástrofe de grandes
magnitudes hace varias décadas, la respuesta social concretamente fue oportuna,
amplia y múltiple. Dejaron a la vista diferente efectos que tuvo en la normalidad de los
territorios, las erupciones volcánicas del Chaitén y el Caulle en 2008 y 2011
respectivamente, obligaron el cierre de aeropuertos en Chile como en el resto del cono
sur (eluniversal.com.co, 2011) y Oceanía, así como la evacuación de 3.500 personas
de 22 localidades rurales cercanas al Complejo Volcánico, en el caso del Caulle
(lahora.com.ec, 2011). Experiencia diferente la del volcán Chaitén, donde la comuna
del mismo nombre, se vio afectada principalmente en el ·rea urbana, por lo que más
de 4.000 personas debieron ser evacuadas (elpaÌs.com, 2011) hacía Chiloé, Puerto
Montt, a la vez el gobierno, debió movilizar más de 1800 cabezas de ganada hasta
esta última ciudad (emol.com, 2008).
Los diferentes escenarios desastrosos, requieren de diferentes acciones para intervenir
en distintas situaciones, las que se grafican en la siguiente figura:

Figura 1: Fuente de elaboración propia

Los hallazgos del trabajo investigativo, posibilitan apreciar intervenciones de
Trabajadores Sociales en atenciones microsociales, es decir, labores de contención
psicosocial y otras prestaciones que se concretan de manera directa con los individuos
y familias de comunidades afectadas. Por otro lado, se ejecutan funciones en la
gestión de recursos, redes y tecnología más ligado a la gerencia social (Catañeda &
Ana, 2009), Todo aquello, en respuesta a las áreas impactada.

Discusión
El impacto de un evento desastroso, en las familias e individuos de
comunidades expuestas esta constituida por diferentes reacciones psicológicas, tales
como miedo o angustia (Robles & Medina, 2002). En el desarrollo de estos sucesos, los
Trabajadores Sociales, realizan una praxis diversa y multidisciplinaria, principalmente
con intervenciones psicosociales que se llevan a cabo sin tener una formación que
avale sus labores en estos casos (Coloma, 2009), utilizando lo aprendido en sus
trayectorias profesionales y experiencias vividas, hacia los grupos humanos afectados.
Uno de los efectos posible de indicar, es que el accionar identificado en cada
una de las complejidades siempre será parte de otra. Es decir, las acciones de la baja
complejidad, vuelven a aparecer en las de la mediana y en la alta. Lo mismo sucede
con las labores propias de la mediana complejidad que se replican en la alta , siendo
esta ultima las que agrupa a todas las anteriores.
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RESUMO
Introdução: O estado de São Paulo é o segundo maior consumidor de agrotóxicos no Brasil, os
impactos do uso intenso destas substâncias toxicas para a saúde humana tem sido objeto de
grande preocupação no campo da saúde pública, em especial, relacionada à contaminação do
solo, da água de consumo humano e alimentos. Os agrotóxicos entram no meio ambiente de
diversas formas, pelo ar, solo e água contaminando animais, alimentos e pessoas. Ainda que
existam diversos índices e estudos de monitoramento dessas águas no Estado, muito pouco se
pode fazer ao concluir que há presença de substâncias tóxicas nas águas de abastecimento, em
especial em um cenário de estresse hídrico e de severa redução da disponibilidade de água para
abastecimento humano. Dessa forma, se faz necessário ampliar os estudos e as possibilidades de
monitoramento e vigilância de áreas determinantes da contaminação dos mananciais de
abastecimento. Objetivo: delimitar a área de contribuição hídrica do ponto de captação de água
dos municípios, identificando assim o caminho de escoamento das substâncias. Método: A partir
dos dados de Modelo Digital de Elevação, são gerados subprodutos de direção de fluxo, área de
acumulo, rede de drenagem e sub-bacias para o calculo da área de contribuição hídrica.
Resultado: Mapas com a identificação das áreas de contribuição hídrica, rede de drenagem e uso
do solo.Conclusão: Essa delimitação permite orientar medidas de proteção dos mananciais de
abastecimento além de propor o monitoramento mais efetivo dos agrotóxicos utilizados,
contribuindo para o planejamento do uso e ocupação do solo e para as decisões de restrição ou
proibição de aplicação de agrotóxicos nas áreas potencialmente contaminantes.
Palavras Chave: Agrotóxicos, Contaminação, Águas superficiais, modelos hidrológicos.
ABSTRACT
Introduction: The state of São Paulo is the second largest agrochemical consumer in Brazil, the
impacts of heavy use of these toxic substances to human health has been great matter of concern
in the field of public health, in particular related to soil contamination, of human food consumption
and water. Pesticides enter the environment in various ways, by air, soil and water infect animals,
food and people. Although there are several indexes and monitoring studies of groundwater in the
state, very little can be done to conclude that there is presence of toxic substances in drinking
water, especially in water stress scenario and severe reduction in the availability of water supply
human. Thus, it is necessary to expand the studies and monitoring possibilities and surveillance of
key areas of contamination of supply sources. Objective: To define the water catchment area of
the water intake point of the municipalities, thus identifying the path of flow of substances from the
drainage. Método network: From the Digital Model data elevation, direction of by-products are
generated flow accumulation area, drainage network and sub-basins for calculating the water
catchment area. Result: maps identifying the areas of water contribution, drainage system and
land use. Conclusion: This definition allows direct protection measures for supply sources in
addition to proposing the most effective monitoring of pesticides used, contributing to the planning
of land use and occupation and decisions restricting or pesticide application ban on potentially
contaminated areas.
Keywords: Pesticides, contamination, surface water, hydrological models.
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1. INTRODUÇÃO
A partir da década de 1950, no cenário do pós-guerra, a Europa enfrentava o problema da
fome, na América Latina surgiram os movimentos de luta pela terra e pelo direito à alimentação,
têm início a chamada Revolução Verde, promovida por governos órgãos internacionais e indústria
química e que se caracterizava por um conjunto de investimentos e transformações tecnológicas
na agricultura com o intuito de aumentar a produção agrícola, pautada pela intensa mecanização,
monocultura e o uso massivo de fertilizantes e pesticidas (PORTO-GONÇALVES, 2006).
Desde então, o aumento na produção dos agronegócios tornou-se dependente do aumento do
uso de produtos químicos. O agronegócio e a chamada agricultura convencional, para garantirem
o aumento da produção, utilizam-se cada vez mais insumos químicos, herbicidas, inseticidas,
fungicidas, fertilizantes,. As monoculturas em todo o país, “[...] saturou os solos com Glifosato
pondo em sérios riscos sua vida microbiana [...] de 10milhões de hectares de cultivos
transgênicos estão sendo aplicados cerca de 80 milhões de litros de herbicida anuais” (PORTOGONÇALVES, 2006).
Por outro lado, o aumento do consumo de agrotóxicos vem preocupando pesquisadores de
diversas áreas, uma vez que essa questão, não atinge exclusivamente o meio ambiente, mas
também a saúde de toda vida animal e humana. Em 2008, o Brasil se tornou o maior consumidor
mundial de agrotóxicos, comercializando substâncias que atualmente são banidas em diversos
outros países. Os agrotóxicos entram no meio ambiente de diversas formas, pelo ar
(pulverização), solo (aplicação), e água (percolação) e também contaminam animais, alimentos e
pessoas.
De todos os impactos que a utilização dos agrotóxicos possa trazer ao meio ambiente, a
contaminação das águas superficiais e subterrâneas talvez seja um dos mais preocupantes. Tanto
por sua capacidade de transportar essas substâncias para além das áreas de aplicação, como por
suprimir espécies aquáticas e contaminar as águas de abastecimento humano, (PERES E
MOREIRA, 2003).
O Dossiê da ABRASCO (CARNEIRO et al., 2015), apresenta dados estimando que no Brasil
existe mais de 400.000 pessoas/ano contaminadas por agrotóxicos, contudo o sistema de
notificação é subutilizado com falhas de classificação e notificação (FARIA, 2007), fato que
dificulta o monitoramento e vigilância de áreas prioritárias. O monitoramento dos agrotóxicos na
água de consumo humano no Brasil não leva em conta a complexidade de fatores que influenciam
a presença ou ausência das substâncias na água (MARIO JUNIOR, 2013), como a fragilidade do
ambiente, localização e características das culturas, tipo de solo, declividade do relevo, índice
pluviométrico, proximidade das áreas de aplicação de agrotóxicos com os cursos d’água, direção
de fluxos, entre outros.
Para tanto o uso técnicas de geoprocessamento, como modelagem hidrológica, mapeamento
de uso e ocupação do solo, elaboração e identificação dos ambientes de fragilidades, podem
contribuir para criar modelos do caminho de exposição e monitoramento dos agrotóxicos nos
ambientes. As análises baseadas em Sistemas de Informação Geográfica (SIG) são importantes
para os estudos epidemiológicos e de saúde ambiental porque podem identificar as rotas de
exposição e calcular o tempo em que irá atingir a população (CROMLEY et al., 2002), permitindo
assim, criar modelos de vigilância e planejamento de uso do solo e restrição de aplicação dos
agrotóxicos nas áreas de maior fragilidade.
Para análises de contaminação de corpos d’água, não é possível apenas determinar um
buffer de exposição a partir de um ponto determinado, uma vez que a água não se distribui de
forma igualitária no circulo. Ao contrário, é preciso identificar sua direção de fluxo e seu acumulo
de fluxo para construir a rota de exposição dos contaminantes, como exemplifica Cromley e
Mclafferty (2002,175).
A fim de identificar o caminho de exposição que os agrotóxicos percorrem no solo até
alcançar os corpos d’água, é preciso considerar a unidade da bacia hidrográfica como referencial
geográfico para planejamento e monitoramento do uso e manejo dos recursos naturais. Adotando
as bacias hidrográficas como prioritárias às investigações ambientais, é preciso então considerar
as atividades econômicas existentes em seus limites como as principais agentes de
transformação e impacto ambiental (ROSS,1998).
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2. OBJETIVOS
Delimitar a área de contribuição hídrica do ponto de captação de água dos
municípios, identificando o caminho de escoamento das substâncias, a partir da rede de
drenagem e o mapeamento da cobertura da terra para identificação das áreas mais
críticas de modo a priorizá-las para fins de vigilância do uso de agrotóxicos.

3. MÉTODO
A fim de identificar o caminho de exposição que os agrotóxicos percorrem até alcançar os
corpos d’água, é preciso considerar a unidade da bacia hidrográfica como referencial geográfico
para planejamento e monitoramento do uso e manejo dos recursos naturais (ROSS,1998).
O presente trabalho está vinculado ao Projeto de Pesquisa FAPESP/PPSUS: “Avaliação dos
resíduos de pesticidas e protozoários patogênicos em água de abastecimento público do Estado
de São Paulo” o qual monitorou a quantidade de agrotóxicos e patógenos na água em 26
municípios do estado durante o ano de 2015. Um dos municípios que apresentaram resultados
positivos para presença de agrotóxicos na água de abastecimento público foi Piedade, localizado
na região sudoeste do estado e pertencente à região metropolitana de Sorocaba. Possui uma
população de 52.214 habitantes (IBGE, 2010) e uma economia predominantemente agrícola.
Para a caracterização física da área estudada e para a modelagem hidrológica, foram
usados dados espaciais em formato raster. Os Modelos Digitais de Elevação (MDE) utilizados são
disponibilizados pelo projeto TOPODATA do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), e
provenientes do SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) fornecidos pelo United State
Geologycal Service (USGS), possuem resolução de 30 metros e 16 bits, correspondem ao
mapeamento da superfície terrestre considerando suas redes de drenagem, orientação das
vertentes, declividade e altitude (VALERIANO, 2010).
Esses subprodutos, Figura 1, foram gerados no software ARCGis 10.1 da ESRI, utilizando a
ferramenta Hidrology presente na licença adquirida da extensão Análise Espacial 3D. Após o préprocessamento do MDE, a primeira etapa de processamento foi a extração da direção do fluxo.
Para a determinação da direção do fluxo, é considerada a declividade, os valores dos pixels
correspondem ao grau de declividade do relevo.
Figura 1 – Subprodutos e etapa para determinação da área de contribuição hídrica.

Após a etapa da extração da rede de drenagem a hierarquização foi realizada a partir
do método de Strahler. De acordo com esse método de hierarquização, os primeiros cursos d’
água à montante são classificados como de primeira ordem até a confluência com outro rio
também de primeira ordem, essa união de dois rios primários cria uma rio de segunda ordem
que se transforma em um de terceira ordem quando se encontra com outro de mesmo nível e
assim por diante. Dessa forma, o rio principal pode apresentar classificações diferentes ao
longo de sua extensão, (CHRISTOFOLETTI, 1980).
A partir desses subprodutos gerados o software calcula a área de contribuição hídrica para
o ponto de captação de água do município. De posse dessa delimitação é possível realizar o
mapeamento da cobertura da terra na área, a partir da classificação de imagem do satélite
RapidEye, data de 2014 com sensor multiespectral e resolução espacial de 5m, fornecido pelo
Ministério do Meio Ambiente. O método de classificação de imagem utilizado para cobertura da
terra foi o de classificação supervisionada Máxima Verossimilhança, no qual primeiramente se
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coleta algumas amostras de treinamento que servirão para calculo da probabilidade de um pixel
pertencer à determinada classe.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Figura 2 apresenta a área de contribuição hídrica para o ponto de captação de água do
município de Piedade, gerada a partir das ferramentas de análise hidrológicas citadas. Com a
determinação dessa área é possível identificar os cursos d’água que fluem para o ponto de
captação da água e que irão transportar substâncias para a captação.
Figura 2 – Área de contribuição hídrica para o ponto de captação de água.

A partir dessa limitação, utilizando das técnicas de sensoriamento remoto foi realizado o
mapeamento da cobertura da terra por classificação de imagem, como mostra a Figura 3. Foram
geradas 7 classes de cobertura, (1) Edificações; (2) Agricultura; (3) Mata; (4) Pastagem; (5)
Silvicultura; (6) Solo Exposto e (7) Cursos d’água. A área delimitada possui 106 km² e de acordo
com o resultado da classificação da imagem, 48% da área de contribuição hídrica é ocupada por
mata, 16% por agricultura, 14% por pastagem, 13% solo exposto, 3% de silvicultura e edificações.
Ainda que a área apresente sua maior parte ocupada por mata, possui área significativa
ocupada por agricultura e pastagem, atividades de alto potencial de contaminação dos cursos
d’água. O resultado dessa classificação condiz com as informações do IBGE (2015) o qual
apresenta as principais atividades do município como agricultura (principais culturas por área
plantada: feijão, milho e cebola) seguida da agropecuária.
Entre os agrotóxicos encontrados na água de consumo, pelo projeto FAPESP/PPSUS
50016-3, Metaloclor e Prometrina foram os mais significantes. De acordo com as especificações
do MAPA/AGROFIT essas substâncias são herbicidas com indicações de uso para culturas de
milho, feijão e soja (Metaloclor) e algodão e cebola (Prometrina), culturas indicadas como as
principais em área plantada pelo IBGE (2015). Esses agrotóxicos possuem classificação
toxicológica como I-Extremamente tóxico com Carcinogenicidade II e II- Mediamente tóxico,
respectivamente, e ambos com classificação ambiental como II-Muito perigoso, ou seja, são
persistentes no ambiente e apresentam risco para a vida aquática.
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Figura 3 – Cobertura da terra da área de contribuição

A presença dessas substâncias em água de consumo humano deve ser considerada como
preocupante devido aos possíveis impactos na saúde humana a médio e longo prazo. Priorizando
as unidades hidrográficas para análise de contaminação, Sudo et.al (2002), verificou como foram
altas as concentrações de pesticidas encontrados na bacia do Lago Biwa, Japão, ocupada
majoritariamente por plantação de arroz. Estabelecendo seis pontos de monitoramento, os
afluentes do rio principal foram os que apresentaram as concentrações mais altas.
As mudanças na ocupação do solo e as atividades antrópicas são apontadas como fatores
importantes que afetam o transporte de nutrientes, a taxa de sedimentação ao longo dos anos, e o
nível de contaminação química nas águas (FORNEY et.al 2001). Desse modo, identificar as
atividades presentes na delimitação da área, que contribui hidrologicamente para o ponto de
captação de água, é uma medida importante para auxiliar em propostas de restrição ou proibição
dessas substâncias.
Uma vez que os agrotóxicos se encontram presentes no ponto de captação de água não há
muitas ações que possam ser feitas para evitar a exposição das pessoas que consomem a água,
e por isso se faz importante medidas de vigilância e prevenção do uso de agrotóxicos em áreas
que são determinantes para a qualidade da água. Determinar essa área e identificar as culturas ali
presentes são medidas que criam ferramentas importantes para aperfeiçoar e garantir serviços de
vigilância mais eficazes além de auxiliar na elaboração do planejamento do uso e ocupação do
solo dos municípios.
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RESUMO
O Município de Espera Feliz está localizado na Mesorregião da Zona da Mata Mineira, distante
aproximadamente 360 km da Capital Belo Horizonte. A principal via é a BR 482, que corta a sede
do município. Limita-se ao norte pelos municípios de Alto Caparaó e Caparaó, ao sul pelos de
Carangola e Caiana, a oeste pelo de Divino e a leste pelo de Dores do Rio Preto, no Espírito Santo.
Espera Feliz-MG. Nos últimos 4 anos foram decretados 7(sete) estados de emergência. Numa
população de aproximadamente 22.856 mil habitantes foram registradas 1(uma) vítima fatal, além
de 1.700 pessoas desabrigadas, e aproximadamente 1.200 desalojados. Nesse sentido a
identificação e o mapeamento são formas de planejamento que tem por objetivo o conhecimento
do meio físico local e assim minimizar os impactos decorrentes da situação de vulnerabilidade à
desastres no município de Espera Feliz-MG.
Palavras Chave: Cidades, Meio Ambiente
ABSTRACT

The municipality of Espera Feliz is located in the Meso Zona da Mata Mineira, distant about
360 km from the capital Belo Horizonte. The main route is BR 482, which cuts the county seat.
Confined to the north by the municipalities of Alto Caparaó and Caparaó, south of the Carangola
and Caiana, west by the Divine and east by the Dores do Rio Preto, in the Holy Spirit. Espera FelizMG. Over the past four years we were enacted seven (7) states of emergency. In a population of
approximately 22,856,000 people were registered one (1) fatal victim, and 1,700 people homeless,
and about 1,200 evacuees. In this sense the identification and mapping are forms of planning that
aims knowledge of the local physical environment and thus minimize the impacts of disasters on the
vulnerable in the municipality of Espera Feliz-MG.
Keywords: Cities, Environment
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1.0 Introdução

A partir do momento que se têm dificuldades de acesso a bens e serviços públicos, diversos
problemas dão início no cenário das cidades brasileiras, as questões de habitação são as mais
visíveis, visto que são oriundas do processo de uso e ocupação do solo. A ocupação inadequada
do espaço urbano através de formação de assentos precários, em especial nas regiões
metropolitanas, são problemas que necessitam de políticas públicas de segurança ambiental
efetivas.
Nesses espaços a ocupação acontece de maneira desordenada, a ocupação e a edificação
ocorrem antes da construção e instalação dos atributos básicos de urbanização adequada. O
crescimento e a expansão urbana trazem, em seu próprio processo constitutivo, riscos e perigos
que se apresentam pela inadequação da produção do espaço urbano aos sistemas naturais .

2.0 Objetivo
O presente mapeamento traz a proposta de identificar e caracterizar as áreas de riscos
geológicos do Município de Espera Feliz, que possui um grande histórico de acidentes relacionados
a processos geológicos, ocorrendo inclusive vítimas fatais.

3.0 Metodologia

O presente trabalho buscou identificar as áreas de ocupação inadequada e os processos de
escorregamentos do município de Espera Feliz/MG. Para isso fez-se necessário os seguintes
procedimentos metodológicos: a) levantamento bibliográfico sobre a temática; b) Identificação dos
processos de instabilidade geológicos/geotécnicos; c) Trabalho de campo em conjunto com a
defesa civil local; d) Análises de documentos da região como mapeamento de risco e plano de
contingência; e) Identificação da geologia local; f) levantamento e caracterização das áreas mais
afetadas.

4.0 Revisão de literatura
O Município de Espera Feliz está localizado na Mesorregião da Zona da Mata Mineira,
distante aproximadamente 360 km da Capital Belo Horizonte. A principal via é a BR 482, que corta
a sede do município. Limita-se ao norte pelos municípios de Alto Caparaó e Caparaó, ao sul pelos
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municípios de Carangola e Caiana, a oeste pelo de Divino e a leste pelo de Dores do Rio Preto,
no Espírito Santo.
A cidade se desenvolveu em grande vale, sendo cortada por dois rios de pequeno porte, que
se unem dentro da sede do município, comumente ocorrem inundações em algumas regiões da
cidade durantes dos períodos de elevados índices pluviométricos. As áreas com declividade
acentuadas, são ocupadas quase que em totalidade, conferindo assim risco elevado de
susceptibilidade a eventos problemas de instabilidade geológico-geotécnico.
Os planos de gestão e planejamento de riscos devem ser analisados a partir da caracterização
histórica das localidades já afetadas e dos cenários de risco identificados, observando os últimos
acontecimentos de impacto desse caráter, como prováveis e relevantes caracterizados como
hipóteses de desastres. Isso acarreta em considerações para o planejamento, que são premissas
adotadas para os planos e consideradas importantes para sua compreensão e eficácia.

5.0 Resultados e Discussão
Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes (inclinação, tipo de terreno, etc.) e
o nível de intervenção no setor são de muito alta potencialidade para o desenvolvimento de
processos de deslizamentos e solapamentos. Os sinais/feições/evidências de instabilidade (trincas
no solo, degraus de abatimento em taludes, trincas em moradias ou em muros de contenção,
árvores ou postes inclinados, cicatrizes de deslizamento, feições erosivas, proximidade da moradia
em relação à margem de córregos, etc.) são expressivas e estão presentes em grande número ou
magnitude. Observou – se processos de instabilização em avançados estágios de desenvolvimento,
ocasionando em muita dificuldade no monitoramento, dado seu elevado estágio de
desenvolvimento. Mantidas as condições existentes, é muito provável a ocorrência de eventos
destrutivos durante os períodos de altos índices pluviométricos.
Os solos apresentam características residuais, ou seja, ainda possuem a estrutura original da
rocha, sendo esta uma foliação metamórfica que possui direção paralela ao corte e mergulho de
alto ângulo no sentido do talude. Os taludes apresentam trincas e feições de escorregamentos e
sistemas de drenagem superficial para águas pluviais inexistentes, tanto no topo do talude quanto
na sua base.
A tipologia do processo é escorregamento planar com processos erosivos nos taludes de
corte, com risco de queda de pacotes residuais de solo devido à verticalidade do corte, facilitados
pela ausência de sistema de drenagem adequado.
Dentre os processos geológicos, foram identificados, principalmente, a ocorrência de
escorregamentos de encosta e inundações, sendo que em algumas áreas o grau de risco é
considerado alto ou muito alto. Foram detectados cerca de 11 bairros com áreas de risco sujeitas a
escorregamento, essas áreas têm como características taludes, naturais ou de corte, de 2 m até
superiores a 20 m de altura com inclinação de 45º a superior a 60º. Apresentam feições erosivas
com cicatrizes de escorregamentos. Podemos observar ainda, que existem moradias construídas
muito próximas a esses taludes, sujeitas ao risco de serem atingidas por um escorregamento planar,
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na maioria das áreas, ou rotacional nos taludes de corte, com risco de queda de pacotes
residuais de solo devido à verticalidade do corte, facilitados pela ausência de sistema de drenagem
adequado.
Como medida preventiva recomenda-se a implantação de sistema de drenagem superficial
para escoamento de águas pluviais, como canaletas e escadas d’água. E ainda, a implantação de
proteção superficial vegetal (gramíneas) nas porções do talude com solo exposto.
Recomenda-se ainda, a realização de obras para a implantação de estruturas de contenção
localizadas, como chumbadores, tirantes, microestacas e/ou muros de contenção, com
acompanhamento de profissional capacitado (Eng. Civil/Geotécnico).

6.0 Conclusão
Nesse sentido é necessário a implementação de políticas públicas que tenham por objetivo
propor melhorias efetivas de regulamentação do uso solo urbano nas áreas com problemas de
escorregamentos e inundação, com a finalidade de trazer melhorias e segurança para os que ali
ocupam.
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RESUMO
Nessa pesquisa, foram utilizados documentos e informações sobre o gerenciamento dos resíduos
sólidos realizado no local, literatura científica especializada e, por fim, a análise do processo de
disposição de resíduos sólidos do município de Bujaru-Pará. Através dos dados coletados e com
base nas cartas (Modelo digital do terreno de Bujaru; de Solos; Hidrográfico; Geológico e
Hidrogeológico) da área utilizada para a deposição dos resíduos sólidos, em ambiente de SGI
(ArcGIS versão 10.1) é possível mostrar a inadequabilidade do atual local de disposição de
resíduos sólidos urbanos. A adoção da metodologia de SANCHEZ (2006) possibilitou indicar os
prováveis riscos de ocorrência de impactos no meio ambiente e na saúde dos catadores, no
município foco da pesquisa.
Palavras-Chave: Amazônia, Lixão, Impacto Ambiental, Saúde Ocupacional, Gerenciamento de
Resíduos Sólidos.
ABSTRACT
In this research, it has been used documents and information about the management of solid
waste executed in situ, it has been used too specialized scientific literature and, finally, the
analysis of the disposal process of solid waste in Bujaru-Pará municipality Through of data
collected and based on maps (digital terrain model of Bujaru-Pará; of soil; hydrographic, geological
hydrogeological) of the area used for disposal of solid waste, which were made by the GIS
program ArcGIS 10.1 version, it is possible to show that the current location of urban solid waste
disposal is inappropriate. The use of the SANCHEZ (2006) methodology enable indicate the
probable risks of occurrence of impacts on the environment and health scavengers, in the
municipality focused by this research.
Keywords: Amazonia, Dump, Environmental Impact, Occupational Health, Solid Waste
Management.
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1. INTRODUÇÃO
Uma das maiores causas de Impacto Ambiental no Brasil são os aterros controlados e lixões
(vazadouros a céu aberto), que recebem Resíduos Sólidos de origens diversas. Neste âmbito, a
ABNT NBR 10.004:2004 enuncia que “Resíduos Sólidos são resíduos nos estados sólido e semisólido, que resultam de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola,
de serviços e de varrição”. Observa-se assim, que a disposição final inadequada destes resíduos
constituem problemas sanitário, econômico e principalmente estético nas cidades brasileiras
(BRASIL, 2006).
As alterações ambientais no âmbito físico e biológico, que ocorrem ao longo do tempo, são
capazes de modificar a paisagem e comprometer os ecossistemas. Segundo Fernandez (2004),
as alterações ambientais são ocasionadas por diversas causas, onde muitas são denominadas
naturais e outras decorrentes de intervenções de origem antropológica, consideradas não
naturais. É notório que o desenvolvimento tecnológico contemporâneo, como também, as culturas
das comunidades têm contribuído para que as alterações no e do ambiente aumentem,
principalmente no ambiente urbano.
A responsabilidade pela disposição final dos resíduos sólidos urbanos é de responsabilidade
das prefeituras, enquanto os resíduos sólidos industriais, de serviços de saúde e agrícola são de
responsabilidade do próprio gerador. No entanto, a grande maioria dos resíduos sólidos gerados
no Brasil são dispostos em lixões causando sérios problemas ambientais.
A lei nº 9.605 (Lei da Natureza: lei dos crimes ambientais) de 12/02/1998 em seu art. 54 diz
que é crime ambiental causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que possam resultar
em riscos e ou ocasionar danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou
a destruição significativa da flora. Se o crime ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos
ou gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias oleosas em desacordo com as exigências
estabelecidas em leis ou regulamentos: Pena de reclusão de 1 a 5 anos.
Apesar das leis existirem, as próprias prefeituras não as cumprem, haja visto, que cerca de
80% das mais de 100.000 toneladas de resíduos sólidos urbanos produzidas diariamente no
Brasil serem depositadas diretamente em lixões.
Dentro desse contexto, verifica-se que a gestão inadequada dos resíduos sólidos e, também
o modelo de desenvolvimento social geralmente adotado pelos municípios, relegam o meio
ambiente e a saúde do trabalhador a um plano secundário, sendo assim capazes de propiciar o
surgimento de riscos à ocorrência de impactos ambientias, como também, riscos à saúde
ocupacional dos Catadores de Materiais Recicláveis.

2. OBJETIVOS
Apresentar considerações a respeito do lixo produzido, bem como, sobre a atual área
utilizada para o descarte desses resíduos no município de Bujaru-Pará e, indicar os prováveis
riscos de ocorrência de impactos ao meio ambiente e à saúde ocupacional dos catadores,
oriundos da deposição inadequada dos resíduos sólidos urbanos na referida área de estudo.

3. METODOLOGIA
3.1. Área de Estudo
A pesquisa foi realizada no lixão do município de Bujaru, PA. De acordo com dados do
IBGE/2010, o município de Bujaru pertence à Mesorregião Metropolitana de Belém e à
Microrregião de Castanhal. Em 2011 a população estimada era de 26 053 habitantes. O município
possui uma área de 1005,16 km² e produz diariamente em torno de 16,7 toneladas de resíduos
sólidos urbanos -RSU (Tabela 01), os quais são dispostos de forma inadequada em uma área
considerada como um lixão a céu aberto (Figura 01).
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Tabela 01: Estimativa de geração de RSU para população total e população rural, RI Rio Capim
(BRENCORP, 2012; ABRELPE, 2012; Ministério das Cidades, 2003).

Descrição
Região de
Integração 12 - Rio
Capim, Município
Polo: Paragominas
Bujaru
Estado do Pará

Geração de Resíduos
Sólidos
População Total
(t/dia)

Geração de Resíduos Sóidos
População Rural
(t/dia)

%

92,93

10,12

10,9

16,7
6.337,30

10,93
1.378,80

65,4
21,76

Figura 01: Mapa de localização da área de deposição de resíduos sólidos de Bujaru (Fonte:
MENEZES, 2016).

3.2. Coleta e análise das informações
Inicialmente foi realizado um levantamento bibliográfico a fim de serem obtidas
informações sobre o processo de gestão dos resíduos sólidos urbanos e as consequências
socioambientais decorrentes da deposição de resíduos sólidos em áreas abertas, além de
conversa informal com profissionais da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de
Bujaru-PA.
Os trabalhos de campo foram divididos em duas fases: 1) visita de reconhecimento da
área, visando identificar os pontos de deposição dos resíduos e obter informações iniciais sobre o
funcionamento do lixão, bem como, das atividades que são desenvolvidas no local; 2) visita para
aplicação do método Check-list descrito por SANCHEZ (2006) que consiste na identificação e
listagem de consequências (impactos ambientais) que determinado empreendimento ou atividade
conhecida está ocasionando.
Neste contexto, os impactos elencados no presente estudo foram classificados e discutidos
com base nos seguintes parâmetros qualitativos abordados por SOBRAL et al (2007):
3







Natureza: refere-se à caracterização do impacto como positivo (P), quando proporciona
melhoria na qualidade de um parâmetro ambiental e/ou negativo (N), quando uma causa
um dano à qualidade ambiental;
Magnitude: diz respeito à gravidade do impacto e pode ser considerado: Fraca (Fr),
quando a alteração do componente ambiental é reversível; Médio (M), quando a alteração
do componente ambiente e da comunidade é reversível, porém com ações imediatas e
Forte (F), quando o impacto é significativo e provoca a escassez de recursos naturais, a
degradação do meio natural e causa danos a sociedade, sendo muitas vezes irreversíveis;
Abrangência: reflete o alcance do impacto, que pode ser caracterizado como Local (L)
quando o efeito ocorre no próprio local da ação e Regional (R), quando o efeito se propaga
por uma área além das imediações da localidade onde se dá a ação.
Frequência: refere-se ao padrão de ocorrência do impacto, que pode ser Temporário (T)
quando o impacto ocorre por um determinado tempo após a realização da ação, Contínuo
(C) quando os efeitos continuam a manifestar-se num horizonte temporal e Intermitente (I)
quando o efeito acontece em determinados períodos.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Através da obtenção das coordenadas geográficas, durante a visita ao local da pesquisa, foi
possível confeccionar as cartas de Modelo digital do terreno; de Solos; Hidrográfica e Geológica
da região onde está situado o município de Bujaru, nas quais pôde-se situar a atual área utilizada
para a deposição dos resíduos sólidos urbanos gerados no município.
O cenário atual da área de deposição de resíduos sólidos de Bujaru, apresenta
características de um lixão a céu aberto, haja vista que os resíduos são dispostos diretamente
sobre o solo, sem a utilização de quaisquer técnicas de controle e proteção ambiental, isto,
somado à considerável quantidade de resíduos sólidos lançadas diariamente no local, cerca de
16,7 toneladas/dia, pode ocasionar sérias conseqüências ao meio ambiente e à saúde da
população.
Nesse sentido e conforme as informações elencadas pelo Check-list (Quadro 1) as
condições precárias verificadas no lixão, juntamente com as características geológicas da área
representam uma fonte e um risco de poluição e contaminação do solo, do ar e dos recursos
hídricos, bem como, a proliferação de micro e macro vetores, colocando também em risco a
qualidade do meio ambiente, a saúde dos catadores de materiais recicláveis e da população que
reside no município de Bujaru.
Quadro 1 – Classificação dos impactos relacionados no Check-list.
Natureza

Magnitude

Classes
Abrangência

Alteração dos recursos hídricos
superficiais.
Alteração dos recursos hídricos
subterrâneos.

N

F

R

C

N

F

R

C

Alteração da qualidade do solo

N

F

L

C

Alteração da qualidade do ar

N

M

R

C

Impactos sobre saúde humana

N

F

R

C

Impacto

Natureza: P - Positivo e N – Negativo
Magnitude: F - Forte, M - Média e Fc - Fraca
Abrangência: L - Local e R - Regional
Durabilidade: T – Temporário, I – Intermitente e C -Contínuo
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Frequência

Modificação dos recursos hídricos
 Conforme as informações elencadas no Check-list e descritas no Quadro 1, as
modificações da qualidade dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos apresentam
freqüência contínua, natureza negativa, magnitude forte e abrangência regional. As cartas
de solo e geológica possibilitam dizer que as características geológicas da área são
inadequadas para a deposição dos resíduos sólidos, uma vez que a porosidade do solo
permite que o chorume percole pela zona insaturada, migrando para a zona saturada.
Essa situação coloca o sistema hídrico superficial e subterrâneo em alto grau de
vulnerabilidade.
 O chorume gerado no processo de degradação da matéria orgânica é uma das principais
fontes de poluição decorrentes da má disposição dos resíduos sólidos. Quando despejado
nos cursos d’água superficiais, pode alterar a DBO e DQO da água, influenciando
negativamente na fauna e flora macro e microscópica. Ao atingir os aqüíferos pode poluir
poços e causar endemias caso contenha organismos patogênicos.
 Enquanto a contaminação superficial geralmente apresenta-se como um problema visível,
a contaminação dos aquíferos é invisível e pode vir a ser um problema crônico, na medida
em que só venha a ser detectado através de seus efeitos na saúde pública. Ressalta-se
que os resíduos sólidos geralmente, contém espécies químicas que podem ser carreadas
pelas chuvas e entrar em contato com os cursos d’água superficiais e subterrâneos
através de escoamento superficial e infiltração (SISINNO, 2002).
 Para ARAÚJO, SOUSA & LOBATO (2010), o chorume gerado em um lixão é o problema
que mais preocupa, principalmente porque o clima quente da região em foco, gera rápida
decomposição do lixo orgânico e a grande quantidade de chuvas possibilita que o chorume
percole no solo, atingindo assim, os lençóis freáticos.
Modificação da qualidade do solo
 Conforme as informações elencadas no Check-list e descritas no Quadro 1, a alteração da
qualidade do solo apresenta freqüência contínua, natureza negativa, magnitude forte e
abrangência local. Tais atribuições estão correlacionadas com as condições precárias
existentes na área que contribuem para a contaminação do ambiente edáfico.
LAUERMANN (2007) corrobora com o exposto quando afirma que a deposição irregular de
resíduos sólidos permite a poluição do solo por metais pesados e compostos orgânicos
tóxicos originários da decomposição desses resíduos.
Modificação da qualidade do ar
 Os principais impactos decorrentes da disposição inadequada dos resíduos sólidos que
modificam a qualidade do ar estão relacionados à produção de gases poluentes e material
particulado. No caso do Lixão de Bujaru, os impactos identificados apresentam frequência
continua, natureza negativa, magnitude média e abrangência regional (Quadro 1).
 Segundo Lima (2004), o processo de decomposição dos resíduos sólidos através da ação
dos microorganismos, gera o biogás que é formado por hidrogênio, nitrogênio, gás
sulfídrico, dióxido de carbono e metano. Ressalta-se que o metano é altamente inflamável
e em contato com o ar, pode formar uma mistura explosiva; logo, é comum haver a
combustão espontânea do lixo em lixões a céu aberto. Ressalta-se que o metano e o
dióxido de carbono contribuem grandemente para o aumento do Efeito Estufa (SISINNO,
2002).
Aspecto social da área e impactos na saúde humana
 O lixão de Bujaru funciona como meio de sobrevivência para aproximadamente 10
catadores individuais entre homens e mulheres. Essas pessoas são submetidas a
condições precárias de subsistência e a riscos diversos, devido ao contato direto com o
lixo. Neste sentido, os impactos sobre a saúde humana, conforme o Quadro 1, apresentam
freqüência contínua, natureza negativa, magnitude fraca e abrangência regional.

5. CONCLUSÃO
A pesquisa possibilitou demonstrar os riscos que os resíduos sólidos representam à ocorrência
dos impactos ambientais e, também à saúde ocupacional dos catadores de materiais recicláveis.
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No que se refere aos riscos a que os catadores de materiais reciclados estão expostos, os mais
frequentes agentes presentes nos resíduos sólidos e nos processos de manuseio do lixo, capazes
de interferir na saúde humana e no meio ambiente, podem ser “físicos”, “químicos” e “biológicos”,
FERREIRA e ANJOS (2001).
Verifica-se que os acidentes e riscos ocupacionais relacionados a saúde do trabalhador envolvido
nos processos de operação do sistema de gerenciamento dos resíduos sólidos municipais está
relacionada não só aos riscos ocupacionais inerentes aos processos, mas também às suas
condições de vida (ANJOS et al., 1995). A atividade de trabalho exercida pelos catadores oferece
grandes riscos. Logo, os acidentes mais frequentes das atividades são: cortes com vidros, os
quais caracterizam o acidente mais comum entre os catadores dos vazadouros de lixo. Cortes e
perfurações com outros objetos pontiagudos, tais como espinhos, pregos, agulhas de seringas e
espetos são responsáveis por corriqueiros acidentes envolvendo os trabalhadores.
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RESUMO
Nessa pesquisa, foram utilizados documentos e informações sobre o gerenciamento dos resíduos
sólidos realizado no local, literatura científica especializada e, por fim, a análise do processo de
disposição de resíduos sólidos do município de Bujaru-Pará. Através dos dados coletados e com
base nas cartas (Modelo digital do terreno de Bujaru; de Solos; Hidrográfico; Geológico e
Hidrogeológico) da área utilizada para a deposição dos resíduos sólidos, em ambiente de SGI
(ArcGIS versão 10.1) é possível mostrar a inadequabilidade do atual local de disposição de
resíduos sólidos urbanos. A adoção da metodologia de SANCHEZ (2006) possibilitou indicar os
prováveis riscos de ocorrência de impactos no meio ambiente e na saúde dos catadores, no
município foco da pesquisa.
Palavras-Chave: Amazônia, Lixão, Impacto Ambiental, Saúde Ocupacional, Gerenciamento de
Resíduos Sólidos.
ABSTRACT
In this research, it has been used documents and information about the management of solid
waste executed in situ, it has been used too specialized scientific literature and, finally, the
analysis of the disposal process of solid waste in Bujaru-Pará municipality Through of data
collected and based on maps (digital terrain model of Bujaru-Pará; of soil; hydrographic, geological
hydrogeological) of the area used for disposal of solid waste, which were made by the GIS
program ArcGIS 10.1 version, it is possible to show that the current location of urban solid waste
disposal is inappropriate. The use of the SANCHEZ (2006) methodology enable indicate the
probable risks of occurrence of impacts on the environment and health scavengers, in the
municipality focused by this research.
Keywords: Amazonia, Dump, Environmental Impact, Occupational Health, Solid Waste
Management.
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1. INTRODUÇÃO
Uma das maiores causas de Impacto Ambiental no Brasil são os aterros controlados e lixões
(vazadouros a céu aberto), que recebem Resíduos Sólidos de origens diversas. Neste âmbito, a
ABNT NBR 10.004:2004 enuncia que “Resíduos Sólidos são resíduos nos estados sólido e semisólido, que resultam de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola,
de serviços e de varrição”. Observa-se assim, que a disposição final inadequada destes resíduos
constituem problemas sanitário, econômico e principalmente estético nas cidades brasileiras
(BRASIL, 2006).
As alterações ambientais no âmbito físico e biológico, que ocorrem ao longo do tempo, são
capazes de modificar a paisagem e comprometer os ecossistemas. Segundo Fernandez (2004),
as alterações ambientais são ocasionadas por diversas causas, onde muitas são denominadas
naturais e outras decorrentes de intervenções de origem antropológica, consideradas não
naturais. É notório que o desenvolvimento tecnológico contemporâneo, como também, as culturas
das comunidades têm contribuído para que as alterações no e do ambiente aumentem,
principalmente no ambiente urbano.
A responsabilidade pela disposição final dos resíduos sólidos urbanos é de responsabilidade
das prefeituras, enquanto os resíduos sólidos industriais, de serviços de saúde e agrícola são de
responsabilidade do próprio gerador. No entanto, a grande maioria dos resíduos sólidos gerados
no Brasil são dispostos em lixões causando sérios problemas ambientais.
A lei nº 9.605 (Lei da Natureza: lei dos crimes ambientais) de 12/02/1998 em seu art. 54 diz
que é crime ambiental causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que possam resultar
em riscos e ou ocasionar danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou
a destruição significativa da flora. Se o crime ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos
ou gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias oleosas em desacordo com as exigências
estabelecidas em leis ou regulamentos: Pena de reclusão de 1 a 5 anos.
Apesar das leis existirem, as próprias prefeituras não as cumprem, haja visto, que cerca de
80% das mais de 100.000 toneladas de resíduos sólidos urbanos produzidas diariamente no
Brasil serem depositadas diretamente em lixões.
Dentro desse contexto, verifica-se que a gestão inadequada dos resíduos sólidos e, também
o modelo de desenvolvimento social geralmente adotado pelos municípios, relegam o meio
ambiente e a saúde do trabalhador a um plano secundário, sendo assim capazes de propiciar o
surgimento de riscos à ocorrência de impactos ambientias, como também, riscos à saúde
ocupacional dos Catadores de Materiais Recicláveis.

2. OBJETIVOS
Apresentar considerações a respeito do lixo produzido, bem como, sobre a atual área
utilizada para o descarte desses resíduos no município de Bujaru-Pará e, indicar os prováveis
riscos de ocorrência de impactos ao meio ambiente e à saúde ocupacional dos catadores,
oriundos da deposição inadequada dos resíduos sólidos urbanos na referida área de estudo.

3. METODOLOGIA
3.1. Área de Estudo
A pesquisa foi realizada no lixão do município de Bujaru, PA. De acordo com dados do
IBGE/2010, o município de Bujaru pertence à Mesorregião Metropolitana de Belém e à
Microrregião de Castanhal. Em 2011 a população estimada era de 26 053 habitantes. O município
possui uma área de 1005,16 km² e produz diariamente em torno de 16,7 toneladas de resíduos
sólidos urbanos -RSU (Tabela 01), os quais são dispostos de forma inadequada em uma área
considerada como um lixão a céu aberto (Figura 01).
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Tabela 01: Estimativa de geração de RSU para população total e população rural, RI Rio Capim
(BRENCORP, 2012; ABRELPE, 2012; Ministério das Cidades, 2003).

Descrição
Região de
Integração 12 - Rio
Capim, Município
Polo: Paragominas
Bujaru
Estado do Pará

Geração de Resíduos
Sólidos
População Total
(t/dia)

Geração de Resíduos Sóidos
População Rural
(t/dia)

%

92,93

10,12

10,9

16,7
6.337,30

10,93
1.378,80

65,4
21,76

Figura 01: Mapa de localização da área de deposição de resíduos sólidos de Bujaru (Fonte:
MENEZES, 2016).

3.2. Coleta e análise das informações
Inicialmente foi realizado um levantamento bibliográfico a fim de serem obtidas
informações sobre o processo de gestão dos resíduos sólidos urbanos e as consequências
socioambientais decorrentes da deposição de resíduos sólidos em áreas abertas, além de
conversa informal com profissionais da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de
Bujaru-PA.
Os trabalhos de campo foram divididos em duas fases: 1) visita de reconhecimento da
área, visando identificar os pontos de deposição dos resíduos e obter informações iniciais sobre o
funcionamento do lixão, bem como, das atividades que são desenvolvidas no local; 2) visita para
aplicação do método Check-list descrito por SANCHEZ (2006) que consiste na identificação e
listagem de consequências (impactos ambientais) que determinado empreendimento ou atividade
conhecida está ocasionando.
Neste contexto, os impactos elencados no presente estudo foram classificados e discutidos
com base nos seguintes parâmetros qualitativos abordados por SOBRAL et al (2007):
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Natureza: refere-se à caracterização do impacto como positivo (P), quando proporciona
melhoria na qualidade de um parâmetro ambiental e/ou negativo (N), quando uma causa
um dano à qualidade ambiental;
Magnitude: diz respeito à gravidade do impacto e pode ser considerado: Fraca (Fr),
quando a alteração do componente ambiental é reversível; Médio (M), quando a alteração
do componente ambiente e da comunidade é reversível, porém com ações imediatas e
Forte (F), quando o impacto é significativo e provoca a escassez de recursos naturais, a
degradação do meio natural e causa danos a sociedade, sendo muitas vezes irreversíveis;
Abrangência: reflete o alcance do impacto, que pode ser caracterizado como Local (L)
quando o efeito ocorre no próprio local da ação e Regional (R), quando o efeito se propaga
por uma área além das imediações da localidade onde se dá a ação.
Frequência: refere-se ao padrão de ocorrência do impacto, que pode ser Temporário (T)
quando o impacto ocorre por um determinado tempo após a realização da ação, Contínuo
(C) quando os efeitos continuam a manifestar-se num horizonte temporal e Intermitente (I)
quando o efeito acontece em determinados períodos.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Através da obtenção das coordenadas geográficas, durante a visita ao local da pesquisa, foi
possível confeccionar as cartas de Modelo digital do terreno; de Solos; Hidrográfica e Geológica
da região onde está situado o município de Bujaru, nas quais pôde-se situar a atual área utilizada
para a deposição dos resíduos sólidos urbanos gerados no município.
O cenário atual da área de deposição de resíduos sólidos de Bujaru, apresenta
características de um lixão a céu aberto, haja vista que os resíduos são dispostos diretamente
sobre o solo, sem a utilização de quaisquer técnicas de controle e proteção ambiental, isto,
somado à considerável quantidade de resíduos sólidos lançadas diariamente no local, cerca de
16,7 toneladas/dia, pode ocasionar sérias conseqüências ao meio ambiente e à saúde da
população.
Nesse sentido e conforme as informações elencadas pelo Check-list (Quadro 1) as
condições precárias verificadas no lixão, juntamente com as características geológicas da área
representam uma fonte e um risco de poluição e contaminação do solo, do ar e dos recursos
hídricos, bem como, a proliferação de micro e macro vetores, colocando também em risco a
qualidade do meio ambiente, a saúde dos catadores de materiais recicláveis e da população que
reside no município de Bujaru.
Quadro 1 – Classificação dos impactos relacionados no Check-list.
Natureza

Magnitude

Classes
Abrangência

Alteração dos recursos hídricos
superficiais.
Alteração dos recursos hídricos
subterrâneos.

N

F

R

C

N

F

R

C

Alteração da qualidade do solo

N

F

L

C

Alteração da qualidade do ar

N

M

R

C

Impactos sobre saúde humana

N

F

R

C

Impacto

Natureza: P - Positivo e N – Negativo
Magnitude: F - Forte, M - Média e Fc - Fraca
Abrangência: L - Local e R - Regional
Durabilidade: T – Temporário, I – Intermitente e C -Contínuo
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Frequência

Modificação dos recursos hídricos
 Conforme as informações elencadas no Check-list e descritas no Quadro 1, as
modificações da qualidade dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos apresentam
freqüência contínua, natureza negativa, magnitude forte e abrangência regional. As cartas
de solo e geológica possibilitam dizer que as características geológicas da área são
inadequadas para a deposição dos resíduos sólidos, uma vez que a porosidade do solo
permite que o chorume percole pela zona insaturada, migrando para a zona saturada.
Essa situação coloca o sistema hídrico superficial e subterrâneo em alto grau de
vulnerabilidade.
 O chorume gerado no processo de degradação da matéria orgânica é uma das principais
fontes de poluição decorrentes da má disposição dos resíduos sólidos. Quando despejado
nos cursos d’água superficiais, pode alterar a DBO e DQO da água, influenciando
negativamente na fauna e flora macro e microscópica. Ao atingir os aqüíferos pode poluir
poços e causar endemias caso contenha organismos patogênicos.
 Enquanto a contaminação superficial geralmente apresenta-se como um problema visível,
a contaminação dos aquíferos é invisível e pode vir a ser um problema crônico, na medida
em que só venha a ser detectado através de seus efeitos na saúde pública. Ressalta-se
que os resíduos sólidos geralmente, contém espécies químicas que podem ser carreadas
pelas chuvas e entrar em contato com os cursos d’água superficiais e subterrâneos
através de escoamento superficial e infiltração (SISINNO, 2002).
 Para ARAÚJO, SOUSA & LOBATO (2010), o chorume gerado em um lixão é o problema
que mais preocupa, principalmente porque o clima quente da região em foco, gera rápida
decomposição do lixo orgânico e a grande quantidade de chuvas possibilita que o chorume
percole no solo, atingindo assim, os lençóis freáticos.
Modificação da qualidade do solo
 Conforme as informações elencadas no Check-list e descritas no Quadro 1, a alteração da
qualidade do solo apresenta freqüência contínua, natureza negativa, magnitude forte e
abrangência local. Tais atribuições estão correlacionadas com as condições precárias
existentes na área que contribuem para a contaminação do ambiente edáfico.
LAUERMANN (2007) corrobora com o exposto quando afirma que a deposição irregular de
resíduos sólidos permite a poluição do solo por metais pesados e compostos orgânicos
tóxicos originários da decomposição desses resíduos.
Modificação da qualidade do ar
 Os principais impactos decorrentes da disposição inadequada dos resíduos sólidos que
modificam a qualidade do ar estão relacionados à produção de gases poluentes e material
particulado. No caso do Lixão de Bujaru, os impactos identificados apresentam frequência
continua, natureza negativa, magnitude média e abrangência regional (Quadro 1).
 Segundo Lima (2004), o processo de decomposição dos resíduos sólidos através da ação
dos microorganismos, gera o biogás que é formado por hidrogênio, nitrogênio, gás
sulfídrico, dióxido de carbono e metano. Ressalta-se que o metano é altamente inflamável
e em contato com o ar, pode formar uma mistura explosiva; logo, é comum haver a
combustão espontânea do lixo em lixões a céu aberto. Ressalta-se que o metano e o
dióxido de carbono contribuem grandemente para o aumento do Efeito Estufa (SISINNO,
2002).
Aspecto social da área e impactos na saúde humana
 O lixão de Bujaru funciona como meio de sobrevivência para aproximadamente 10
catadores individuais entre homens e mulheres. Essas pessoas são submetidas a
condições precárias de subsistência e a riscos diversos, devido ao contato direto com o
lixo. Neste sentido, os impactos sobre a saúde humana, conforme o Quadro 1, apresentam
freqüência contínua, natureza negativa, magnitude fraca e abrangência regional.

5. CONCLUSÃO
A pesquisa possibilitou demonstrar os riscos que os resíduos sólidos representam à ocorrência
dos impactos ambientais e, também à saúde ocupacional dos catadores de materiais recicláveis.
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No que se refere aos riscos a que os catadores de materiais reciclados estão expostos, os mais
frequentes agentes presentes nos resíduos sólidos e nos processos de manuseio do lixo, capazes
de interferir na saúde humana e no meio ambiente, podem ser “físicos”, “químicos” e “biológicos”,
FERREIRA e ANJOS (2001).
Verifica-se que os acidentes e riscos ocupacionais relacionados a saúde do trabalhador envolvido
nos processos de operação do sistema de gerenciamento dos resíduos sólidos municipais está
relacionada não só aos riscos ocupacionais inerentes aos processos, mas também às suas
condições de vida (ANJOS et al., 1995). A atividade de trabalho exercida pelos catadores oferece
grandes riscos. Logo, os acidentes mais frequentes das atividades são: cortes com vidros, os
quais caracterizam o acidente mais comum entre os catadores dos vazadouros de lixo. Cortes e
perfurações com outros objetos pontiagudos, tais como espinhos, pregos, agulhas de seringas e
espetos são responsáveis por corriqueiros acidentes envolvendo os trabalhadores.
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RESUMO
Em estudo de boçoroca em cabeceira de drenagem no distrito do Espigão no município de
Regente Feijó do Estado de São Paulo - Brasil foi estimada a contribuição proporcionada pela
Rodovia Raposo Tavares na vazão de pico nos compartimentos hidrográficos analisados da
referida drenagem. Esse tipo de análise é importante, pois as rodovias são consideradas
formadoras de escoamento superficial das águas pluviais, por serem constituídas, principalmente,
por pavimento impermeável. A impermeabilidade do pavimento asfáltico faz com que mesmo
chuvas de pequena magnitude e baixos períodos de retorno – 10 anos, por exemplo – sejam
formadoras de vazões com grande participação relativa no total de água escoada superficialmente
nas bacias hidrográficas, a qual, se disposta de forma irregular ou concentrada no solo, constitui
importante condicionante no surgimento de processos erosivos lineares (sulco/ravina e boçoroca).
A maioria dos desastres naturais que ocorrem no Brasil tem relação com a dinâmica da água,
sendo assim, este artigo exemplifica a importância da utilização de ferramentas hidrológicas na
realização de análises quantitativas referentes à gestão dos recursos hídricos, especialmente na
previsão e redução das consequências econômica e ambientalmente danosas.
Palavras Chave: Hidrograma Unitário; Controle de Erosão; Vazão de Pico.
ABSTRACT
In a study of a headwater gully in Espigao district (Regente Feijo, Sao Paulo State - Brazil) the
contribution of Raposo Tavares roadway was estimated on peak discharge in the analyzed
hydrographic compartments. This type of analysis is important because the highways are
considered pluvial runoff formers, since they are mostly composed by impermeable pavement. The
impermeability of asphalt pavement causes significant surface runoff with great relative
participation on total discharge, even in precipitations with low magnitude and low return periods –
10 years, for instance. These flows, if disposed irregularly or concentrated in the soil, are one of
the main triggers of linear erosion (rill/ravine and gully). The majority of Brazilian natural disasters
are related to water dynamics, so, this paper illustrates the importance of using hydrological tools
in performing quantitative analysis on the management of water resources, especially in
forecasting and mitigation of harmful economic and environmentally consequences.
Keywords: Unit Hydrograph; Erosion Control; Peak Discharge
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1. INTRODUÇÃO
O município de Regente Feijó está localizado na porção sudoeste do Estado de São Paulo,
distando aproximadamente 500 km do município de São Paulo – Brasil. O distrito do Espigão está
localizado na porção noroeste do município, junto à divisa deste com o município de Presidente
Prudente. O distrito é drenado pelas nascentes do córrego Embiri, as quais cortam a área rural do
distrito e formam, a jusante, o Ribeirão Santo Anastácio.
Em uma de suas cabeceiras ocorre processo erosivo do tipo boçoroca, onde se verificou,
conforme IPT (2015), a presença de taludes de pequenas alturas e, em alguns casos, inclinações
elevadas, constituídos, sobretudo, por depósitos arenosos antropogênicos de fundo de vale,
solos saprolíticos de arenito do Grupo Bauru (Formação Presidente Prudente) e por arenito
alterado.
Conforme DAEE/IPT (1990), boçorocas são processos erosivos lineares em estágio
avançado e de difícil contenção, uma vez que nessa forma erosiva atua não só processos
superficiais como outros, condicionados pelo fato desta feição erosiva atingir o lençol freático,
ocasionando o aparecimento de surgências d’água na base da erosão.
O mecanismo de evolução do processo erosivo do tipo boçoroca em questão ocorre, de
acordo com IPT (2015), por ruptura dos taludes laterais. De modo geral, essas rupturas estão
associadas a duas situações: na primeira, devido à ação contínua do lençol freático, ocorre a
saturação e a formação de “piping” na base dos taludes, fragilizando, assim, essa região; a
segunda, responsável pela grande maioria das instabilizações recentes, ocorre em função do
solapamento da base dos taludes (alteração de geometria) devido ao aumento do fluxo das águas
pluviais que escoam de forma difusa no interior do processo erosivo durante chuvas intensas.

Foto 1 – Vista da boçoroca em evolução remontante em uma das cabeceiras do córrego
Embiri, no distrito do Espigão (Regente Feijó-SP). (Outubro/2015)
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Os processos de erosão formam-se nos locais onde há concentração do escoamento das
águas pluviais e onde não existem adequadas condições ou medidas de proteção dos terrenos
contra a ação erosiva, de modo que as estradas vicinais, ferrovias e rodovias são também
grandes indutores desse processo.
São de senso comum as consequências da presença de rodovias na intensificação de
processos erosivos rurais. No entanto, realizar uma análise quantitativa das vazões de pico e da
contribuição das rodovias na intensificação destas em microbacias rurais utilizando ferramentas
hidrológicas assume um caráter estratégico importante, não só para o dimensionamento da
estrutura de condução destas águas, mas também se trata de instrumento de gestão que pode
ser replicado para condições onde a responsabilidade pela formação e agravamento de processos
erosivos pode ser dividida entre as prefeituras e concessionárias de serviços públicos.
Considerando que a maioria dos desastres naturais que ocorrem no Brasil, tais como
erosões, escorregamentos, inundações e corridas de massa tem relação direta com a dinâmica da
água, torna-se imprescindível utilizar modelos e ferramentas hidrológicas que possibilitem antever
situações críticas e melhorar a gestão dos recursos hídricos, reduzindo as consequências
danosas, tanto as de ordem econômica como as de ordem ambiental, as quais são esperadas do
mau uso destes recursos.

2. OBJETIVOS
O objetivo deste trabalho é estimar a parcela de contribuição proporcionada pela rodovia na
vazão de pico dos compartimentos hidrográficos analisados no córrego do Embiri. Este tipo de
análise é importante, pois as rodovias, apesar de sua pequena participação relativa na ocupação
do solo, apresentam-se como grandes formadoras de escoamento superficial, por serem
constituídas primordialmente por pavimento impermeável.
Esse tipo de escoamento, se disposto de forma irregular ou concentrado no solo, constitui
importante condicionante no surgimento de processos erosivos, necessitando especial cuidado
por parte das concessionárias de rodovias, para garantir uma destinação mais adequada desse
elevado fluxo de água.
O produto desta análise diferenciada dos fatores formadores da vazão de pico forneceu
insumos à Prefeitura de Regente Feijó – SP que permitiram dividir a responsabilidade entre
município e concessionária no momento da execução das obras de controle do processo erosivo.

3. METODOLOGIA
Para determinar as vazões de pico foi utilizado o método do hidrograma unitário do NRCS,
desenvolvido na década de 1950 pelo engenheiro Victor Mockus, do Soil Conservation Service
(SCS) do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, com a finalidade de se obter um
hidrograma adimensional. Esse hidrograma é resultado da análise de um grande número de
hidrogramas unitários naturais de bacias das mais variadas localizações e extensões dos Estados
Unidos.
Diversos autores buscaram adaptar este método às condições naturais brasileiras, Setzer e
Porto (1979) adaptaram o método para as condições do Estado de São Paulo. Segundo esse
método, cada região do estado de São Paulo recebeu divisões denominadas zonas ecológicas, as
quais ponderam o percentual de cada grupo hidrológico do solo.
Quanto à ocupação do solo, existem vários autores que tabelaram valores de CN para cada
tipo de ocupação, seja ela urbana ou rural. Este trabalho realiza a ponderação dos valores
apresentados em tabelas em TOMAZ (2011), a partir das classes de uso e ocupação de solo
mostradas na Figura 1.
A Tabela 1 resume as características de cada compartimento hidrográfico estudado:
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Tabela 1 – Características de cada compartimento hidrográfico analisado.
Parâmetro
Área (km²)
Perímetro (km)
Comprimento Talvegue (km)
Declividade total (m/km)
mi/eqEqe eivviuqE eiadiviDceD(
v çiDtãveivCãa/iadm Toã
v vCC
CN (sem considerar ocupação
v rodoviária)

A
0,588
3,626
0,970
69,826
40,866
13,3 min
66
63

B
0,229
2,724
1,030
65,882
32,379
15,3 min
72
71

C
0,145
1,671
0,800
65,965
29,905
13,0 min
58
58

D
0,236
2,628
0,940
53,305
12,004
20,9 min
76
72

Os valores de declividade total e equivalente foram determinados utilizando-se Modelo
Digital de Elevação, hidrologicamente consistente, construído a partir das curvas de nível do
levantamento topográfico do IGC, na escala 1:10000, e os valores do tempo de concentração
foram determinados utilizando-se a fórmula de Kirpich, de acordo com instrução técnica do DAEE
DPO n.º 002, datada de 30/07/2007.

Figura 1 – Mapa de uso e ocupação do solo nos
compartimentos hidrográficos do córrego do Embiri, distrito do
Espigão e a localização do processo erosivo em estudo.
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Para obter o hidrograma unitário triangular do SCS, foi adotada uma duração unitária da
precipitação de 2 min, segundo as premissas apontadas por GENOVEZ (2011). A precipitação de
projeto foi determinada realizando análise estatística do posto D8-009, operado pelo DAEE, e a
discretização da precipitação foi realizada utilizando-se o método de blocos alternados (TOMAZ,
2011) conforme apresentado na Figura 2.
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Figura 2 - Hietograma das precipitações de projeto (Tr = 100 anos)

A fim de estimar o percentual de vazão proveniente do sistema viário e suas vias marginais,
nos compartimentos hidrográficos do distrito do Espigão, foram realizadas duas análises
hidrológicas distintas, com os valores de CN correspondentes à ocupação real do solo e os
valores de CN calculados não considerando a ocupação rodoviária.
Desta forma, pode-se dizer que a contribuição da rodovia é igual à diferença entre os
hidrogramas de enchente contendo a ocupação total da bacia e os hidrogramas descontando-se a
ocupação rodoviária.
Os hidrogramas unitários foram construídos utilizando-se o software ABC6 - Sistema de
Suporte a Decisões para Análise de Ondas de Cheia em Bacias Complexas - disponibilizado
gratuitamente pelo LabSid/EPUSP (http://www.labsid.eng.br/software.aspx?id=8), que permite a
utilização de diversos métodos sintéticos para o dimensionamento de vazões máximas em
pequenas bacias sem dados, situação comum para a maioria das pequenas bacias rurais
brasileiras.

4. RESULTADOS
A Figura 3 mostra os hidrogramas das vazões de enchente para o período de retorno de
100 anos, nas duas condições de ocupação do solo (com e sem a contribuição da rodovia). O
período de retorno de 100 anos é o valor recomendado para canalizações e travessias em área
urbana ou de expansão urbana, de acordo com a instrução técnica do DAEE DPO n.º 002, datada
de 30/07/2007.
Nesta situação é possível observar que, para a vazão de pico da bacia D – na qual o
processo erosivo está localizado – a contribuição da rodovia na vazão de pico é de cerca de 35%
do total de cerca de 2,40 m³/s, correspondendo a aproximadamente 0,85 m³/s.
Na Figura 4 é possível observar a relação inversamente proporcional que existe entre o
período de retorno da vazão de pico e a participação relativa da contribuição da ocupação
rodoviária na mesma. Em outras palavras, quanto maior o período de retorno, menor o percentual
5

da vazão que corresponde à rodovia. Isto porque, sendo impermeável, o pavimento produz
escoamento superficial independentemente da intensidade pluviométrica que ocorre.
Para a vazão total dos compartimentos hidrográficos, a contribuição da rodovia na vazão de
pico para uma vazão de Tr = 10 anos é de cerca de 40% (0,95 m³/s) e de pouco mais de 25%
(2,20 m³/s) quando se considera um Tr= 100 anos.
Vazão Tr=100 anos (c/ contrib. Rodovia)

Vazão Tr=100 anos (s/ contrib. Rodovia)

10
9
8

Vazão (m³/s)

7
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4
3
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0
00:00
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01:55
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Compartimento D
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Compartimento B
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4

00:14

00:28

00:57
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Figura 3 - Hidrograma de pico resultante (Tr = 100 anos) comparando as vazões de enchente totais e
em cada um dos compartimentos hidrográficos, destacando a diferença das vazões de pico
proporcionada pela ocupação rodoviária.
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Estimativa da parcela de contribuição da rodovia na
composição da vazão de pico (Total)
80,0%
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Figura 4 - Estimativa da parcela de contribuição da rodovia na composição da vazão de
pico total.

5. CONCLUSÃO
A impermeabilidade proporcionada pelo pavimento asfáltico faz com que mesmo chuvas de
pequena magnitude e períodos de recorrência mais baixos (10 anos, por exemplo) sejam
formadoras de vazões com grande participação relativa no total de água escoado nas bacias.
Esta situação é de especial importância para o dimensionamento de sistemas de
macrodrenagem, pois devem levar em conta a existência de vazões de pico de relativamente
grande magnitude, mesmo nas chuvas com período de retorno mais baixo e, portanto, de
ocorrência mais frequente. Se estas águas forem dispostas de modo inadequado no solo, podem
vir a acarretar o surgimento de processos erosivos ou agravar rapidamente processos erosivos
existentes.
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RESUMO
Nos últimos anos graves problemas relacionados à saúde da população no entorno dos
empreendimentos minerais, tem tido destaque negativo no cenário mundial. Regionalmente, pode
ser ressaltar a contaminação ambiental por arsênio, em Vila de Elesbão - AP. Esse dano
ambiental ocorreu em virtude do vazamento da barragem de contenção do rejeito do minério de
manganês beneficiado pela empresa ICOMI (Indústria comercio e Minérios S.A), que culminou
com a contaminação da área circunvizinha da empresa. Utilizando-se de revisões da literatura e
de ferramentas do geoprocessamento pode-se evidenciar a relação entre os empreendimentos
minerais e seus potenciais impactos sobre o meio ambiente, no intuito demostrar o quanto esta
atividade pode ser prejudicial para a saúde humana.
Palavras-Chave: Arsênio, Elesbão, Saúde humana.
ABSTRACT
In recent years serious health-related problems of the population in the vicinity of mineral projects,
has had negative prominence on the world stage. Regionally, it can highlight the environmental
contamination by arsenic in Elesbão Village – AP. This environmental damage has occurred due to
the leakage of the containment dam of the tailing of manganese ore benefited by ICOMI company
(Industry Commerce and Minerals S.A.), which led to the contamination of the surrounding area of
the company. Using the literature reviews and geoprocessing tools can show the relationship
between minerals developments and their potential impacts on the environment, in order
demonstrate how this activity can be harmful to human health.
Keywords: Arsenic, Elesbão, Human health.
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1. INTRODUÇÃO
O arsênio (As) é um semimetal (metalóide) presente na natureza numa variedade de formas
químicas, incluindo espécies orgânicas e inorgânicas que ocorrem em dois diferentes estados de
oxidação, 3+ e 5+, sob a forma de óxidos de As ou sais destes óxidos (DE SESSO, 1998;
GHOSH, 2008). A intoxicação por potenciais contaminantes, como o As, pode resultar em efeitos
tóxicos, agudos, subcrônicos ou crônicos, relativos a exposições curtas, médias e longas,
respectivamente, ocasionando diferentes patologias (RUSSELL et al., 1990; JANA et al., 2006). O
Ministério da Saúde no Brasil considera o As uma substância química que representa potenciais
risco à saúde humana, sugerindo sua concentração máxima em águas potáveis de 10 μg/L,
Portaria N° 2914/2011 do Ministério da Saúde, em conformidade com a Organização Mundial de
Saúde (WHO, 2011). Talvez o caso ocorrido em Vila de Elesbão “até agora” na região amazônica,
foi aquele de maior destaque e repercussão social, isto por que ele acabou por afetar não só o
meio ambiente, mas também à saúde humana. Inúmeros são os relatos de óbitos que estariam
intimamente relacionados às concentrações elevadas de arsênio no meio ambiente (água, solo e
sedimentos), além do mais foram registrados naquela comunidade vários casos de câncer de pele
e também de acefalia em recém-nascidos, patologias relacionados com altas concentrações deste
elemento no organismo humano. (DRUMMOND 2007).

2. OBJETIVOS
Evidenciar a relação entre os empreendimentos minerais e suas implicações no meio
inserido, e os problemas de gestão destes empreendimentos para com os seus resíduos
industriais, que podem ser potencialmente prejudicais a saúde humana, utilizando como exemplo
um estudo de caso ocorrido na vila de Elesbão no estado do Amapá (AP).

3. METODOLOGIA
Inicialmente realizou-se uma revisão bibliográfica acerca dos mais importantes casos de
contaminação de arsênio no mundo e inclusive no Brasil, histórico de implantação destes
empreendimentos na área de estudo e também as características inerentes do elemento arsênio e
suas implicações para a saúde humana. Posteriormente realizou-se um levantamento de dados e
informações acerca da contaminação de arsênio em Vila de Elesbão, assim como as
caraterísticas geológicas, socioeconômicas e ambientais da região. De posse de diversos dados e
informações do assunto ocorreu uma seleção enfatizando as mais pertinentes, sequencialmente
houve a compilação destes para a estruturação do trabalho, e a partir de dados tabelados das
análises físico-químicas do elemento presente na área realizadas pelo Instituto Evandro Chagas e
usando técnicas de geoprocessamento, especificamente a interpolação de dados também
conhecida como Krigagem, ambientadas no software ArcGIS 10.1 foi possível a espacialização da
informação além de gerar mapas temáticos da contaminação da área com o objetivo de otimizar
a transmissão da informação para o leitor.

4. CONCLUSÃO E DISCUSSÃO
A mineração de Manganês na Serra do Navio-AP foi desenvolvida pela ICOMI entre os anos
de 1957 e 1997. O minério extraído era transportado por via férrea com extensão de 194 km até o
Porto de Santana, às margens do rio Amazonas. Entre os anos de 1973 e 1983, a empresa
manteve em funcionamento uma Usina de Pelotização, na sua área industrial e portuária no
município de Santana, para aproveitamento do minério fino, posteriormente a usina foi usada para
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a produção de sínter, que é um aglomerado mais frágil que as pelotas e formado a temperaturas
da ordem de 600°C. Os rejeitos produzidos nestes processos foram depositados numa lagoa
artificial, escavada na área da empresa, nas proximidades da usina, (SANTOS E.C. O et al 2003).
Os resíduos que causaram a contaminação da área tinham sido produzidos nas décadas de 1970
e 1980 e e em quantidade menor na de 90, nos esforços de pelotizar minérios de baixo teor de Mn
para agregar valor a eles. Apesar de os 55.000m³ de rejeitos terem sido dispostos de maneira
tecnicamente correta (em uma bacia impermeabilizada com concreto e dotada de mecanismo de
monitoramento e controle), falhas na estrutura do deposito e do monitoramento, principalmente
nesse último, diga-se de passagem, permitiram o vazamento do material toxico para as águas de
diversos igarapés da região e posteriormente para os rios Matapi e Amazonas, não se sabe o
quando do início do vazamento antes de sua descoberta em 1998. A falha da bacia e do
monitoramento da empresa e dos próprios órgãos ambientais amapaenses em fazer os devidos
estudos de rotina da área permitiu com que o vazamento se prolongasse por muitos anos antes
de sua descoberta.
Tomando conhecimento da contaminação de Arsênio na área de entorno da empresa ICOMI
e principalmente na localidade de Elesbão, diversos estudos foram realizados no intuito de
quantificar e qualificar a extensão desse problema. Foram realizados estudos ambientais em
amostras de água de superfície e subsuperficiais em Elesbão 1 e 2 (pequenos igarapés da
região), através de amostras coletados bem como em material suspensos nos igarapés, além de
análises químicas em sedimentos na área industrial da usina de pelotização e na bacia de
contenção do rejeito, também foram realizados exames clínicos de sangue, urina e cabelo na
população da localidade mencionada.
As análises físico-químicas das águas realizadas pelos pesquisadores do Instituto Evandro
Chagas (LIMA et al., 2002) constataram a existência de teores de arsênio bastante elevados na
área industrial da ICOMI. O que se refletiu na elevada presença de arsênio na água, nos
sedimentos de fundo e no material particulado suspenso nos igarapés Elesbão 1 e Elesbão 2 em
áreas mais próximas à barragem de rejeitos, como se verificou nos pontos de amostragem
indicado na Tabela 1.
Tabela 1 - Resultados das análises de arsênio em água, sedimento de fundo e no material particulado
suspenso nos igarapés Elesbão 1 e Elesbão 2. (Fonte: LIMA et al., 2002.)
Local da
amostragem

Ponto

As na água
( µg/L)

As no sedimentos de
fundo ( µg/g)

Ig. Elesbão 1
Ig. Elesbão 1
Ig. Elesbão 1
Ig. Elesbão 1
Ig. Elesbão 1
Ig. Elesbão 2
Ig. Elesbão 2
Ig. Elesbão 2
Ig. Elesbão 2
Ig. Elesbão 2

16
17
18
19
20
07
06
13
14
15

4054
57,4
16,0
230,5
195,0

1591,5
87,7
1030,8
205,4
7,9
7,66
239,8
31,5
-

31,6
114,2
94
60,8

As em material
particulado suspenso
( µg/L)
89,6
45,8
695,9
481,1
36,7
30,0
280,5
207,0
127,9

No que se refere à avaliação de exposição de pessoas ao arsênio, o instituto de pesquisa
Evandro Chagas realizou estudos que envolveram 2.045 pessoas, dos quais 881 homens (43,1%)
e 1.164 mulheres (56,9%), com idade variando de 3 dias a 97 anos. Os estudos constataram que
teores de arsênio no tecido capilar de 1.986 (≅97%) pessoas variam entre 0,06 μg/g a 5,85μg/g,
com média de 0,56 μg/g. As análises de sangue em 1.927 (≅94%) pessoas apresentaram média
de 5,95 μg/L e uma variação entre 0,07 μg/L e 19,31μg/L (SANTOS et al., 2002). Após coletar os
resultados das análises do material biológico (sangue e cabelo), indicadores de exposição, com
os das patologias identificadas na Vila do Elesbão por meio da avaliação clínica, epidemiológica e
laboratorial, os pesquisadores do Instituto Evandro Chagas concluíram que estas patologias “não
apresentaram associação estatística significativa com as determinações de arsênio no sangue e
tecido capilar da população estudada, estando em grande parte associada à precariedade das
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condições sanitárias, o que se reflete na qualidade de vida e saúde da comunidade” (Santos et al.,
2002). Entretanto apesar do respeito e seriedade do instituo, muito se questionou na época pelo
fato das pesquisas do estudo não levarem em consideração as associações do elemento com o
Mn, potencializador dos efeitos da exposição ao arsênio. Outro fato que merece a atenção e o
registro de patologias fora área da usina de pelotização, além do que a Pastoral da Criança, da
Igreja Católica, alertou para o fato da existência de casos de acefalia ou microcefalia em crianças
nascidas nas proximidades da mina na Serra do Navio, levantando hipóteses também de que tais
casos poderiam ter relação com a contaminação por arsênio ou manganês, em outras áreas que
não as próximas ao Igarapé Elesbão, em Santana.
A partir das amostras coletadas na área industrial da usina de pelotização da ICOMI (LIMA
et al 2002), aliadas a técnicas de Geoprocessamento, utilizado o software ArcGIS 10.1, foi
desenvolvido um mapa que mostra, a área de dispersão da contaminação de Arsênio na região
(Figura 1), o mapa espacializa as informações contidas na tabela 1, evidenciando as áreas
preferencias de contaminação do elemento arsênio, no intuito de facilitar a visualização do dano
ambiental e a sua abrangência nas ares circunvizinhas a ICOMI.
Apesar de algumas divergências quanto aos efeitos do arsênio na população de Vila de
Elesbão, é unanimidade a ocorrência do Dano ambiental deixado pela ICOMI na região,
principalmente em relação a exposição do arsênio. O arsênio e listado com uma das substâncias
químicas, mas nocivas para a saúde humana considerado pela Priority List Hazardous subtances
de 2007 da Comprehensive Environmentaal Response, dependendo da sua concentração no
organismo humano este é letal (concentrações de As inorgânico acima de 140 μg/L é a dose letal
para o organismo humano OMS),
Conforme já relatado muitas pessoas de Vila de Elesbão foram detectados com com
elevados teores de arsênio no organismo, muitas foram diagnosticados com contaminação
crônica (teores acima de 2 μg/L de urina) e contaminação aguda (valores abaixo de 1 μg/L de
urina), OMS 2002. E vasto também o registro de patologias características da contaminação de
arsênio, acima listadas, nas pessoas da comunidade como acefalia em recém-nascidos, inúmeros
casos de câncer, doenças dérmicas e problemas gastrointestinais principalmente. observa-se que
a contaminação na área de entorno da usina de pelotização foi catastrófica para a contaminação
da comunidade de Vila de Elesbão, após a descoberta em 1998 a empresa foi multada em cerca
de 52 milhões de reais, detectado a fonte da contaminação (bacia de rejeito de minério de baixo
teor de Mn), posteriormente o minério foi removido da área industrial, para uma nova bacia de
rejeito fora da área da usina com as devidas medidas de retenção do rejeito, além disso, foram
instalados vários poços de monitoramento na área industrial, no intuito de monitorar os níveis de
arsênio na área (OBSERVATÓRIO SOCIAL 2003).
Figura 1 - Mapa de dispersão da contaminação pore arsênio na região próximo a área industrial da
empresa ICOMI, próximo ao porto de Santana, em (1) analise das concentrações do elemnto
napresente áagua, em (2) nos sedimentos e (3), no material suspensos nas águas. (Fonte: Elaborado
pelo autor)
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Como observado o elemento As é extremamente prejudicial à saúde humana, e no caso
de Elesbão muitas pessoas sofreram com os efeitos da intoxicação, neste sentido o presente
trabalho demostra como o meio ambiente e ser humano podem ser bastante afetados quando os
grandes empreendimentos minerais, neste caso representado pela empresa ICOMI S.A, não tem
o devido cuidado na execução de suas atividades extração e beneficiamento de bens minerais.
Aliado a isto se soma condições ambientais especificas que podem tornar substâncias
inicialmente não toxicas em potentes contaminantes do meio físico, e desta maneira criam um
cenário perfeito para a degradação da saúde humana e do meio ambiente. Portanto é de
fundamental importância que as empresas de mineração tenham cada vez mais atenção e
cuidado na execução de suas atividades, no intuito de que não ocorram novos episódios como
este na região Amazônica, especificamente no estado do Amapá.
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RESUMO
A Cidade de Chimoio está em crescimento, a busca de espaços para a fixação de infraestruturas
económicas e habitações é maior, por conseguinte, as pessoas estão ocupando o vale do rio
Mwenedzi para este efeito, contrariando a legislação que rege o uso do solo urbano. A pesquisa
aborda a questão dos Impactos Ambientais que este tipo de ocupação pode gerar para o meio
ambiente. Para este fim, foram usadas metodologias diversas baseadas em entrevista, inquérito,
observação directa, método cartográfico e a Matriz de Leopold. Da pesquisa conclui-se que a
ocupação do Vale do Rio Mwenedzi para vários propósitos submete a população residente a
vários riscos relacionados com a ocorrência de cheias e/ou inundações no local, desabamento de
habitações, escassez de água potável devido a contaminação das águas superficiais e
subterrâneas e outros riscos associados. Os Impactos Ambientais identificados que afectam os
meios físicos, biótico e antrópico, são adversos e de alta magnitude, duração permanente porém
reversíveis com efeitos imediatos que afectam também as áreas circundantes ao local de
ocorrência do impacto.
Palavras - Chave: Impactos Ambientais, Riscos Ambientais, Desenvolvimento sustentável.
ABSTRACT
The City of Chimoio is growing, the search space for the mounting of economic infrastructure and
housing and greater, therefore, the people are occupying the valley of the river Mwenedzi for this
purpose, contrary to the law governing the use of the urban soil. This work deals with the issue of
the environmental impacts that this type of occupation can generate to the physical environment.
To this end, we used different methodologies as a review of the literature, the interview, the
investigation, direct observation, mapping method, check list and fmatrix of Leopold. The study
concluded that the occupation of the Valley Mwenedzi for the purposes shall submit to the resident
population to various risks associated with the occurrence of floods, collapse of housing, drinking
water shortages due to contamination of surface and groundwater, contraction of diseases of
diverse origin among other risks, aggravated by the lack of means in order to reduce the effects
caused by the same. The environmental impacts identified are adverse and high magnitude,
duration permanent but reversible with immediate effect which also affect the surrounding areas to
the place of occurrence of the impact.
Words - Key: Environmental Impacts, Environmental Risks, sustainable development.
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1. INTRODUÇÃO
O crescimento desordenado das cidades e a ocupação de terrenos urbanos frágeis constituem-se
numa preocupação global. De acordo com VALLE apud ONU1 (2003), 1/6 da população mundial
vive em assentamentos informais, ou seja, aproximadamente 924 milhões de habitantes vivem em
condições de pobreza. Existem países, como a Etiópia, por exemplo, onde 99,4% da população
urbana vive em assentamentos informais numa situação de extrema miséria.
Hoje, em qualquer parte do mundo assim como Moçambique, um dos problemas das cidades é o
rápido crescimento da população e o elevado número de pessoas que vivem em zonas de riscos
ou vulneráveis muitas vezes sem condições básicas de habitabilidade, o que gera impactos
significativos para a própria população e para o meio ambiente.
A População moçambicana cresceu entre 2007 a 2012 em 31.5%, o que significa um aumento
anual de 6.3%. Registou-se na população do moçambicana, um aumento de 16 099 246
habitantes em 2007 para 23 515 934 habitantes em 2012, INE (2012).
Nos centros urbanos das cidades Moçambicanas muitas são as áreas residenciais afligidas por
diversos factores que caracterizam os assentamentos informais: camadas sociais com baixos
rendimentos, ausência de urbanização básica, direito de posse da terra ambíguo e inseguro,
densidades elevadas, condições ambientais impróprias, baixa ou muito baixa qualidade das
construções, ausência de uma cultura urbana, níveis altos de criminalidade e marginalidade,
dentre outros, MICOA (2006:5).
Na Cidade de Chimoio, a população ocupou e está ocupando o vale do rio Mwenedzi
desenvolvendo nele várias actividades como a construção de habitações, práticas comerciais,
agricultura entre outras, estes aspectos podem resultar em Impactos Ambientais negativos tais
como contaminação da água, erosão dos solos, proliferação de doenças entre outros. Por essa
razão a pesquisava fundamentalmente Avaliar os Impactos Ambientais resultantes da implantação
de infraestruturas (Projectos e habitações) no vale do rio Mwenedzi- cidade de Chimoio numa
perspectiva interventiva.

2.0 Metodologia
Revisão bibliográfica: esta metodologia visou sobretudo na aquisição de toda a informação escrita
e científica sobre a implantação de infraestrutura no vale do rio Mwenedzi, intervenções anteriores
pelas instituições responsáveis, o aprofundamento das questões sobre assentamentos informais,
abordando o histórico e os mecanismos intrínsecos ao seu aparecimento e/ou surgimento,
consolidação e, expansão das mesmas na paisagem urbana.
Inquérito: consistiu em um trabalho de campo, com o objectivo de recolher as opiniões das
populações à cerca das condições de vida no assentamento, sua origem ou proveniência, as
causas da sua fixação naquele local, formas de aquisição de espaço neste vale, actividades que
desenvolvem, sobre a importância da água do rio Mwenedzi para eles, saneamento do meio (lixo
e fezes), principais dificuldades que enfrentam, doenças que ocorrem com frequência, seus
anseios perante a situação e solução do problema.
Entrevista: também consistiu em um trabalho de campo cujo público-alvo foram as pessoas que
mais tempo têm a viver no vale do rio Mwenedzi, os líderes dos bairros banhados por este curso
de água de modo a se obter informação fiável sobre o histórico do assentamento, riscos e
vulnerabilidade a que a população está exposta, casos fatais já ocorridos, actividades
desenvolvidas no sentido de reverter a situação
Observação directa: baseou-se na observação e análise das condições da nascente e do
percurso do rio Mwenedzi, das actividades nele desenvolvidos e das infraestruturas.
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Método cartográfico: usou-se o método cartográfico no mapeamento da área de estudo, na
representação dos resultados da investigação em tabelas, esquemas e diagramas.
Análise dos Parâmetros Ambientais: este método foi usado no processo de levantamento de
dados de precipitações dos últimos 20 anos (1990-2011), estimativas do caudal do rio nestes
anos em função dos objectos arrastados e/ou destruídos de acordo com os relatos de fontes orais
locais. Analisar-se também outro parâmetro ambiental como o tipo de solo, tratamento dos
resíduos, proximidade ou afastamento do lençol freático em relação a superfície, disposição das
vias de acesso e das habitações.
Método Estatístico: consistiu na colecta, organização, resumo, análise, apresentação e
interpretação de dados, assim como tirar conclusões sobre o estudo.
Metodologia de Listagem (Check-list): esta metodologia consistiu na identificação e enumeração
dos impactos, a partir da diagnose ambiental. Através deste, relacionou-se os impactos
decorrentes da implantação dos projectos e da ocupação humana no vale do rio Mwenedzi, com o
tipo da modificação que causam nos meios físico, biótico e antrópico.
Matriz de Leopold: após a listagem dos impactos identificados, para facilitar sua avaliação e
posterior discussão, foi utilizado o método de matriz de interacção ou “Matriz de Leopold”. Este
método facilita a visualização e a valoração dos impactos sobre as diferentes componentes do
meio ambiente, separados aqui em meio geofísico, meio biológico e meio antrópico.
3.0 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Devido a características do vale do rio Mwenedzi, aliado a falta do poder financeiro pela maior
parte dos seus ocupantes, as condições de vida são deploráveis principalmente em época
chuvosa (Outubro a Março de cada ano) estando deste modo a população e o ecossistema
vulneráveis e ameaçados por vários riscos.
A chuva cai acima do Normal Climatológico em poucos dias (1 a 3 dias), o que representa 1,58%
para precipitação igual ou superior a 30% e 0,6% para a precipitação igual e/ou superior a 50%.
Estes factos, levam-nos a crer que no futuro poderão ocorrer no vale do Mwenedzi cheias de alta
magnitude causando vários danos e vítimas. Dado que vários esgotos do centro da cidade
drenam no vale do Mwenedzi, o mau escoamento das águas a jusante condicionará a drenagem
das águas pluviais no centro da cidade causando também enchentes, como aos poucos sucede
actualmente, embora a magnitude seja menor.
Maior parte das casas são de construção precária (cerca de 82% ), com paredes feitas de
bambus, paus, maticados com adobe, blocos não queimados e sem pavimento no seu interior.
A humidade do ar e do solo no vale do rio Mwenedzi é excessiva ao longo de todo o ano. Em
casos mais agudos, os residentes abrem pequenas valetas do interior das suas casas e/ou do seu
quintal para permitir que as águas que escorram quase ao nível da superfície em forma de
pequenas nascentes, escorra rapidamente para o rio Mwenedzi. Devido ao exposto
anteriormente, há muita proliferação de insectos com particular destaque para os mosquitos, o
que propicia a ocorrência da malária no assentamento.
As vias de acesso são quase inexistentes. Os caminhos existentes passam muitos deles pelas
casas de outras pessoas, o que dificulta a mobilidade e acessibilidade de pessoas e bens. Por
exemplo, em caso de incêndio ou de evacuação de uma pessoa doente é impossível o Corpo de
Salvação Pública e/ou a Ambulância aceder às casas em causa.
A erosão é um facto. Para a fixação de habitações e para a prática agrícola, foi removida a
vegetação existente expondo o solo ao vento e às chuvas. Aliado a estes factos, para a
construção de convencionais ou mesmo para a pavimentação do interior das habitações, as
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populações extraem areia nos caminhos ai existentes. Agrega-se também a este conjunto de
actividades, a pressão sobre o solo dado que as habitações estão dispostas desorganizadamente.
O lençol freático situa-se a uma profundidade de cerca de dois metros (2m) o que dificulta a
construção de latrinas. Cerca de 69% dos inquiridos usam latrinas como forma de tratamento
adequado das fezes. Ora, a comunicação entre os conteúdos fecais existentes nas latrinas e os
poços é bem possível dado este facto aliado a proximidade entre os mesmos e a existência de
solos não filtrantes, tamanho diminuto dos talhões e a desorganização dos mesmos, contribuindo
para a contaminação da água dos poços. Este facto torna a população vulnerável a contaminação
por doenças de veiculação hídrica, pois cerca de 70% da mesma consome a água dos poços dos
quais cerca de 68% não a tratam antes do uso.
As águas correntes do rio são também contaminadas pelos esgotos de águas negras que drenam
no mesmo, pela deposição de lixo de vários tipos no leito e nas margens do rio e pelas valas
oriundas das oficinas que se localizam nas margens e/ou no limiar do rio, perigando a saúde da
população ajusante (povoados de boa vista, Nhauranga entre outros) que fazem o uso directo da
água para todos os efeitos.
3.1 Impactos Ambientais
No presente estudo, foram identificados 19 impactos Ambientais, distribuidos pelos meios Físico,
Biótico e Antrópico. Feita a avaliação dos mesmos recorrendo ao uso da Matriz de interacções ou
“Matriz de Leopold” nas diferentes variáveis, nota-se que:
Quanto a Magnitude (a extensão e/ou intensidade de alteração provocada pela acção sobre o
factor ambiental), os Impactos Ambientais identificados são todos negativos e/ou adversos ao
meio ambiente, dos quais 58% com alto valor, 32% com médio valor e 10% com baixo valor.
Quanto a Interferência (o nível de influência que o fator causa nos meios físico, biótico e
socioeconômico), dos Impactos Ambientais identificados, 68% possuem o nível de interferência
muito alto, 21% alto e apenas 11% com o nível de interferência baixo. O gráffico que se segue,
demonstra este cenário.
Quanto a Duração (características de persistência), verifica-se que 65% dos Impactos Ambientais
identificados são de Duração permanente, isto é, os efeitos não cessam de se manifestar em um
horizonte temporal conhecido, 25% são Cíclicos, quer dizer, os seus efeitos reaparecem de
tempos em tempos e, 10% são de duração temporária sendo os seus efeitos sentidos por um
espaço de tempo curto.
Quanto a Dimensão Espacial (área envolvida pelo impacto), grosso (65%) dos Impactos
Ambientais identificados, fazem - se sentir apenas nas imediações do local onde se deu a acção,
interior a área de influência directa, portanto são Locais. Enquanto isso, 21 % são pontuais, isto
quer dizer que os seus efeitos se fazem sentir no local onde se deu a acção e 16% são regionais,
com efeitos que se propagam por uma área além das imediações do sítio onde se deu a acção,
ou seja, excede a área de influência directa.
Quanto a Reversibilidade (possibilidades dos impactos identificados serem integralmente evitados
e/ou mitigados ou compensados), verifica-se que 84% são reversíveis, quer dizer, o factor
alterado pode-se estabelecer como antes enquanto que 16% são irreversíveis, pois não há a
possibilidade de retomar da situação anterior, apenas uma mitigação ou compensação.
Quanto ao Carácter do Impacto (a capacidade do impacto produzir efeitos directos, indirectos e
mistos), maior parte dos Impactos têm efeitos directos (58%), 21% indirectos e 21% mistos.
Refira-se porém que, apesar da designação directo, indirecto e misto, quase todos os impactos
tentem a ser mistos tendo em conta a variável tempo.
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Quanto a Temporalidade que é o parâmetro que regista a relação entre a data da acção e dos
impactos por ela gerados, nota-se que 53% dos Impactos Ambientais identificados são imediatos,
cujos efeitos se fazem sentir no momento em que os mesmos ocorrem, 42% a médio prazo, isto
é, decorre certo período para a acção gerar efeitos e 5% de longo prazo porque a relação acção/
impacto acontece de maneira.

4.0 Conclusão
A implantação de infraestruturas e habitações no vale do rio Mwenedzi, gerou e está gerando
Impactos Ambientais advérsos ao meio ambiente físico, biótico a social ou antrópico. Grande
parte destes impactos, apesar de serem de alta magnitude, são reversíveis e os irreversíveis são
passíveis de minimização dos seus efeitos. Pela natureza do local, muitos impactos identificados
são permanentes, porém os cíclicos são os que mais expõem a população aos riscos devido aos
seus efitos imediatos.
Além disto, alguns Impactos Ambientais gerados no vale do rio Mwenedzi, afectam não só as
áreas circundantes mas também áreas distantes do vale como nos povoados de Nhauranga,
Boavista entre outros, por onde o rio passa. Sendo o percurso do rio estimado em cerca de 40 km
da nascente até a foz, e analisado o nível de poluição e/ou contaminação que é alto, o processo
de autodepuração por si só não seria capaz de purificar a água até a foz pondo em risco a saúde
da população que faz o uso desta água para vários fins no seu quotidiano.
O rio Mwenedzi é também uma vala de drenagem. As interrupções e os desvios nele imposto para
drenar as águas, não tem capacidade suficiente para corresponder aos extremos de precipitação
que se tem verificado.
Assim, pode-se esperar que a médio e/ou longo prazos, ocorram enchentes de alta magnitude no
vale não só, mas também nalgumas partes do centro da Cidade de Chimoio devido a
incapacidade do rio Mwenedzi dar vazão ao grande volume de água das chuvas que cai com
muita intensidade em poucos dias. É de esperar também que para além do drama populacional
que se agudiza devido a falta de condições para fazer face aos efeitos advérsos dos Impactos
Ambientais, as infraestruturas erguidas no vale não resistam durante muito tempo às
adversidades locais.
A fixação de habitações no vale é arbitrária e está fora do controle das autoridades municipais, a
aplicação das leis é fraca dando aso a negócio de venda de terras e atribuição de DUAT’s sem
obedecer critérios urbanísticos neste lugar que não oferece condições de habitabilidade, facto que
perpetua a pobreza e o sofrimento da população aí residente.
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Resumo
A existência de um perigo e sua interação com populações expostas e vulneradas
expressa os fatores de riscos atribuídos ao desastre. Os riscos dos desastres são
socialmente agravados pela leniência do Estado em promover sociedades resilientes.
Imbuídos por esta percepção, constata-se que os desastres não ocorrem em um vácuo,
apenas como resultado de um evento natural isolado do sistema social. O risco,
socialmente distribuído de forma que reflita as desigualdades existentes na sociedade,
acarreta que alguns grupos são mais propensos a serem atingidos. Crianças e
adolescentes são particularmente vulneráveis diante da complexidade apresentada
durante situações de emergência. Considerando o exposto, objetivamos analisar a
impacto dos desastres naturais do estado do Rio de Janeiro, na população entre de 0 e
14 anos durante os desastres naturais no estado do Rio de Janeiro entre os anos 20002012. Desta forma, foi possível evidenciar que crianças são proporcionalmente mais
afetados que adultos. Inundação brusca e Movimento de Massa demonstraram ser as
categorias de desastre mais impactante. Inundação gradual está caracterizado pelos
desfechos menos graves. Em relação às mesorregiões do estado, as regiões
metropolitana e serrana testemunharam os impactos mais graves sobre a população
alvo, embora os maiores registros de ocorrência são atribuídos às regiões noroeste e
centro.
Palavra-chave: Risco, vulnerabilidade, vulnerabilidade infantil.

Abstract
The existence of a danger and its interaction with populations that are exposed
and vulnerable to it expresses the risk factors attributed to the disaster. Disasters risks
are socially worsened by the State’s leniency in promoting resilient societies. Based in
this perception, it can be found that the disasters do not occur in a vacuum, merely as a
result of a natural event isolated from the social system. The social distribution of risks
corresponding to the existing inequalities in society, results in that some groups are more
prone to be affected. Children and adolescents are particularly vulnerable to the
complexity present in emergency situations. Taking the above considerations, we have
aimed to analyse the situation of the population aged from 0 to 14 during the natural
disaster occurred in the State of Rio de Janeiro in the period 2000-2012. In this way, it
could be demonstrated that children are proportionally more affected than adults.
Sudden flood and Mass Movement have proven to be more impacting disaster
categories. Gradual flood is characterized by less severe outcomes. In relation to the
different regions of the state, the metropolitan and Mountain regions manifest the less
severe impacts on the target population, although the gravest occurrences reports reffer
to the Northwest and the Centre regions.
Keywords: Risk; vulnerability; childhood vulnerability

INTRODUÇÃO
Desastres naturais não apresentam padrões de ocorrência homogêneo, algumas
regiões são mais afetadas em função da magnitude dos fenômenos e da vulnerabilidade
do sistema social (MARCELINO, 2008). Sua ocorrência de desastres naturais é
resultado da interação entre: 1- a ocorrência de um evento; 2- existência de uma
população exposta; 3- condições de vulnerabilidade social e ambiental; 4- insuficiente
capacidade de reduzir os riscos de futuros desastres e amenizar os seus efeitos na
população (FREITAS, et al, 2014).
A ameaça de um evento físico e sua interação com populações expostas e
vulneráveis são caracterizados como fatores de riscos aos quais são atribuídos a
ocorrência de um desastre (NARVÁEZ; LAVELL; ORTEGA, 2009). Os eventos extremos
associados aos processos sociais transformam-se em ameaças futuras, sugerindo que
o conceito de ameaça é socialmente construído a partir da leniência do estado na
construção de sociedades resilientes (LAVELL, 2002). Segundo o autor, para que um
evento se constitua em desastre é necessário que combine ameaças (naturais e
tecnológicas), exposição, e vulnerabilidade.
A exposição aos desastres não ocorre do mesmo modo em todos os lugares e
para toda a população, se apresentando de acordo com as condições de
vulnerabilidade. A exposição ocorre em um contexto espacial (país, estado, município,
bairro, etc.) e temporal (dias, semanas, meses, anos) específico (OPAS, 2014).
Vulnerabilidade, resultado das características sociais e geológicas presentes em
uma região, (BLAIKIE, et al., 1996) e expressa na relação entre os sistemas naturais,
ou seja, áreas propensas naturalmente às ameaças, e sistema humanos, retrato dos
sistemas sociais, econômicos e culturais (ALCÁNTARA-AYALA, 2002). Neste contexto,
é importante também considerar as características das diferentes ameaças, que se
apresentam de forma intensivos (inundações, deslizamentos, acidentes tecnológicos)
ou extensivos (secas e estiagens) (OPAS, 2014).
Imbuídos por esta percepção, os desastres simplesmente não ocorrem em um
vaco como resultado de um evento natural isolado do sistema social. Por outro lado,
populações frequentemente expostas às ameaças estão submetidas a situações de
deletério onde a redução da resiliência, muitas vezes, influencia diretamente em maior
vulnerabilidade aos impactos dos perigos futuros (WISNER, ET AL., 2003).
O risco de desastres, socialmente distribuído, reflete as desigualdades préexistentes na sociedade, estando alguns grupos mais propensos à morte, lesão, perda
econômica e comprometimento psicológico, comparativamente aos demais (PEEK;
STOUGH, 2010). Nosso enfoque à vulnerabilidade será sustentado na necessidade de
compreensão das diferenças presentes na sociedade, na defesa dos direitos e da
proteção das pessoas, especialmente do grupo social na faixa etária de 0-14 anos.

VULNERABILIDADE INFANTIL
O grupo infantil, constituído por crianças menores de quinze anos se encontra
entre os mais vulneráveis, relevando que, quanto mais jovem e imatura for a criança
menor será sua percepção de risco e maior sua vulnerabilidade biológica e física,
consequentemente, mais dependente de terceiros. Suas características biológicas
como o nível de coordenação de seu sistema nervoso, aptidão motora, senso de
percepção de risco influenciam na sua condição de vulnerabilidade.
Apesar de adultos e crianças estarem expostas aos mesmos riscos, as crianças
possuem respostas fisiológicas e metabólicas específicas aos fatores e condições
ambientais (GUIMARÃES; ASMUS, 2010), especialmente os menores de 5 anos
(MOSS et al, 2006). Devido a tais fatores, o grupo etário é mais vulnerável às condições
ambientais deficitárias.
As crianças, ao longo de seu desenvolvimento, apresentam comportamentos e
características de exposição diferenciadas, tornando-as mais suscetíveis e vulneráveis
aos agentes químicos, ambientais e físicos, presentes no meio. Sua capacidade
enzimática de metabolização e defesa imunológica, especialmente nos primeiros meses
de vida, é imatura e incapaz de responder da mesma maneira do que é observado nos
adultos. Elas possuem características fisiológicas específicas apresentando uma menor
capacidade de metabolizar, desintoxicar, excretar substâncias tóxicas e combater

agentes biológicos (GUIMARÃES; ASMUS, 2010). Suas funções renais, tampouco,
estão desenvolvidas dificultando sua capacidade de excreção e reabsorção de
xenobióticos e metabólitos (OPAS, 2003).
Apresentando condições fisiológicas específicas, ingerem maior quantidade de
alimento e bebida em relação ao seu peso corporal, possuem uma taxa respiratória mais
acentuada, e, através do seu hábito de vida, possuem uma relação mais íntima com os
meios ambientais, estando, proporcionalmente, mais expostos aos contaminantes
presentes na água, alimentos, solo. Seu crescimento e desenvolvimento são muito
intensos, desde sua etapa fetal até seus primeiros anos da adolescência e interferências
ambientais podem determinar graves sequelas durante este processo (OPAS, 2003;
GUIMARÃES; ASMUS, 2010) Os sistemas nervoso central, imunológico e endócrino
são os mais vulneráveis e considerados sistemas críticos, devido à importância que
estes possuem na formação e desenvolvimento desta etapa do crescimento (OPAS,
2003). Tais características sugerem que crianças estão mais expostas aos agentes
biológicos, físicos e químicos presentes nos meios ambientais, ar, água e solo e também
nos alimentos e nos domicílios.
O agravamento da condição ambiental em situação de desastres podem produzir
transtornos importantes devido a sua velocidade de ocorrência, a ausência de
capacidade de resposta e a proporção com que são afetados(MOSS et al, 2006). O
autor aponta que as principais causas de morbidade e mortalidade apresentadas
durante uma situação de emergência não diferem dos padrões normais de adoecimento
observados neste grupo populacional. No entanto, a severidade e magnitude dos casos
diagnosticados se apresentam de forma mais grave.
Considerando o acima exposto, objetivamos analisar a situação dos desastres
naturais notificado pela defesa civil do estado do Rio de Janeiro, na população entre 0
e 14 anos, entre os anos de 2000 a 2012. Tendo por base a discussão da vulnerabilidade
socioambiental associadas a este grupo etário.

MÉTODOS
Para análise da situação dos desastres naturais no estado do Rio de Janeiro e
condições de vulnerabilidade presente na população, utilizamos as seguintes bases de
dados. A primeira, o registro de notificação de desastres da Coordenadoria Geral de
Defesa Civil do estado do Rio de Janeiro (CGDCRJ). Que envolvem os registros do
formulário de avaliação de Danos (Avadan). As informações deste banco tiveram como
fontes os documentos elaborados primariamente no nível municipal, pela defesa civil, a
partir decretos de situação de emergência (SE) e estado de calamidade pública (ECP)
e posteriormente enviados para o nível estadual (CGDCRJ).
Os dados foram classificados segundo as seguintes ameaças naturais: Inundação
Gradual (IG) - (enchentes, alagamentos e inundações graduais); Inundação Brusca (IB)(Enxurradas ou inundações bruscas); Movimento de Massa (MM)- (escorregamentos,
movimento de massa e deslizamentos); Secas - (secas e Estiagem); Outros - (granizo;
geada; vendaval e/ ou ciclone; tornado; incêndios florestais; erosão marinha).
Consideramos a classificação adotada pela defesa civil para afetados1 (que
envolve qualquer pessoa que tenha sido atingida ou prejudicada por um desastre, direta
e indiretamente); mortalidade (mortos2 e desaparecidos3); morbidade (enfermos4;
gravemente feridos5 e levemente feridos); expostos (deslocados6, desabrigados7). Este
agrupamento permitiu identificar os níveis de gravidade para os eventos.
As ocorrências registradas, os municípios do Estado foram analisados a partir da
divisão geopolítica, Centro Fluminense, Metropolitana, Norte Fluminense, Noroeste
Fluminense, Serrana e Sul Fluminense. As informações referentes as populações
municipais foram extraídas da base de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e
estatística e do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (PNUD, 2015).
1

-pessoas vitimadas, de alguma forma, em consequência do desastre. Uma pessoa pode sofrer mais de um tipo de dano, ou
não se enquadrar em nenhum dano especificado abaixo.
2
pessoas falecidas, em consequência do desastre.
3
pessoas não localizadas ou de destino desconhecido, em circunstância do desastre.
4
-pessoas doentes, em consequência do desastre.
5
pessoas feridas que não necessitam de hospitalização.
6
pessoas cujas habitações foram danificadas ou destruídas mas que, não necessariamente, precisam de abrigo temporário.
7
pessoas desalojadas que necessitam de abrigo temporário.

RESULTADOS
Os municípios do estado do Rio de Janeiro decretaram situação de emergência
(SE) ou estado de calamidade pública (ECP) 312 vezes devido a desastres naturais de
natureza distinta, durante o período de estudo. Os eventos registrados no Estado
atingiram, ao todo, 86 municípios. A categoria de desastre mais frequente foi (IB)
apresentando 117 registros, seguido por (IG), 109 registros, e (MM), 47 registros. O
Estado apresentou média anual de 24 desastres registrados no período. Os anos que
apresentaram número de ocorrências acima desta média foram 2008, 2010, 2003, 2009
e 2007, sendo respectivamente, 28, 35, 36, 38 e 48 eventos.
A população total afetada por desastres naturais no estado do Rio de Janeiro, no
período, foi cerca de 5 milhões, sendo 63% na faixa etária de 15 a 64 anos, 28% (1,5
milhões) menores de 15 anos e 8% acima de 65 anos. Na categoria “exposto” o
desfecho mais frequente foi “desabrigados” atingindo 62.779 pessoas, sendo 17.937
(29%) de 0 a 14 anos. No Estado, 19.410 pessoas foram deslocadas, crianças
representando 33% (6.420) do total. Em relação a categoria de maior gravidade
“mortalidade”, 119 pessoas desapareceram e 1.470 morreram em consequência dos
desastres, crianças representam 18% (22) e 24% (349), respectivamente. Neste grupo
etário, a categoria “morbidade” que apresenta os efeitos diretos à saúde física, os mais
frequentes foram “levemente feridos” 4.384 (36%) e “enfermos” 4.310 (40%).
O ano de 2005, embora não tendo um número de ocorrências de desastres acima
da média anual, foi o que apresentou o maior percentual de crianças e adolescentes
afetados: 40% da totalidade dos registros. Adicionalmente, o ano de 2001, embora com
apenas 16 eventos, registrou 45% das crianças desaparecidas e 63% dos enfermos,
durante o período de estudo. No entanto, o maior número de registros referentes às
categorias deslocados (30%) e desabrigados (23%) ocorreu no ano de 2007, quando
também foi observada a maior frequência de desastres, 48 eventos.
Os anos em que se observa grande ocorrência da categoria (IG) são os que
apresentam impactos mais graves sobre a saúde de crianças e adolescentes. O maior
percentual de vítimas fatais nesta faixa etária (59%) ocorreu no ano de 2011 (15
eventos); a maior ocorrência de “gravemente feridos” (32%) e de “desaparecidos” (55%)
foi durante o ano de 2010 que registrou a segunda maior frequência deste tipo de evento
(18); o ano de 2003 que teve o maior registro na categoria (IB) (20) registrou o terceiro
maior percentual de “gravemente feridos” (15%), o maior percentual de crianças e
adolescentes “levemente feridos” (59%) e o segundo maior percentual de “gravemente
feridos” (21%) foi registrado no ano de 2009 que apresentou 11 eventos deste tipo.
Em relação ao perfil de “morbidade”, houveram 8.760 registros, no período, na
população de 0 a 14 anos. Os anos de 2001 (33%) e 2009 (32%) foram os que
apresentaram maior número de registros. As categorias “levemente feridas” (50%) e
“enfermas” (49%) representaram 99% de todos os registros.
Ao analisarmos o número de “afetados” em relação à população geral, por faixa
etária (de 0 a 14 anos e de 15 a 64 anos) por ano do estudo, observamos que,
proporcionalmente, houve maior número de “afetados” no grupo populacional até 14
anos, em relação ao grupo de 15 a 64 anos, nos anos de 2005, 2007, 2009, 2010 e
2011.
A categoria (IG) foi o que apresentou o maior número de registros nas categorias
“levemente ferido” (31%) “afetados” (17%) “deslocados” (40%) e “desabrigados” (54%)
na população alvo. No entanto, (IB) apresenta os efeitos lesivos mais graves sobre a
população infantil. Observa-se que o maior percentual dos desfechos “vítimas fatais”
(49%), “gravemente ferido” (61%) e “enfermos” (64%) ocorrem neste tipo de desastre.
(MM) também engloba os eventos que apresentam impactos de maior gravidade
apresentando o segundo maior percentual de “vítimas fatais” (42%) e “desaparecidos”
(18%). A categoria de desastres (outros) registrou 50% dois afetados do Estado.
Quanto ao padrão de ocorrência de desastres nas mesorregiões do Estado,
observamos que, as regiões “Noroeste” (23%), “Centro” (18%) e “Metropolitana” (16%)
foram as mais atingidas. A região da Baixada (5%) apresentou o menor percentual. A
categoria (IG) ocorreu em média 16 vezes nas mesorregiões do estado, sendo que as
regiões “metropolitana” (21%), “Norte” (20%) e “Noroeste” (30%) apresentaram os
maiores registros. (IB) ocorreu em média 17 vezes, as maiores frequências registradas

foram nas regiões “Centro” (22%) e “Noroeste” (20%). (MM) é o registro mais frequente
nas regiões “Sul” (28%), “Serrana” (23%) e “Centro” (23%).
A região “Metropolitana” apresentou os maiores registros para os desfechos
“afetados” (55%), “gravemente feridos” (61%), e desaparecidos (50%). A região também
apresenta elevados percentuais de “morbidade”, “levemente feridos” (88%) e “enfermos”
(73%). A região Serrana, apesar de apresentar apenas 5% de todas as crianças e
adolescentes afetados, é responsável por 70% das ocorrências de vítimas fatais e 45%
de todos os desaparecidos registrados. A mesorregião Centro é responsável por 29%
de todos os registros na categoria “deslocados” e 15% na categoria “gravemente
feridos”. A região Norte apresenta 29% dos “desabrigados” registrados.
Desta forma evidenciamos que crianças são proporcionalmente mais afetados que
adultos. Inundação brusca e Movimento de Massa demonstraram ser as categorias mais
impactante na população infantil. Inundação gradual está caracterizado pelos desfechos
menos graves. As regiões metropolitana e serrana testemunham os impactos mais
graves na população alvo, no entanto, os maiores registros de ocorrência foram
registrados nas regiões noroeste e centro.

DISCUSSÃO
Durante os 12 anos apresentados no estudo em média, 30% dos desfechos
analisados (mortalidade, morbidade e ocorreu na faixa etária de 0 a 14 anos. Em relação
a categoria exposto este percentual está entorno de 40% na população alvo.
No estado do Rio de Janeiro as ocorrências notificadas por sua maioria são
caracterizadas como eventos de influência hidrológicas (inundação Gradual, brusca e
movimento de massa/ deslizamentos) correspondendo a 87% dos eventos. Em relação
ao impacto na população alvo, tais eventos, respondem a 49% das crianças afetados,
93% das deslocadas, 99% desabrigadas e vítimas fatais, 96% das enfermas e 100%
dos registros de desaparecidas, levemente ferida e gravemente feridas.
Em relação a mortalidade apresentada, MM resultou em cerca de 108 óbitos
infantis a cada 100.000 crianças afetadas, o que é 30% mais letal que IB o segundo
registro de maior letalidade: 72 mortes a cada 100.000 crianças afetada. IG apresentou
taxa de letalidade de 7 crianças a cada 100.000 crianças afetadas.
Embora MM seja responsável por apenas 15% dos desastres ocorridos no estado,
42% da mortalidade é atribuído a esta ocorrência. A letalidade deste tipo de desastre,
durante o período de estudo, foi de 3.1 mortes, em média, para cada ocorrência. Tal
resultado, comparativamente aos resultados aferidos em (FREITAS, ET AL, 2014), se
apresentam 39% maior que a letalidade encontrada para a população em geral.
Em relação as ocorrências hidrológicas, IB foi responsável por 37% dos registros
e é o tipo de desastre mais frequente no Estado. Inundações bruscas ou enxurradas
foram responsável por 49% da mortalidade registrada na faixa etária infantil, ocorrendo
1.4 mortes por ocorrência registrada. A categoria IG é o segundo tipo de desastre mais
frequente, no entanto sua letalidade é a menor dentre os eventos de influência
pluviométrica, sendo atribuído 0,2 mortes a cada ocorrência registrada. Tomando os
resultados aferidos por Freitas et al., 2014, em sua análise sem distinção de faixa etária
impactada, os dados encontrados no presente estudo para a população infantil são 89%
maior nas ocorrências de IB e 25% maior nas ocorrências de IG. A categoria outros,
responsável por 13% das ocorrências, apresentou 2 letalidades a cada 100.000 crianças
afetadas e registrou 0.1 mortes por ocorrência.
A análise dos dados sugere associação entre o tipo de desastre inundação brusca
e movimento de massa e os desfechos de maior impacto na população (vítimas fatais,
desaparecidos e gravemente feridos). Estes tipos de desastres foram os que mais
vitimaram a população infantil, representando 92% do total de vítimas fatais nesta faixa
etária.
Neste tocante, o ponto crucial para discutimos a respeito dos elevados impactos
na população notificadas não englobam exclusivamente as características geográficas
regionais aos efeitos dos desastres. A essência do desastre e seu impacto se encontram
na realidade socioambiental, política, econômica e cultural dos diferentes grupos de
pessoas residentes na localidade (ALCÁNTARA-AYALA, 2002). Os desastres de
influência hidrológica, as principais ocorrências do Estados, estão associados
intimamente com o zoneamento urbano e áreas de riscos nas cidades (CARMO, 2014).

A categoria de desastre MM, a ocorrência de maior letalidade na população
infantil, apresenta distribuição no Estado mais frequente nas áreas montanhosas, região
Serrana e Centro (23 eventos registrado em cada), seguido da região Sul (13 eventos
registrados). Os municípios mais afetados, Angra dos Reis, na região Sul, Petrópolis e
Teresópolis, na região Serrana, apresentaram, respectivamente, 25%, 86% e 69% dos
domicílios situados em aglomerados subnormais (AS) em áreas de aclive/declive
acentuado. Já na região centro os municípios de Nova Friburgo que apresenta 100%
dos (AS) em áreas de aclive/declive moderado (IBGE, 2013).
O processo de urbanização desassociado de uma lógica preservacionista à saúde
das populações assentadas está também no cerne da problemática da drenagem
hídrica. Inundações são influenciadas pela rápida expansão da população urbana, do
baixo nível de conscientização do problema, da inexistência de planos diretores, da
utilização precária de medidas não estruturais, modificações antrópicas nas bacias
hidrográficas e a progressiva ocupação das áreas naturais de várzea associados ao uso
inadequado do solo que provocam a redução da capacidade de permeabilização hídrica
e modificam o padrão natural de ocorrência (CANHOLI, 2005).
Inundação gradual apresentou o maior percentual de crianças afetadas,
deslocadas, desalojadas e desabrigadas, coadunando com estudo relacionado
(CEPED/SC, 2012). A população infantil que em consequência dos desastres fica
impossibilitada de permanecer em sua habitação ou é alocada pelas autoridades em
centros de acolhimentos e de pronto atendimento sofre não só do impacto imediato do
desastre, mas também dos efeitos posteriores no médio e longo prazo (BARTLETT,
2008). De acordo com a Organização Mundial de Saúde (WHO, 2008), as doenças
adquiridas durante o processo de albergamento podem ocasiona taxas de mortalidade
maiores que o desastre em si. Condições precárias apresentadas durante acolhimento
são os principais fatores de adoecimento podendo, em alguns casos, apresentar
padrões de adoecimento e de mortalidade infantil mais acentuados, quando comparado
à população adulta (TOOLE; WALDMAN, 1997).
O percentual de 40% das ocorrências com impacto direto sobre a saúde da
população infantil (levemente feridos, gravemente feridos e enfermos) associado aos
desfechos deslocados e desabrigados retratam uma problemática de atendimento
médico específico. Devemos ponderar que crianças têm necessidades clínicas
exclusivas, dificultando que elas sejam atendidas por serviços assistenciais projetados
para adultos (DURCH; LOHR, 1993). No presente estudo observa-se que 99% dos
registros referentes ao impacto direto sobre a saúde, nesta faixa etária, abrangem a
categoria “enfermos (49%) e “levemente ferido (50%).
Pessoas em situações econômicas adversas, vulneradas socialmente, habitando
zonas de risco são influenciadas não só por fatores políticos e econômicos. Existem
influencias menos óbvios que fundamentam o impacto dos desastres, por exemplo, a
maneira pela qual os ativos, a renda e o acesso a outros recursos, como o conhecimento
e a informação, são distribuídos na sociedade (WISNER, ET AL., 2003).
Neste tocante, 50% da população infantil do Estado se encontra vulnerada à
pobreza, 19% das crianças são pobres e mais de 5% das crianças se encontram dentro
da categoria extremamente pobre (PNUD, 2013). Em média, 48% da população infantil
fluminense possuía renda familiar per-capita inferior a ½ salário mínimo no ano 2010,
sendo que este percentual ultrapassava os 60% no ano 2000.
O “capital humano”, relevados ao nível individual, quando analisado de acordo
com o nível educacional da população, a proporção de crianças que vivem em
habitações onde não residem pessoas com o segundo grau completo, a população mais
vulnerável, é de quase 50% do total de crianças, em 2000, e de 30%, no ano de 2010
(PNUD, 2013).

Conclusões
Finalmente, evidenciamos no Estado indicadores sociais que refletem a
desigualdade no sistema social. A população fluminense apresenta iniquidade nos
diversos sistemas analisados: habitacional; educacional; econômico. A faixa etária de 0
a 14 anos se encontra proporcionalmente mais vulnerável aos desastres, pois é nesta
faixa etária que se apresentam os piores indicadores. O estado do Rio de Janeiro

apresenta vários fatores que podem influenciar a ocorrência e o impacto dos desastres
nas populações estudadas.
A inequidade na distribuição de renda presente no Estado pode representar
um processo de redução da resiliência e aumento da vulnerabilidade ao longo prazo.
O estado do Rio de Janeiro apresentou processo de urbanização pautado na
exclusão de parte da população à área mais vulnerável aos impactos dos desastres,
com parte do setor habitacional localizando-se em área de risco. Observa-se que
existe legislação que visa a redução de riscos de desastres, o que falta é fiscalização
ao desrespeito às leis, levado pela falta de oportunidades ou puramente
especulação.
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RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo estruturar e implementar as atividades de estudo de
análise, gerenciamento e comunicação de riscos ambientais no SES São Miguel operado pela
Sabesp. O projeto compreendeu as etapas de conceituação, técnicas e metodologias de
identificação, análise, avaliação e gerenciamento de riscos ambientais. Foram englobados
estudos e programas de análise, planos de ação de emergência, de contingenciamento e
respectiva comunicação de riscos ambientais praticados no Brasil e no mundo. O diagnóstico da
gestão de riscos ambientais no SES supracitado identificou os riscos ambientais relacionadas às
atividades e serviços, propondo medidas mitigatórias e indicadores de acompanhamento e
controle. Os princípios básicos deste trabalho estão relacionados à melhoria da segurança
operacional, à redução de condições propícias a ocorrência de acidentes, à proteção do meio
ambiente e à segurança dos colaboradores e da comunidade nas proximidades da instalação.
Palavras Chave: Riscos ambientais, Diagnóstico, Metodologia, Segurança operacional

ABSTRACT
This work aims to design and implement analytical study activities, management and
communication of environmental risks in the system Depletion São Miguel Sanitary operated by
Sabesp. The project included the stages of conceptualization, techniques and methodologies for
the identification, analysis, assessment and management of environmental risks. They were
encompassed studies and analysis programs, emergency action plans, contingencies and
communicating environmental risks practiced in Brazil and worldwide. Diagnosis of environmental
risk management in ystem Depletion Sanitáriosupracitado identified environmental risks related to
the activities and services, proposing mitigation measures and monitoring and control indicators.
The basic principles of this work are related to the improvement of safety and the reduction of
conditions the occurrence of accidents, environmental protection and safety of employees and the
community in the vicinity of the installatio.
Keywords: Environmental risks, Diagnosis, Methodology, Operational safety
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1. INTRODUÇÃO
Os grandes acidentes de origem tecnológica envolvendo substâncias químicas, ocorridos
nas décadas de 70 e 80, motivaram os órgãos governamentais a promover diversos programas
para o gerenciamento de riscos impostos por atividades industriais.
As técnicas para identificação de perigos e estimativa dos efeitos no homem e no meio
ambiente, decorrentes de incêndios, explosões e liberações de substâncias tóxicas, já
amplamente utilizadas nas áreas aeronáutica, militar e espacial, foram gradativamente adaptadas
e aperfeiçoadas e passaram a ser incorporadas como “ferramentas” para o gerenciamento de
riscos em atividades industriais, em particular nas indústrias química e petroquímica.
Por volta de 1970, na Inglaterra, reconheceu-se que havia uma tendência mundial de
crescimento de perdas por acidentes industriais mais acentuadas que o correspondente
crescimento do produto nacional. O Robens Committee on Health and Safety at Work divulgou
esta tendência em 1972, sugerindo que parte da razão era devida ao aumento da complexidade
tecnológica empregada nas indústrias e que era necessária uma visão de segurança industrial
melhor adaptada às tecnologias modernas, com a criação de regulamentações neste âmbito
(LEES, 1996).
No Estado de São Paulo, um dos acidentes de maior relevância já registrados ocorreu em
Cubatão, em fevereiro de 1984, quando um duto da Petrobrás destinado ao transporte de gasolina
causou o vazamento do produto seguido de um incêndio de grandes proporções, ocasionando a
morte de 93 pessoas. Em decorrência desse e de outros constantes acidentes, e com a
publicação da Resolução no 1, de 23/01/1986, do Conselho Nacional de Meio Ambiente
(Conama), a Cetesb, que já atuava de forma corretiva, passou a incorporar os Estudos de Análise
de Riscos no processo de licenciamento ambiental, visando a prevenção de grandes
acidentes.”(CETESB,2012b).
Portanto, considerando o conceito de Riscos Ambientais adotado no presente estudo, ou
seja, abrangendo Risco Natural, Risco Social, Risco Tecnológico e Risco Ecológico, foi concebido
as informações relevante de caracterização dos meios físico, biótico e antrópico afetos ao SES
São Miguel, as quais possibilitaram o conhecimento da região e o diagnóstico de suas interfaces
com a abordagem de Riscos Ambientais. Além dos meios físico, biótico e antrópico, é
apresentada a caracterização do SES São Miguel, particularizado em um recorte, face à sua
abrangência e porte, para viabilizar o estudo.

2. OBJETIVOS
Seguindo a linha de prevenção de acidentes, o projeto, entendeu a necessidade de
desenvolver um modelo de gestão de riscos ambientais, pautado na diversidade de serviços
executados na amplitude do SES São Miguel, com o objetivo de estruturar e implementar
atividades de análise, gerenciamento, comunicação de riscos e controle.

3. MÉTODO UTILIZADO
A metodologia adotada para a estruturação e implementação das atividades de estudos de
análise, gerenciamento e comunicação de riscos ambientais, foi aplicada através de etapas e
atividades, definidas em plano de trabalho, conforme a seguir:
3.1. Estado da Arte
A finalidade da do diagnostico do Estado da Arte do Gerenciamento de Risco Ambiental
prévio a caracterização de 4(quatro) grandes tópicos:
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Conceitos básicos;
Principais técnicas / metodologias;
Principal legislação nacional interveniente;
Benefícios do Gerenciamento de Risco Ambiental.
análise foram apresentados os conceitos e tipos de riscos ambientais, conforme a

Figura 1 – Proposta de classificação de riscos ambientais (CERRI & AMARAL, 2011)

3.2. Diagnóstico Situacional
O diagnóstico situacional foi elaborado por amostragem, considerando as unidades e
instrumentos organizacionais, sistema de gestão ambiental, comunicação de riscos ambientais,
identificação de riscos ambientais, onde foram pesquisados acidentes similares às atividades
através de banco de dados nacionais e internacionais, 17 (dezessete) entrevistas em caráter
amostral, com representantes de diferentes áreas com atribuições e atividades inter-relacionadas
com o Gerenciamento de Riscos Ambientais e 6 (doze) visitas técnicas às instalações típicas dos
processos de sistema de esgotamento sanitário. Como resultado, foram obtidos os principais
cenários de riscos ambientais associados às atividades e instalações, conforme Quadro 1.
Quadro 1 – Principais cenários de riscos ambientais associados às atividades e instalações
Processo

Subprocesso

Riscos inerentes Mapeados

Coleta de Esgoto

La ça e to de esgoto ruto e
tronco.

Tratamento de Esgoto

Lançamento de esgoto bruto em corpo d´água receptor; ruptura/ vazamento em
interceptor e em coletor tronco; ruptura/vazamento em emissário (enterrado ou
submarino), Ruptura / vazamento em interceptor ou tubulações da instalação (ETE, EPC,
EEE); vazamento no recebimento de Efluentes Não Domésticos, por caminhão em
instalação (ETE, Estação de Recebimento de END; ruptura / vazamento em tanque das
instalações de tratamento (caixa de areia, decantador primário, tanque de aeração,
decantador secundário, adensador, flotador, digestor, condicionamento de lodo),
vazamento em filtro-prensa; explosão de secador térmico; ruptura de linha de produto
químico / vazamento em linha de produto químico e conexões (cloreto férrico, polímero
catiônico, hipoclorito de sódio, bissulfito de sódio, hidróxido de sódio, cloro (EPC),
peróxido de hidrogênio, nitrato de amônio); ruptura / vazamento em tanque de produto
químico (cloreto férrico, polímero catiônico, hipoclorito de sódio, bissulfito de sódio,
hidróxido de sódio, peróxido de hidrogênio, nitrato de amônio); ruptura / vazamento em
cilindro de cloro (EPC); ruptura de bag de produto químico (polímero catiônico, cal);
ruptura de bombona de armazenamento de Nonox; ruptura de tambor de preparação de
solução de Nonox; rompimento de talude da lagoa de tratamento de esgotos; emissão de
odor; explosão de reservatório de metano (gasômetro); inundação da instalação;
escorregamento atingindo a área de instalação.

Esgoto
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3.3. Metodologia de Análise Preliminar de Riscos
Para a implantação do Programa de Gerenciamento de Riscos foram utilizados
metodologias para a abordagem dos Riscos Ambientais (Risco Tecnológico, Risco Natural, Risco
Ecológico e Risco Social), aplicando a Análise Preliminar de Riscos Ambientais (APR Ambiental),
desenvolvida nesse projeto. Para os Risco Tecnológico foram empregados a Norma Cetesb
P4.261: Risco de Acidentes de Ordem Tecnológica. Método para Decisão e Termos de
Referência. Para os Riscos Natural foram discutidos as ocorrência de fenômenos naturais
relacionados às instalações e as atividades, além de propor e aplicar uma metodologia para a
avaliação do risco associado a processos naturais. Os Risco Ecológico foram tratados segundo
uma abordagem empresarial proposta por autores internacionais (Bekefi et al, 2006), observando
as consequências ou impactos dos cenários associados à imagem da empresa. Para o Risco
Social foi desenvolvido uma metodologia própria e aplicado ao SES.
A aplicação da análise preliminar de riscos (APR) foi adaptada de modo a contemplar o
Risco Ambiental considerando as características dos processos/instalações/atividades do SES
São Miguel, assim como, o meio onde estes se inserem e demais interferências, configurando-se
num enfoque semi quantitativo, ilustrado na Figura 2. Analisando-se tais informações identifica-se
cenários e classifica-se quanto à frequência e severidade/impactos correspondentes, atribuindolhes um nível de risco.
Figura 2 – Planilha de Análise Preliminar de Riscos Ambientais (Sabesp, 2014)

Os critérios para o preenchimento dos campos da planilha correspondentes à probabilidade,
severidade e ao nível de risco encontram-se na Figura 3, com a matriz de risco ambiental e o
critério de classificação do risco (nível de risco). O nível de risco constitui um indicador das
atividades/instalações a ser acompanhado e monitorado pela empresa.
Figura 3 – Matriz de Riscos (Sabesp,2014)
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3.4. Estudos de Análise de Riscos Ambientais
O SES São Miguel atende parte da bacia de esgotamento Tietê Leste (TL) atravessando
parcialmente os municípios de Arujá, Ferraz de Vasconcelos, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Poá e
São Paulo.
O recorte do Sistema de Esgotamento Sanitário São Miguel selecionado para estudo,
constituído, conforme Figura 4, por:
 Coleta e afastamento abrangidos pela área da bacia contribuinte TL-09: Ribeirão
Itapegica;
 Interceptor ITi-14, entre a bacia TL-09 e a ETE São Miguel;
 Estação Elevatória de Esgotos Intermediária do ITi-14;
 Estação de Tratamento de Esgotos São Miguel.
Figura 4– Localização do Sistema de Esgotamento São Miguel

O Programa de Gerenciamento de Riscos abrangeu: As áreas onde são manipuladas
e/ou armazenadas substâncias químicas potencialmente danosas à população externa em
decorrência de acidentes; Os perigos intrínsecos a estas substâncias; Os procedimentos
operacionais e de segurança adotados durante a realização das operações com estas
substâncias; As políticas de manutenção dos equipamentos envolvidos com estas operações; O
treinamento e a capacitação dos colaboradores que desenvolvem atividades com estas
substâncias; As ações emergenciais desencadeadas na instalação em eventual ocorrência de
acidentes envolvendo, ou que possam envolver, estas substâncias. A Figura 5 ilustra a aplicação
da APR Ambiental ao sistema:
Figura 5 – Planilha de Análises de Riscos Ambientais

5

Com a aplicação da APR Ambiental para o recorte deste Sistema foram identificados 59
cenários associados a Riscos Ambientais sendo 12 no processo coleta e afastamento e 47 no
processo tratamento de esgotos. Os resultados podem ser apreciados na Matriz de Riscos da
Figura 6:
Figura 6 – Matriz de Riscos Ambientais do Sistema de Esgotamento São Miguel

4. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
O desenvolvimento do projeto foi dividido conforme etapas apresentadas acima, obteve
como resultados: diagnóstico situacional, que proporcionou o conhecimento da estrutura
organizacional e de seus instrumentos organizacionais e a identificação dos principais cenários
de riscos ambientais associados à atividades e instalações, assim, proveu as diretrizes básicas e
orientações gerais voltadas à prevenção de acidentes que possam ocorrer SES São Miguel.
Os princípios básicos deste Programa, portanto, estão relacionados à melhoria da
segurança operacional, à redução de condições propícias a ocorrência de acidentes, à proteção
do meio ambiente e à segurança dos colaboradores e da comunidade nas proximidades da
instalação.
Ponderando a intenção de implementação do gerenciamento de riscos ambientais, seguem
as principais recomendações: padronização de conceitos e de nomenclatura; integração de
iniciativas existentes; revisão dos instrumentos organizacionais; implementação de banco de
dados de acidentes; implementação de estruturação de banco de dados e continuidade do
trabalho nas demais instalações/atividades.
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RESUMO
O artigo apresenta de forma sucinta o índice DRIB (Indicadores de risco de desastre no Brasil)
aplicado a uma escala regional, no caso, o estado do Rio Grande do Norte, o artigo fornece uma
ferramenta para avaliar, visualizar e comunicar diferentes níveis de exposição, vulnerabilidade e
risco em um nível regional no Brasil. Este artigo tem como objetivo analisar a utilidade de um índice
de risco que considera ambos os fenômenos naturais de perigo e vulnerabilidade social. A
comparação entre municípios fornece um ranking inicial de exposição e vulnerabilidade. As
informações fornecidas pelo Índice destacam a necessidade de medidas preventivas para a
redução do Risco de Desastres e adaptação às mudanças climáticas no Rio Grande do Norte. Os
resultados mostraram que o risco está fortemente interligado com as condições socioeconômicas e
culturais e da vida cotidiana, bem como com o desempenho das instituições do Estado que lidam
com a Redução do Risco de Desastres (RRD) e Gestão de Risco de Desastres (GRD), em outras
palavras, vulnerabilidade.
Palavras Chave: Índice de risco; Gestão de risco; Desastres naturais; Vulnerabilidade; Rio Grande
do Norte.
ABSTRACT
The article briefly presents the DRIB index (disaster risk indicators in Brazil) applied on a regional
scale, in this case, the Rio Grande do Norte state, the article provides a tool to help evaluate,
visualize and communicate different levels of exposure, vulnerability and risk at a regional level in
Brazil. This article aims to analyze the usefulness of such a regional risk index that considers both
natural phenomena hazard and social vulnerability. The comparison municipality provides an initial
ranking of exposure and vulnerability. The information provided by the Index highlights the need for
preventive measures to reduce the risk of disasters and adaptation to climate change in Rio Grande
do Norte. The results showed that the risk is strongly intertwined with the socioeconomic and cultural
conditions and normal everyday life as well as with the performance of state institutions that deal
with the Disaster Risk Reduction (RDR) and Disaster Risk Management (GDR), in other words
vulnerability.
Keywords: Risk Index; Risk Management; Natural Hazards; Vulnerability; Rio Grande do Norte.
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1. INTRODUÇÃO
Nos últimos anos tem se notado que a temática de desastres naturais tem permeado o
cotidiano da sociedade. A ocupação humana desordenada e a falta de gestão pública pode ser um
dos elementos na ocorrência de desastre, quando ocorre um desastre é por que alguém falhou.
(ALMEIDA 2011), afirma que é incontestável a onipresença do risco, desde o momento que a vida
humana é concebida, correm-se diversos riscos. O risco é, assim, inerente à vida. Em nível global
podemos citar vários casos, Japão, Haiti, Chile. No Brasil, em função, das condições climáticas,
geomorfologia pode-se citar como destaque deslizamento de terra, enchentes, secas, vendavais,
aumento do nível do mar, deslizamento de terra em encostas que são habitadas irregularmente,
como as principais causas de desastre.
A vulnerabilidade social e a exposição das pessoas são fundamentais para entendimento dos
desastres. O número de desastre em nível nacional, a magnitude, diferenças econômicas têm
aumentado em nível nacional. Em nível de defesa civil, a documentação em nível de desastre tem
aumentado, e os municípios tem reportado mais a ocorrência de desastre. No estado do Rio Grande
do Norte não é muito diferente do Brasil, vem sofrendo um ritmo crescente de desenvolvimento,
como destaque podemos citar a região metropolitana de Natal (RMN), e ainda Mossoró, Caicó.
Além do crescimento econômico, o estado passa a exemplo do país por um crescimento
demográfico considerável. Muitos desses não acompanham o ritmo acelerado do desenvolvimento,
e disputa cada vez maior do território sem nenhum ordenamento. Acabam vivendo, muitas vezes
sem saber, em áreas de risco.
Boa parte dessas áreas apresentam alta vulnerabilidade social, onde os níveis de serviços
básicos são baixos ou inexistentes. Como produtos dessa pesquisa, as tendências espaciais de
risco de desastres e vulnerabilidade, destacaram grandes desigualdades dentro das regiões do
estado, o que resultaria em entraves ao desenvolvimento da Redução do Risco de Desastres (RRD)
e Gestão do Risco de Desastres (GRD) no Rio Grande do Norte como um todo. Acredita-se que
esse artigo sirva como material de estudo para pesquisas futuras em âmbito acadêmico, e como
auxílio as autoridades competentes para que possam implementar políticas públicas e
desenvolvimento da RRD E GRD dentro do estado, assim também como do país.

2. OBJETIVOS
Este artigo tem como objetivo analisar a utilidade do Índice DRIB em escala estadual no Rio
Grande do Norte que considera os fenômenos naturais de desastres e vulnerabilidade social.

3. METODOLOGIA
Neste artigo foram usadas algumas técnicas de análise espacial usando o Sistema de
Informações Geográficas (SIG) e análise estatística (utilizando o Microsoft Excel IBM SPSS). Para
representação espacial, foi utilizado uma classificação em que os valores dos índices calculados
são divididos em cinco classes, utilizando o método quantile, que é integrado no software ArcGIS
10.2. O cálculo e os indicadores utilizados para a obtenção do Índice DRIB estão apresentados nas
Figuras 1 e 2 respectivamente. O conceito do Índice DRIB (Indicadores de Risco de Desastre no
Brasil) baseia-se no Índice Mundial de Risco (Birkmann et al, 2011). A estrutura modular do índice
pode ser aplicado tanto a nível nacional, como a nível regional e local. Uma avaliação em escala
local foi realizada por Welle et al. (2013), para a Indonésia. Para a agregação ao índice, todos os
indicadores foram transformados em nível de classificação adimensional entre 0 e 1; ou seja, eles
podem ser lidos como valores percentuais para melhor compreensão. Desta maneira cada classe
tem um número igual de valores e todos os índices calculados diferem em suas faixas de valores,
para cada classe foi estabelecida uma descrição, que são “muito alto - alto - médio - baixo - muito
baixo'.
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Figura 1 – Cálculo do Índice DRIB. Fonte: Almeida com base em Welle, T. Birkmann, J, 2015.

Figura 2 - Componentes com sub-categorias e indicadores do ÍndiceDRIB. Fonte: Almeida, 2015.

4. RESULTADOS
4.1 Exposição

Figura 3 – Mapa de localização do Rio Grande do Norte

No estado do Rio Grande do Norte (Figura 3), no que se refere a exposição física há quatro
indicadores iniciais que foram calculados com base no número de pessoas expostas a determinado
desastres, multiplicado pela frequência com que esse evento ocorre e por sua vez dividido pela
população total do município. Com exceção ao Aumento do nível do mar, como não havia
informações sobre essa exposição, utilizou-se imagens SRTM9 do site da EarthExplorer (Serviço
Geológico Americano – USGS), para criar-se um cenário de 1 metro, que é a previsão pessimista
do IPCC para o ano de 2100. O número de pessoas expostas foi obtido através do cálculo das
estatísticas zonais com o uso do software ArcGIS 10.2 Deve notar-se que os dados para exposição
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são baseados em cálculos do modelo e, assim, podem apresentar alguma incerteza. Os resultados
são apresentados na Figura 4.

Figura 4 – Mapas dos Indicadores usados para elaboração do mapa de exposição. (A)
Aumento do nível do mar, (B) Deslizamento de terra, (C) Inundação, (D) Seca.

No mapa de exposição ao aumento do nível do mar percebe-se que os municípios mais
atingidos são os das costas norte e leste do estado, mais precisamente aqueles que apresentam
estuários de rios e ocupação em áreas planícies tais como Areia Branca, Grossos, Macau, Porto
do Mangue e Extremoz são os cinco municípios mais afetados. No mapa de exposição a
Deslizamento de terra nota-se que os mais altos valores predominam em quase toda mesorregião
Leste Potiguar, com destaque para os municípios de Ceará-Mirim, São Gonçalo do Amarante,
Canguaretama, São José de Mipibu e Pedro Velho, destes, os dois primeiros e o quarto fazem parte
da Região Metropolitana de Natal. No mapa de exposição a Inundação os municípios com maior
exposição são os que apresentam planícies fluviais ou lacustres (açudes, barragens, lagoas).
As 10 cidades mais expostas são Mossoró, Caicó, Pau dos Ferros, Nova Cruz, Ceará-Mirim,
São Gonçalo do Amarante, Goianinha, Açu, Canguaretama e Parelhas. No mapa de exposição a
Seca percebemos que praticamente todo o estado possui alta exposição, municípios de todas as

Figura 5 – Mapa de Exposição
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mesorregiões potiguares, mas principalmente no alto oeste (Oeste Potiguar), Seridó (Central
Potiguar) e Leste potiguar.
Ao se analisar o mapa de exposição potencial aos perigos naturais por município (Figura 5),
percebe-se que a mesorregião Leste Potiguar detém maior número de municípios com índice “muito
alto” de risco. Também pode-se notar uma alta exposição na porção oeste do estado, região de
clima semiárido segundo Köppen-Geiger.
4.2 Vulnerabilidade
Com relação a susceptibilidade, destacam-se as mesorregiões Leste e Agreste Potiguar com
níveis muito alto. Alguns municípios estão próximos a costa norte do estado e também sofrem com
a seca por se encontrar em uma região de clima seco. A falta de capacidade de lidar e monitorar
destaca em todo o estado, a falta de políticas públicas para prevenção, além de estruturas
hospitalares adequadas e sistemas de alerta a população.
No que diz respeito a falta de capacidade de adaptação destaca-se a mesorregião Agreste
Potiguar, principalmente pela falta de políticas públicas, investimentos em educação, e um boa
expectativa para recuperação dentro do plano dos governos federal, estaduais e dos municípios.

Figura 6 - Mapas dos Indicadores (A) Susceptibilidade, (B) Falta de capacidade de
lidar, (C) Falta de capacidade de adaptação, (D) Vulnerabilidade.

As mesorregiões Agreste e Central Potiguar apresentam altos níveis de vulnerabilidade,
conforme a Figura 6. Nesse contexto as dimensões de falta de capacidade de lidar e falta da
capacidade de adaptação são integrados para formar o mapa de vulnerabilidade.
No mapa de risco - índice DRIB (Figura 7) as mesorregiões central e oeste potiguar, além do
leste onde está inserida na RMN, foram as que obtiveram os maiores índices. Isto se deve a
degradação dos recursos naturais, clima semiárido predominante na região oeste do estado e ao
grande número de pessoas ali expostas.
O Quadro 1 apresenta os dados dos 10 municípios com maiores índices DRIB (Risco) e
alguns indicadores: Susceptibilidade, falta de capacidade de lidar, falta de capacidade de
adaptação, vulnerabilidade e Exposição, além do número de habitantes segundo o censo 2010
(IBGE).
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Município
Senador
Georgino
Avelino
Pedro Velho
Arês
Canguaretama
Ceará-Mirim
Pau dos Ferros
Nísia Floresta
Goianinha
São José de
Mipibu
Taipu

0,526794

Falta de
Capacidade
de Lidar
0,641519

Falta de
Capacidade
de Adaptação
0,48299

0,534672
0,507441
0,532187
0,502314
0,421095
0,502022
0,481416
0,528189

0,373236
0,505779
0,57074
0,479916
0,566181
0,617306
0,30094
0,671903

0,546473

0,39066

Susceptibilidade

3,739297

Índice
DRIB
(Risco)
0,123677

População
Total 2010
IBGE
3924

0,50771
0,523923
0,567773
0,508484
0,546948
0,536193
0,446078
0,585203

3,201467
2,248066
1,976646
1,959987
1,590989
1,590418
1,843134
1,251018

0,09767
0,070772
0,067435
0,059884
0,052286
0,051239
0,049402
0,043987

14114
12924
30916
68141
27745
23784
22481
39776

0,523229

1,344246

0,04226

11836

Vulnerabilidade

Exposição

0,550429

0,615236
0,558565
0,60041
0,543238
0,653583
0,489266
0,55589
0,555535
0,63257

Figura 7 – Mapa do Índice DRIB do Rio Grande do Norte

5. CONCLUSÃO
Esta pesquisa representa uma metodologia de avaliação do risco e da vulnerabilidade a partir
de vários indicadores, de uma maneira mais abrangente, considerando a exposição,
susceptibilidade e a falta de capacidade de lidar e de adaptação.
No entanto, a capacidade dessa ferramenta e do conjunto de dados é limitada até um certo
ponto, sendo necessário análises mais detalhadas, para a vulnerabilidade do desempenho dos
gestores locais na redução do risco de desastre, e na avaliação exposição do contexto físico da
área. Os resultados quantitativos e os padrões espaciais que foram estabelecidos podem estimular
novas discussões a nível acadêmico, além de promover a nível da governança de risco uma forma
de reduzir a exposição e vulnerabilidade além de melhorar as capacidades de lidar e de se adaptar
às consequências de desastres naturais.
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RESUMO

Existe un consenso entre los expertos de varias aéreas de que el nivel de mar sigue subiendo
(IPCC.2013). Mientras, debido al crecimiento de la población (con la ocupación y destrucción de
dunas, la vegetación costera, la sustitución por especies exóticas y de cultivos propios de la zona)
y el desarrollo del turismo la costa va convirtiéndose en una franja cada vez más estrecha, con
aumento de tasas de erosión en la mayoría de las costas. El análisis de la evolución de la línea de
costa de la playa de Oyambre entre los años 1946 y 2014 muestra un retroceso general hacia
tierra de dicha línea. Este retroceso no es homogéneo a lo largo de toda la playa, observándose
que en general el retroceso es menor en la mitad occidental de la playa, donde esta presenta un
límite interno conformado por un talud margo-arcilloso. Esta playa se tomará como ejemplo para el
desarrollo de una metodología de análisis de la evolución de la línea de costa a lo largo del
tiempo, con más de 70 años. Se considera que la estructura metodológica desarrollada en este
trabajo, puede constituir una base para el desarrollo de estudios y análisis de tipología similar en
la costa de Mozambique.
Palabras clave: eventos de alta energía, erosión costera
ABSTRACT
There is a consensus among experts from various airlines that sea level continues to rise
(IPCC.2013). Meanwhile, due to the population growth (with the occupation and destruction of
dunes, coastal vegetation, substitution by alien species and cultivations in the area) and the
development of tourism, the coast is becoming an increasingly narrow strip with the increasing of
rates of erosion in most of the coasts. The evolution analysis of Oyambre beach coastline between
1946 and 2014 shows a general retreat line landward. This decline is not uniform along the entire
beach, noting that the decline is generally lower in the western half of the beach, where this has an
inner boundary formed by a margo-loamy slope. This beach is taken as an example for the
development of a methodology for the coastline evolution analysis along the time, with more than
70 years. It is considered that the methodological framework developed in this study may provide
with a basis for the development of the studies and analysis of a similar type on the coast of
Mozambique.
Keywords: high-energy events, coastal erosion
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1. INTRODUCCIÓN
Existe un consenso entre los expertos de varias aéreas de que el nivel de mar sigue subiendo
(IPCC.2013). Mientras, debido al crecimiento de la población (con la ocupación y destrucción de
dunas, la vegetación costera, la sustitución por especies exóticas y de cultivos propios de la zona)
y el desarrollo del turismo la costa va convirtiéndose en una franja cada vez más estrecha; lo que
ocasiona el aumento en las tasas de erosión en la mayoría de las costas. En Cantabria,
concretamente en la playa de Oyambre este fenómeno de colonización de la franja litoral se ha
producido a lo largo de muchos años ocasionando un conflicto continuo entre los que preservan la
naturaleza (Ecologistas, Geólogos, Biólogos, etc), los políticos y los empresarios del área turística,
sin embargo no tiene un impacto tan importante si se compara con otras playas de la península.
En la playa de Oyambre la erosión costera ha sido originada mayormente por los fenómenos
naturales de la dinámica costera, sin embargo la alteración antrópica ha tenido un impacto sobre
la desembocadura de las rías. La erosión se hace más notable en eventos de tormenta motivados
por factores como el clima, afectando al balance de sedimentos; procesos costeros; actividades
humanas y nivel relativo del mar. Estudiar todos estos factores no es una tarea fácil y por eso este
trabajo solo se centra en fenómenos de alta energía, pertenecientes a procesos costeros (oleaje)
y nivel relativo del mar.
Garrote y Garzón (2003) llevaron a cabo un análisis del retroceso del frente de costa usando
fotografías aéreas, donde se observaba que la playa de Oyambre presenta una variabilidad
interanual muy alta frente a procesos de erosión y sedimentación, siendo necesario un muestreo
de varios años sucesivos para establecer unas tasas medias. Por eso en este trabajo se hace una
análisis ampliado de la posición de la línea de costa usando las fotografías aéreas de diferentes
fechas (1946, 1956, 1984, 1999, 2001/2/5/10/14) cubriendo un rango temporal mayor, de 68 años.
El objetivo principal de este trabajo fue hacer la descripción del evento de 2014 por magnitud y
frecuencia frente al grado de erosión que ha ocasionado, para lograr este objetivo, se plantearan
otros de naturaleza especifica que ayudaran a entender la dinámica y el proceso erosivo de la
costa, como es el caso de la tendencia evolutiva de la línea de costa y la comparación del evento
de 2014 dentro de la tendencia evolutiva de la línea de costa en los últimos 68 anos en la zona del
complejo playa-cordón dunar de Oyambre (Cantabria). Para ello se ha empleado un SIG y el
software DSAS con el fin de analizar la evolución de la línea de costa, a partir de los datos
estadísticos generados por estos programas.
Se ha hecho un análisis estadístico de altura significativa del oleaje usando Minitab (programa
gratuito de análisis estadístico) a partir de los datos brutos obtenidos de la información de las
boyas instaladas en la red por Puertos del Estado del Gobierno de España y comparando con los
resultados generados con Ameva (Programa de análisis estadísticos de parámetros ambientales
desarrollados por Instituto Hidrográfico de Cantabria, IHC). Usar estos dos modelos estadísticos
parece un trabajo que no tiene mucho interés pero es muy significativo para el autor pues es una
forma de aprendizaje de métodos de análisis de oleaje para su posterior aplicación en una región
como Mozambique, en la que no hay Institutos que desarrollen programas o modelos de
investigación como es el caso de IHC y Puertos del Estado del Gobierno Español. Por lo tanto,
esto constituirá también un de los objetivos del trabajo, establecer una dinámica metodológica
para aplicación en caso especifico en Mozambique.

2.0. METODOLOGIA

Como en cualquier sistema de información complejo y de cierta entidad, los procesos de
producción y obtención de la información y el de su posterior explotación persiguen, de cierta
forma, objetivos diferentes (Ojeda et al., 2010). En esta investigación se han planteado tres
métodos de análisis enfocados a la caracterización de la erosión costera que se complementan
para un mejor estudio y llegar a unas conclusiones por más que estas sean mínimas pero
significativas: el primer (1) análisis, el estudio estadístico de los datos de oleaje en donde se
hacen las correlaciones de series temporales basándose en datos oficiales; el segundo (2), la
Geo-referenciación de fotogramas aéreos de vuelos antiguos (1946, 1956, 1984 e 1999),
basándose en fotogramas recientes geo-referenciados (2014) usando el software ArcGIS 10. El
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tercero (3), el análisis de la evolución de la línea de costa basándose en software DSAS 4.2
(Digital Shoreline Analysis System) que es una extensión de ArcGIS 10. A continuación se
presentará de forma resumida los trabajos que se han llevado a cabo en cada parte del análisis.

2.1. Análisis estadístico de los datos de oleaje.

Para esta investigación se ha recopilado y procesado los valores de altura significativa de oleaje
tomando en consideración el Documento de Referencia para Procesos litorales (2000) de la
Universidad de Cantabria pues dicen que la altura de la ola significativa, Hs es el parámetro más
extendido a la hora de describir el estado de mar, una vez que establece una relación entre las
alturas de ola obtenidas en el registro instrumental del oleaje y las establecidas a través del
observación visual de un estado de mar.
Debido a que no hay una boya de registro en las proximidades de la playa de Oyambre, se han
utilizado los datos históricos de altura significativa del oleaje, de las dos boyas más próximas a la
playa. La primera la de punto SIMAR (3124034) abarcando un rango temporal de 10 años, la
segunda boya considerada fue de la punto SIMAR (3120048) que está en funcionamiento desde
enero de 1958 hasta febrero de 2015.
A partir de estos datos se procedió a realizar una correlación entre los valores registrados en las
dos boyas, con el objetivo de generar una serie sintética para la boya más próxima a la playa en
función de la información que ofrecía aquella más alejada basándose en técnicas estadísticas
combinando con el software AMEVA del Instituto Hidrográfico de Cantabria; software formado por
un conjunto de herramientas, que contienen diversas metodologías de análisis estadístico, cuyo
objetivo principal se basa en el estudio y la caracterización de diversas variables
medioambientales.

2.2. Geo-referenciación de fotogramas aéreos.

Para el presente estudio se ha basado en la interpretación de diferentes fotografías aéreas, de los
años 1946, 1956, 1984, 1999, 2001, 2002, 2005, 2010 y 2014. El sistema de referencia de
coordenadas utilizado ha sido ETRS89 UTM 30N para respetar el Sistema de Referencia de
Coordenadas de la fuente original de mayor resolución espacial, siendo además el oficial en
España desde 2007. Se ha usado la foto de 2014 que estaba georeferenciada como foto base,
para georeferenciar las fotos de 1946, 1956, 1984, 1999. Para este proceso de
georeferenciamento de las fotos se ha usado el Modulo de Georeferencing de ArcMap 101.
Fueron identificados en cada una de las fotografías puntos de control respetando los criterios
establecidos por Moore (2000) y Hughes el al. (2006), y distribuidos lo más uniformemente posible
en el área cubierta por la fotografía; en su mayoría situados sobre formas del paisaje asociadas a
la actividad humana, como forma de garantizar una disminución del grado de error en la
localización de los puntos de control sobre distintos fotogramas.

2.3.- Análisis de la evolución de la línea de costa.

Para llevar a cabo el análisis del comportamiento de la línea de costa en la playa de Oyambre, se
han dibujado 9 líneas de costa (correspondientes a las nueve imágenes disponibles) desde la
zona del talud hasta la zona del cordón dunar, bordeando la zona del desembocadura de la ría.
Para la toma de decisión sobre que forma del terreno o que criterios había que seguir para
cartografiar la línea de costa se han revisado distintas definiciones de línea de costa que son muy
usados por varios expertos, valorándose también los criterios usados por geomorfólogos.
Los estudios enfocados al análisis de la movilidad de la línea de costa generalmente se hace
necesario emplear un indicador de la posición de la línea de costa (shoreline proxy) que refleje
adecuadamente las tendencias del litoral, y que garantice que sus posibles variaciones son
consecuencia de cambios costeros reales. Las características geomorfológicas locales influyen
mucho en la elección del proxy idóneo para una determinada zona (Genz et al, 2007).A menudo
1

ArcMap 10 está incorporado en ArcGIS que es un “software” de Sistema de Información Geográfica
diseñado por la empresa californiana Enviromental Systems Research Institute (ESRI) para trabajar a nivel
multiusuario. Representa la evolución constante de estos productos, incorporando los avances tecnológicos
experimentados en la última década en el área de la informática y telecomunicaciones para capturar, editar,
analizar, diseñar, publicar en la web e imprimir información geográfica (Juan y Nino, 2014).
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se hace necesario contar con un indicador independiente de la energía del oleaje o de la
morfología de la playa.
En costas acantiladas la evaluación de los cambios costeros se suele realizar a partir de distintos
elementos morfológicos como el borde superior en el caso de escarpes verticales, y la base en el
caso de acantilados de baja pendiente, con el borde redondeado o con alta ocupación antrópica o
abundante vegetación, donde no es posible delimitar el borde superior. La naturaleza de los
acantilados hace que únicamente puedan registrar retroceso, excepto en el caso de avances
relativos de la base por acumulación de materiales por deslizamientos o caídas de bloques. En la
foto 2A se presenta un ejemplo de la línea usada en este trabajo a pie de la duna y en la foto 2B al
borde de acantilados.

Foto 1A. Línea de costa a pie de la duna.

Foto 2B.Línea de costa a borde de acantilados.

La integración de los datos geo-referenciados y fotogramas aéreos utilizando el software ArcGIS
10.0, ha proporcionado el cálculo de las tasas de avance y retroceso de la línea de costa en el
área de investigación entre los 9 años distintos considerados (1946, 1956, 1984, 1999, 2001,
2002, 2010, 2005 y 2014) que están dentro del rango temporal de 68 años comprendido de 1946
a 2014. Las tasas referenciadas fueron obtenidas utilizando el DSAS versión 4.2 (Thieler et al.,
2009) que es un aplicación gratuita de software que funciona dentro del Environmental Systems
Research Institute (ESRI) software Sistema de Información Geográfica (ArcGIS).

3.0 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
A partir del análisis de los datos de altura máxima del oleaje para los diferentes periodos se ha
constatado que la altura del oleaje presenta un comportamiento oscilatorio, pudiendo asignarse
una cierta frecuencia en sus valores. Los años 1966, 1990, 2009 y 2014 se han registrado los
valores máximos de altura de oleaje, alcanzándose hasta 13 metros. También se repite un
proceso oscilatorio con una cierta periodicidad en los años 1958, 1962, 1966, 1969, 1972, 1976,
1980, etc, con valores de altura del oleaje próximos a 10 metros.
En base a la variación temporal de las alturas significativas de olas observadas en los gráficos de
los promedios mensuales en la playa de Oyambre, se observa como estos valores máximos
suelen alcanzarse en los primeros meses del año (considerado de manera natural, no
hidrológica). Siendo por tanto también estos meses aquellos en los que se produce un mayor
transporte sedimentario debido a la acción del oleaje.
Cuando sobre una playa actúa un temporal, se produce, por consiguiente, una variación del perfil
de equilibrio, al ser las olas del temporal mucho mayores que las del oleaje medio que había
configurado el perfil de la playa, la rotura de las olas se produce a mayores profundidades,
mientras que el extremo del está, avanza hacia tierra.
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Medina (1998) y Garaté et al (2000) consideran
los temporales responsables del retroceso y
erosión pues modifican el perfil de equilibrio de
la playa trasladándose parte de los áridos del
fondo de una zona otra. Ellos consideran que
esta variación del perfil es reversible, y, al
desaparecer el temporal el oleaje ordinario
reconstruye el perfil primitivo, o puede ser
irreversible. La misma tese es sustentada por
Anfuso (2004) & Muñoz (1996) En su estudio
sobre la morfodinámica de las playas yadas en
plataformas rocosas, afirma que éstas se ven
afectadas principalmente por olas originadas
por los fuertes temporales.
Figura 3. Lineas de Costa de años criticos

Tanto los datos obtenidos del software DSAS como las observaciones realizadas en campo
muestran un muy importante evento erosivo en la zona del cordón dunar, asociado al evento
climatológico de alta energía de principios de marzo de 2014. El análisis estadístico de la serie de
datos de máximos anuales arroja un valor de periodo de retorno asociado a la altura registrada
para el evento de 2014, de casi 15 años (figura 4). Esta recurrencia en el valor de la altura del
oleaje contrasta con los daños observados para dicho evento, los mayores registrados a partir del
análisis seriado de los fotogramas aéreos disponibles.
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Figura de 4. Período de Retorno del Oleaje en años. Obtenido a partir del ajuste de métodos
paramétricos y no paramétricos sobre la serie de valores máximos anuales para el punto SIMAR
3124034.

En general la playa ha sufrido un proceso de erosión a lo largo del tiempo considerado, que se
refleja en un retroceso en toda su línea de costa, habiendo puntos o zonas criticas y otros en que
su erosión es más suave. Con los resultados se ha verificado que la zona A, en que la playa
finaliza tierra adentro en contando con el talud margo-arcilloso se erosiona con una tasa media
5

interanual de - 0,15 m/año; que para el rango temporal de 68 años estudiado (1946 a 2014) ha
provocado un retroceso medio 7,24 m.
Los valores de erosión se incrementan significativamente en esta parte de la playa, cuando
analizamos la Zona B, en la que se sitúa la obra de defensa del dique de escollera. La influencia
de esta estructura ha provocado erosiones máximas aguas abajo del dique, afectando a la
localización del monumento al “Pájaro Amarillo”. Zona esta última en la que se miden retrocesos
de la línea de costa superior a los 20 metros.

4. CONCLUSIONES

Dos conclusiones generales se figuran en este trabajo. En primer lugar, que a la hora de utilizar
estos resultados en futuros trabajos, es necesario tener en cuenta que la posición de la línea de
costa varía continuamente a lo largo del tiempo como consecuencia del movimiento de los
sedimentos en la zona litoral y especialmente, debido a la naturaleza dinámica del nivel del mar
en los límites costeros (olas, mareas, tormentas, etc). Por esta razón, este límite debe ser
considerado como una franja dinámica y como tal, sería aconsejable continuar su revisión y
actualización con el fin de mantener la precisión de la misma.
Y en segundo lugar, se considera que la estructura metodológica desarrollada en este trabajo (y
que puede ser retocada y mejorada con trabajos futuros), puede constituir una base perfecta para
el desarrollo de estudios y análisis de tipología similar en la costa de Mozambique. Donde la
existencia de trabajos encaminados a analizar la evolución de la costa mozambiqueña es
prácticamente inexistente, y que constituye el lugar de residencia y ámbito de actuación
profesional del autor.
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RESUMO
Deslizamentos são processos geológicos de grande relevância no município de São Paulo,
chegando a causar transtornos, prejuízos econômicos e até mortes. A fim de identificar os locais
em que estes processos ocorrem, a Prefeitura Municipal de São Paulo juntamente com o IPT
(Instituto de Pesquisas Tecnológicas) realizaram em 2010 um levantamento dos setores de risco
de deslizamento. A presente pesquisa utilizou as informações deste levantamento e analisou a
influência dos condicionantes geológicos nos setores de risco alto e muito alto de deslizamento.
As informações do levantamento realizado pelo IPT foram cruzadas com litotipos, feições
estruturais e declividade. Analisando os dados obtidos destes cruzamentos, concluiu-se que o
meio físico apresenta forte relação com os setores de risco alto e muito alto de deslizamento no
município de São Paulo.
Palavras Chave: deslizamento, área de risco, geologia, São Paulo, mapeamento
ABSTRACT
The landslides are a very important geologic matter in the city of São Paulo. Its importance grasps
several social strata, such as habitation, public health and sanitation. With the purpose to identify
the places where the landslides may occur, the public administration of São Paulo (Prefeitura
Municipal de São Paulo) and IPT (Instituto de Pesquisas e Tecnologia) made a research in 2010
to define the sectors around the city that were risked of suffering landslides. This study used the
data from the previous research to analyze the influence of the geological factors in landslides of
high and very high risk. Intersecting the IPT’s research data to lithotypes, structural patterns and
declivity. Analysing the results of this research, concluses that the physical attributes have strong
relation to high and very high risk of landslide in the city of São Paulo.
Keywords: landslide, risk area, geology, Sao Paulo, mapping
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1. INTRODUÇÃO
Em 2010 a Prefeitura de São Paulo contratou junto ao Instituto de Pesquisas Tecnológicas –
IPT o mapeamento de áreas de risco de deslizamentos e solapamento de margens de córregos.
Esse mapeamento identificou 407 áreas de risco em 25 subprefeituras, subdividindo cada área
em setores em função do nível de risco de cada um desde Risco Baixo (R1), Risco Médio (R2),
Risco Alto (R3) até o Risco Muito Alto (R4) espalhadas por toda a cidade. Dentre as 407 áreas de
risco, têm-se 368 setores de risco alto e muito alto de deslizamento, que foram o objeto de estudo.
O objetivo deste trabalho foi correlacionar fatores geológicos (litotipos, feições estruturais e
declividade média) com a ocorrência de setores de risco alto e muito alto de deslizamento do
município de São Paulo.

2. METODOLOGIA
A metodologia empregada nesta pesquisa envolveu a análise dos dados do levantamento
dos setores de risco de deslizamento e solapamento de margem do município de São Paulo,
realizado pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas do estado de São Paulo (IPT).
A primeira etapa consistiu em refinar os dados, separando as informações que seriam
pertinentes à pesquisa, retirando os setores em que dominavam os processos de solapamento de
margem, assim como os riscos baixo e médio, restando somente os setores de risco alto e muito
alto de deslizamento, que foram o foco deste trabalho. Após este refinamento dos dados brutos,
realizou-se o cruzamento com os mapas-base de geologia e declividades obtendo a extração de
quatro parâmetros físicos distintos (litotipos, feições estruturais, declividade e forma do relevo).
Adiante será explicado como foram extraídos os atributos dos parâmetros físicos.

2.1.

Litotipos

Com a intenção de analisar os litotipos como parâmetro dos setores de risco, extraíram-se
os litotipos predominantes em cada setor de risco e a representação (em área e porcentagem)
destes no território do município, a fim de estabelecer valores de referência. Estes valores foram
comparados entre si colaborando na análise da influência dos tipos de rochas nos setores de
risco.
A extração propriamente dita dos litotipos dos setores de risco foi realizada utilizando o
mapa geológico do município de São Paulo (São Paulo, 2000) e os setores de risco. Criou-se um
centroide dos setores de risco e relacionou-se este com os litotipos no mapa geológico. Para a
elaboração dos valores de referência, extraiu-se a área de todos os polígonos dos litotipos.

2.2.

Feições estruturais (lineamentos)

Para quantificar a influência das feições estruturais nos setores de risco, geraram -se seis
buffers dos lineamentos do município de São Paulo. Estes buffers são polígonos que “aumentam”
a área de influência de determinada feição, no caso falhas geológicas presentes no mapa
geológico (São Paulo, 2000). Após a geração dos buffers considerou-se que os setores de risco
que se localizavam dentro do limite dos buffers estavam sobre influência do mesmo. Desta
maneira, interpolaram-se os dados dos setores de risco que estão inseridos nos buffers,
considerando que estes sofrem influência das falhas geológicas. Foram gerados buffers de 100,
200, 400, 600, 800 e 1000 metros e a área de influência de cada lineamento, considerando os
setores de risco.
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2.3.

Declividade

Para a geração da declividade média de cada setor de risco, extraiu-se um ponto central de
cada setor de risco (centroide) e relacionou-se a este ponto um arquivo shapefile (São Paulo,
2002) que contém a declividade média do município de São Paulo. O resultado foi expresso em
uma tabela que relaciona os setores de risco e a declividade do centroide. Para fins de
comparação, realizou-se também a aquisição da inclinação média do município de São Paulo,
extraindo os valores de declividade do shapefile, utilizado como referência, de todo território
municipal, juntamente com a área de cada declividade, criando assim uma tabela de referência da
declividade do município de São Paulo.

3. CONCLUSÃO
Para analisar a influência dos litotipos na determinação dos setores de risco alto e muito alto
de deslizamento, preferiu-se utilizar as formações geológicas, em vez dos tipos de rochas, uma
vez que o mapa-base tomado como referência empregava esta classificação. O mapa geológico
do município de São Paulo juntamente com os setores de risco alto e muito alto de deslizamento
está representado na Figura 1.
A fim de melhor visualização das informações, compilou em uma única tabela as formações
geológicas com a área que ocupam no território do município de São Paulo, em porcentagem, e a
porcentagem que cada litotipo representa nos setores de risco, como observado na Tabela 1.
Tabela 1: Formações geológicas e setores de risco alto e muito alto no município de São Paulo.
Formações

Área (%)

Setores de Risco (%)

Formação Resende – formação sedimentar

25,8%

6,3%

Complexo Embu - alto grau metamórfico

25,5%

33,4%

Suites Graníticas Indiferenciadas

16,1%

20,1%

Depósitos aluvionares

11,5%

8,2%

Complexo Embu – médio grau metamórfico

7,1%

5,4%

Grupos São Roque e Serra do Itaberabacomplexo metamórfico
Complexo Embu – baixo grau metamórfico

8,2%

19,3%

3,9%

6,8%

Formação São Paulo – formação sedimentar

2,0%

0,5%

Total

100%

100%

Nota-se que há uma discrepância entre os valores de representatividade territorial das
formações geológicas do município de São Paulo e a representatividade dos setores de risco.
Percebe-se que os litotipos que apresentam maior correlação com os setores de risco são rochas
ígneas e metamórficas, com destaque para o Complexo Embu que abarca cerca de 45% de todos
os setores de risco de deslizamento.
As formações sedimentares apresentam grande parcela no território do município de São
Paulo, cerca de 40%, entretanto esta relação se inverte no caso dos setores de risco de
deslizamentos, ocupando 15%. Esta lógica vai ao encontro do contexto histórico da capital
paulistana em que os terrenos centrais da cidade, localizados dentro da Bacia Sedimentar de São
Paulo, favoráveis à ocupação devido a “terrenos pouco acidentados, água em abundância, lençol
freático raso e solos de fácil escavação” (Rodriguez, 1998), foram os primeiros locais a sofrerem
ocupação. Num segundo momento, a partir de 1950, ocorreu o processo de ocupação informal de
terrenos que foram deixados de lado num primeiro momento, ou seja, terrenos localizados fora da
Bacia Sedimentar de São Paulo em que predominavam terrenos cristalinos ou cristalofilianos que
apresentavam grande suscetibilidade a deslizamentos, segundo Peloggia (1998).
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Figura 1: Mapa geológico do município de São Paulo com os setores de risco alto e muito alto de
deslizamento. Modificado de: São Paulo (2002).

As feições estruturais também apresentaram uma interessante resposta à presença de
setores de risco de deslizamentos. Na Figura 1 pode-se observar a proximidade dos lineamentos
morfoestruturais com os setores de risco, principalmente ao norte do mapa. Os dados de
influência dos buffers dos lineamentos nos setores de risco são apresentados na Tabela 2.
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Tabela 2: Influência dos lineamentos estruturais nos setores de risco alto e muito alto.

Buffer 100

Número de setores de risco que
estão sob influência
28

Número de setores de risco que
estão sob influência (%)
8%

Buffer 200

43

12%

Buffer 400

78

21%

Buffer 600

97

26%

Buffer 800

105

28%

Buffer 1000

113

31%

Buffer (metros

Analisando a Tabela 2, percebe-se que há uma relação direta entre a presença de
lineamentos estruturais e os setores de risco no município de São Paulo, assim aumentando a
área de influência dos lineamentos, ou seja, aumentando o buffer, nota-se um aumento no
número de setores de risco que estão sob influência.
A presença de falhas pode induzir modificações no terreno que contribuem nos processos
de movimentos de massa. Estas modificações estão ligadas ao aumento da declividade da região,
devido à separação dos blocos; gerando materiais mais suscetíveis a deslizamentos, uma vez que
o plano de falha gera maior percolação de fluidos, contribuindo para o intemperismo; além de
gerar zonas de fraquezas em subsuperfícies. Desta maneira, justifica-se a correlação entre as
falhas e os setores de risco. Entretanto ressalta-se que esta relação é mais perceptível quando se
extrapola a área de influência das falhas, uma vez que a evolução do plano de falha propiciou um
aumento na distância no rejeito, assim somente os buffers de maior área conseguem interceptar.
Outro fator de grande relevância na definição dos setores de risco de deslizamentos é a
declividade do terreno. Para quantificar este atributo classificou-se o município de São Paulo em
quatro grandes grupos de declividades: Grupo I (0 a 5%), Grupo II (6 a 25%), Grupo III (26 a 60%)
e Grupo IV (acima de 61%), e comparou-se os valores obtidos do território do município de São
Paulo, obtendo-se valores de referência. Em seguida, relacionou-se a representatividade de cada
grupo de declividade com os setores de risco, como observado na Tabela 3.
Tabela 3: Comparação da declividade, com a área territorial do município de São Paulo, em
porcentagem, e a distribuição dos setores de risco alto e muito alto.
Declividade

Área Total (%)

Setores de risco (%)

Grupo I - 0 a 05%

31,7%

5%

Grupo II - 05 a 25%

58,9%

33%

Grupo III - 25 a 60%

9,1%

51%

Grupo IV – Acima de 60%

0,4%

11%

Total

100%

100%

Assim como no caso dos litotipos, observados na Tabela 1, notou-se uma inversão de
valores dos grupos com maior representatividade territorial e de setores de risco. Terrenos com
menor declividade constituem grande maioria do território paulistano, acima de 90%, entretanto
correspondem a menos de 40% dos setores de risco. Estes dados estão dentro do esperado, uma
vez que deslizamentos e movimentos gravitacionais de massa em geral possuem relação direta
com a inclinação da encosta, pois a componente gravitacional, atuante na tensão de
cisalhamento, é maior em inclinações maiores (SIDDLE e OCHIAI, 2006). Este fato é comprovado
pela inversão da representatividade dos grupos de maiores declividades, grupos III e IV que
constituem menos de 10% do território do município enquanto integram mais de 60% dos setores
de risco de deslizamento.

5

4. DISCUSSÃO
Considerando os atributos geológicos utilizados, percebeu-se que estas feições
apresentaram forte correlação com a presença de setores de risco. Dentre os fatores que
apresentaram maiores relações com os setores de risco, se destaca a declividade. Entretanto este
atributo é derivado de outros, como litotipos e lineamentos estruturais, ou seja, em geral há forte
correlação entre os fatores geológicos e os setores de risco alto e muito alto de deslizamento.
Percebe-se também que no município de São Paulo a partir da segunda metade do século
XX ocorreu a ocupação, principalmente informal, em terrenos periféricos, uma vez que os locais
com maior aptidão à ocupação, localizados dentro dos limites da Bacia Sedimentar de São Paulo,
já se encontravam povoados. Desta maneira o crescimento urbano informal ocorreu nas
periferias, denominado de “padrão periférico de crescimento” por Rolnik in Peloggia (1988), sendo
que, em geral, estes locais apresentam maior suscetibilidade a movimentos de massa por se
tratar de terrenos com maiores declividades. Este modelo de ocupação, pressionado por fatores
socioeconômicos, culminou no aumento das áreas de riscos de deslizamentos na metrópole
paulistana, colocando em risco grande parcela da população carente.
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RESUMO
A Sexta Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil do Rio Grande do Sul CREPDEC IV, tem atuação em 26 municípios da região oeste do estado, sendo eles Bagé, Cacequi,
Dom Pedrito, Caçapava do Sul, Hulha Negra, Santa Margarida do Sul, Santana do Livramento, São
Gabriel, Vila Nova do Sul, Aceguá, Lavras do Sul, Candiota, Rosário do Sul, Barra do Quaraí, Itaqui,
Jaguarí, Maçambará, Manoel Viana, Nova Esperança do Sul, Alegrete, Quaraí, Santiago, São Borja,
São Francisco de Assis, São Vicente do Sul e Uruguaiana. Caracterizando-se como uma região
cuja parcela significativa dos aglomerados urbanos e áreas de produção agropecuária localizados
junto à grandes rios e respectivos afluentes, estes municípios registram significativos índices de
ocorrência de inundações. Nesta perspectiva, o presente trabalho apresenta um inventário de
desastres, tendo como tempo de análise um período de quarenta e seis anos, 1970 – 2015, sendo
consultados os dados disponíveis no Banco de Dados de Registro de Desastres / Secretaria
Nacional de Proteção e Defesa Civil – SNPDC. O levantamento de informações apontou um total
de 169 registros de inundação. Destacaram-se como municípios com o maior número de registros
oficiais, Dom Pedrito, Uruguaiana, Itaqui e São Borja, e ainda os municípios de Alegrete, Caçapava
do Sul, Quaraí, Rosário do Sul e São Gabriel.
Palavras-chave: Registros; Inundações; Regional de Proteção e Defesa Civil.
ABSTRACT
The Sixth Regional Coordination of Protection and Civil of Rio Grande do Sul Defense - CREPDEC
IV, has operations in 26 municipalities in the western region of the state, they Bagé, Cacequi, Dom
Pedrito, Caçapava do Sul, Hulha Negra, Santa Margarida do Sul, Santana do Livramento, São
Gabriel, Vila Nova do Sul, Aceguá, Lavras do Sul, Candiota, Rosário do Sul, Barra do Quaraí, Itaqui,
Jaguarí, Maçambará, Manoel Viana, Nova Esperança do Sul, Alegrete, Quaraí, Santiago, São Borja,
São Francisco de Assis, São Vicente do Sul and Uruguaiana. characterized as a region whose
significant portion of urban areas and agricultural production areas located along the major rivers
and their tributaries, these cities recorded significant rates of occurrence of floods. In this
perspective, this paper presents an inventory of disasters, with the analysis time a period of fortysix, 1970 - 2015, and consulted the data available in the Registration Database Disaster / National
Protection Bureau and Civil Defense - SNPDC. The survey information pointed a total of 169 flood
records. stood out as cities with the largest number of official records, Dom Pedrito, Uruguaiana,
Itaqui and Sao Borja, Alegrete, Caçapava do Sul, Quaraí, Rosário do Sul and São Gabriel.
Keywords: Records; Floods; Protection and Civil Defense.

1. INTRODUÇÃO
No Brasil, os processos associados à dinâmica fluvial tem grande importância na
caracterização da ocorrência de desastres. Somente ano de 2012, conforme aponta o Anuário
Brasileiro de Desastres Naturais (BRASIL/ CENAD, 2012), foram contabilizados 16.977.614 de
pessoas afetadas por desastres naturais no país, onde mais de 40% deste montante, estão
associados à ocorrência de desastres registrados como inundações e enxurradas.
Bertê (2004) aponta as inundações são recorrentes no estado do Rio Grande do Sul. O
agravamento dos problemas associados ao extravasamento dos leitos normais dos cursos d’água
está ligado a remoção da mata ripária e consequente assoreamento. Além disso, a ocupação das
planícies de inundação por assentamentos humanos, em especial, os com técnicas construtivas
inadequadas, fazem que o extravasamento das águas do canal fluvial, um integrante da dinâmica
hídrica natural, cause prejuízos. Dentre os municípios mais afetados pelas inundações no Rio
Grande do Sul, constam os município próximos ao Rio Uruguai, Uruguaiana, Itaqui, Alegrete, São
Borja que apresentam alta suscetibilidade à inundações (MENEZES e SCCOTI, 2013). Estes,
juntamente com outros municípios, fazem parte da Sexta Coordenadoria Regional de Proteção e
Defesa Civil do Rio Grande do Sul - CREPDEC IV.

2. OBJETIVO
O artigo desenvolvido tem como objetivo inventariar e analisar as inundações e enxurradas
ocorridas nos municípios pertencentes a 6° Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil do
Rio Grande do Sul - CREPDEC IV.

3. MÉTODO UTILIZADO
3.1

Caracterização da área do estudo

A Sexta Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil do Rio Grande do Sul CREPDEC IV, tem atuação em 26 municípios da região oeste do estado, sendo eles Bagé, Cacequi,
Dom Pedrito, Caçapava do Sul, Hulha Negra, Santa Margarida do Sul, Santana do Livramento, São
Gabriel, Vila Nova do Sul, Aceguá, Lavras do Sul, Candiota, Rosário do Sul, Barra do Quaraí, Itaqui,
Jaguarí, Maçambará, Manoel Viana, Nova Esperança do Sul, Alegrete, Quaraí, Santiago, São Borja,
São Francisco de Assis, São Vicente do Sul e Uruguaiana. A área da realização da pesquisa está
localizada no extremo oeste do estado do Rio Grande do Sul, entre as coordenadas 412.701 E,
6.883.551 m S e 783.421 m E, 6.541.388 m S (Fuso 21 J Sul).
Os 26 municípios abrigam população de aproximadamente 850 mil pessoas, conforme
dados do IBGE (2010), sendo que os municípios de Uruguaiana e Bagé são os mais populosos,
com respectivamente, 125.435 e 116.794 habitantes.
Segundo a Agencia Nacional de Aguas (ANA, 2014), o Rio Uruguai e seus afluentes é o
principal recurso hídrico presente na área de estudo, possui 2.200 km de extensão e se origina da
confluência dos rios Pelotas e Canoas.
O clima da região, conforme classificação de Köppen (1931) é Subtropical - Cfa, com médias
anuais de temperatura de 23,4 ºC e pluviosidade média anual de 1.240 mm. Pastore et al. (1986)
acrescentam que o clima se caracteriza por apresentar dupla estacionaridade, provocada por um
período frio no inverno, alternado por um período subúmido e quente no verão. As chuvas são bem
distribuídas durante todo o ano, não havendo longas estiagens.
A grande variação do regime pluviométrico, estão associados principalmente ao fenômeno
climático “El niño” períodos de grandes acumulados, e “La niña” onde são registrados períodos de
estiagem mais longos (WOLLMANN, 2008).

Figura 1 – Localização da área de estudo.

Organização: AIMON, J.G.S (2016).

3.2

Inventário de inundações e enxurradas

Inicialmente consultou-se os dados disponíveis no Banco de Dados de Registro de Desastres
/ Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil – SNPDC (S2ID) disponível para o ano de 1970 a
2015, consultando-se os 26 municípios pertencentes a CREPDEC 6. Uma das dificuldades
apresentadas está na forma de registro de dados sendo apontada Marcelino (2006), muito comum
em instituições que trabalham com dados sobre desastres naturais pois, são registrados somente
os eventos em que é decretado estado de situação de emergência. Logo, são representa somente
eventos de grande magnitude, desconsiderando eventos com danos mínimos.
Recentemente, contextualizado ao COBRADE (2012) a Defesa Civil, passa a considerar
somente “inundações” e “enxurradas”, para eventos que marcam o extravasamento da água em

direção ao leito maior, em detrimento do uso da palavra enchente (que remetia a inundações
graduais). Portanto, estas tipologias foram utilizadas na compilação e análise dos dados.
Posteriormente a seleção dos eventos que atingiram os municípios da CREPDEC 6,
produziram-se gráficos utilizando-se do software MS Excel®, e mapas da área de estudo com totais
de inundações e enxurradas.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após o conhecimento dos eventos extremos, com base na metodologia empregada, analisouse a espacialidade das inundações e enxurradas para os municípios da CREPDEC 6. O
levantamento de informações apontou um total de 169 registros de inundação. Destacaram-se
como municípios com o maior número de registros oficiais, Dom Pedrito, Uruguaiana, Itaqui e São
Borja com, respectivamente, 15, 13, 12 e 11 registros e ainda os municípios de Alegrete, Caçapava
do Sul, Quaraí, Rosário do Sul e São Gabriel, todos com 10 registros, no período analisado. Estes
municípios são drenados principalmente por tributários do rio Uruguai ou ainda, e em menor parcela,
associados às bacias hidrográficas dos rios Jacuí e Vacacaí.
Verifica-se, conforme a Figura 2, que os municípios drenados pela bacia hidrográfica do Ibicuí
e a fronteira oeste próximo ao Rio Uruguai (Uruguaiana, Quarai e Itaqui), são os que registram
maiores ocorrências de inundações. Na região da campanha também apresentam-se os municípios
de Rosário do Sul e Dom Pedrito, como mais suscetíveis a ocorrência de inundação.
Figura 2 – Mapa quantitativo de inundações na CREPDEC6.

Organização: AIMON, J.G.S (2016).

Quando ao número de enxurradas (Figura 3), novamente há concentração na fronteira oeste
em torno da bacia hidrográfica do Ibicuí (Uruguaiana, Itaqui e São Borja) e os municípios localizados
na metade sul do estado como São Bagé, Caçapava do Sul, Dom Pedrito e São Gabriel.

Figura 2 – Mapa quantitativo de enxurradas na CREPDEC6.

Organização: AIMON, J.G.S (2016).

Em relação a distribuição anual dos desastres naturais, a uma concentração nos de 1983 (8
eventos) e 1984 (6 eventos), ano em que grande parte dos municípios registraram o maior evento
e maiores prejuízos. Nos anos de 2009 e 2010 também denotam a intensidade de eventos de
inundação e enxurradas (49 eventos) cerca de 28% dos eventos registrados na CREPDEC6.
Figura 4 – Gráfico de distribuição anual das inundações e enxurradas na CREPDEC 6.

Organização: AIMON, J.G.S (2016).

Os dados também apontam para um crescimento no número de registros de desastres
naturais no período compreendido entre os anos 70 até o início deste século. Deve-se apreciar,
ainda nesta análise, a maior difusão dos acontecimentos associados ao tema (sob as mais variadas
óticas) e o avanço tecnológico e informacional que se deu durante as últimas décadas, em
contraponto ao fato de que muitos eventos no pretérito não eram registrados e, consequentemente,
não contabilizados.

CONCLUSÃO
A organização de um inventário de desastres e a espacialização destas informações permitiu
verificar que os eventos associados à dinâmica fluvial são bastante significativos na área estudada,
afetando um número significativo de municípios.
Faz-se necessário a revisão periódica dos estudos relacionados as inundações e enxurradas,
pois as alterações provocadas pelo homem são muito significativas ao longo do tempo, como o
desmatamento, a construção de barramentos e outras obras de infraestrutura. Também é urgente
a necessidade de registro de informações mais detalhadas sobre os desastres naturais, devendo a
abordagem espacial estar presente para consulta, planejamento e tomada de decisões.
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RESUMO
O trabalho constituiu-se em um levantamento socioeconômico e ambiental na Comunidade Vale
da Revolta, no município de Teresópolis-RJ, de forma a obter um conjunto de dados que
possibilitasse um diagnóstico socioeconômico e ambiental para auxiliar ações sistemáticas e
integradas de ensino, pesquisa e extensão, com o intuito de contribuir para o desenvolvimento
socioeconômico sustentável a partir das experiências e saberes locais, fortalecendo a participação
de diferentes sujeitos sociais, vinculados a comunidade acadêmica e as comunidades locais onde
são desenvolvidos tais estudos. Além disto trata-se de um projeto integrado com foco em uma
dada área ou unidade hidrográfica.
Palavras Chave: Desenvolvimento sustentável, levantamento socioeconômico ambiental; banco
de dados.
ABSTRACT
The work consisted in a socioeconomic and environmental survey in the Community Valley revolt
in the city of Teresópolis-RJ, in order to obtain a data set that would enable a socioeconomic and
environmental diagnostic to assist systematic and integrated actions of education, research and
extension, in order to contribute to sustainable socio-economic development based on experiences
and local knowledge, strengthening the participation of different social subjects, tied to the
academic community and the local communities where such studies are developed. Furthermore,
it is an integrated project focusing on a particular area or river unit.
Keywords: Sustainable development, environmental socio-economic survey; database.
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1. INTRODUÇÃO
A discussão sobre a questão socioeconômica e ambiental nos remete a reflexão sobre a
relação entre a ética e a economia, no contexto em que os modelos de desenvolvimento
econômico até então experimentado ao longo da história da humanidade reverberaram por um
lado, em avanços científicos tecnológicos excepcionais, a qual é possível o desenvolvimento de
atividades de alta complexidade como por exemplo, as pesquisas astronômicas, a evolução no
campo da medicina, os avanços na área da tecnologia, entre outros, proporcionando ganhos em
termos de indicadores como
longevidade, comunicação, produtividade, qualidade,
competitividade, eficiência, eficácia, por aí adiante. Por outro lado, isto não foi suficiente para
evitar problemas como: extrema desigualdade social, com negação de direitos básicos para
amplos setores da sociedade, além de ser crescente a violação de direitos humanos; desequilíbrio
ambiental como fruto de uma racionalidade de produção e consumo fundamentada na lógica da
acumulação e centralização de riquezas. Ao longo do desenvolvimento social observa-se um
abandono da ética como base das escolhas econômicas, influenciando marcantemente a
organização social e, consequentemente, a vida em sociedade.
Mediante os estudos consultados, relacionados aos problemas socioeconômicos e
ambientais difusos, a pesquisa de campo buscou realizar um levantamento de dados
socioeconômicos e ambientais que pudesse contribuir de forma eficaz e eficiente na construção
de propostas de planejamento e gestão socioeconômicos e ambiental na construção coletiva para
auxiliar o poder público local na tomada de decisão, bem como a população voluntária no
exercício de defesa civil.
Para tanto, selecionou-se a Comunidade do Vale da Revolta, no município de TeresópolisRJ, onde buscou-se congregar um conjunto de dados que possibilitou a feitura dos diagnósticos
socioeconômicos e ambientais, e a proposição de um projeto piloto de um banco de dados, com o
objetivo de favorecer o planejamento de ações futuras, considerando estas no âmbito do ensino,
da pesquisa e da extensão sistemáticas e integradas com o intuito de contribuir na promoção do
desenvolvimento socioeconômico sustentável.

METODOLOGIA


Localização da Área de Estudo

A área de estudo localiza-se no bairro Vale da Revolta, na região sudoeste da área urbana
do município de Teresópolis-RJ, onde buscou-se realizar as pesquisas a partir da setorização do
bairro, considerando a área mais crítica em termos ambientais indicadas por representante da
associação de moradores e amigos do Vale da Revolta, assim como por estudo já realizado pela
Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro quando da catástrofe ambiental
ocorrida em 2011 na Região Serrana do mesmo Estado. Neste aspecto, buscou-se amostrar
determinada área como mais representativa do local (Figura 1).

2

Figura 1: Panorâmica da área selecionada para o estudo.

Fonte: DRM-RJ (2012) e acervo pesquisa (2015).



Procedimentos Metodológicos

Foi realizada a pesquisa bibliográfica de bases de dados existentes e disponíveis nos
órgãos governamentais e instituições da sociedade civil organizada (1ª Etapa), com o objetivo de
identificar os indicadores relevantes que pudessem servir de balizamento para o estudo proposto,
assim sendo, optou-se pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – PNAD
(IBGE, 2014). A partir disso, procedeu-se a definição da estrutura da base de dados (2ª Etapa).
Quanto a política de gestão do banco de dados previamente definida no projeto, não foi possível a
conclusão da mesma tendo em vista o tempo exíguo haja visto a própria dinâmica de
encaminhamento dos fluxos institucionais. Foi considerado os estudos desenvolvidos pelo DRMRJ: Departamento de Recursos Minerais - Serviço Geológico do Estado do Rio de Janeiro e de
pesquisadores da PUC-RIO, UFRJ e UERJ em 2011, (DRM-RJ, 2011), bem como o Relatório de
Inspeção do MMA (BRASIL,2011), assim como os contidos no Plano Municipal de Redução de
Riscos de Teresópolis (MENDONÇA, et al., 2008), e os disponibilizados no UNIFESO a partir de
pesquisas anteriores (PICPE e FAPERJ). Foram consultados, ainda, as bases de dados do IBGE
(2010) e do poder público local, de modo a coletar informações disponíveis acerca do perfil
socioeconômico do objeto de estudo. Após isto, buscou-se apresentar o delineamento da
pesquisa aos gestores locais (3ª Etapa) e, assim, fazer uma pactuação quanto a realização das
entrevistas e a delimitação da área a ser estudada. Mediante tais premissas, realizou-se o
levantamento fotográfico e aplicação do questionário (4ª Etapa), junto à comunidade, para
identificação e verificação das condições socioeconômicas e ambientais, considerando os
procedimentos metodológicos propostos conforme Fluxograma a seguir (Figura 2).
Os dados coletados, tendo-se por base o questionário da Pesquisa Nacional por
Amostragem de Domicílio – PNAD 2013, receberam tratamento estatístico, a partir da definição de
indicadores categorizados da seguinte forma: características da unidade domiciliar; características
gerais dos moradores; migração; educação; trabalho e rendimento e riscos ambientais.
Quanto ao material fotográfico coletado, foi realizada várias incursões com profissional
especializado juntamente com a equipe de pesquisa. Foi dado um direcionamento no sentido de
registrar além de uma perspectiva panorâmica, problemas específicos identificados, como por
exemplo: uso e manejo inadequados de resíduos sólidos, erosões devastadoras por má
conservação do solo, má estado de conservação da água, não havendo o reaproveitando da
água da chuva, o uso da vegetação indevida em alguns pontos, pois a vegetação implantada
corretamente traz como benefícios a estabilidade de encostas, mas vale salientar que de uma
forma geral, a vegetação protege o solo de vários efeitos climáticos e as raízes podem reforçar o
solo, aumentando a resistência do sistema solo/raiz. Portanto, há consenso de que o
desmatamento promove condições mais favoráveis para a instabilidade das encostas. Todas as
fotos foram devidamente identificadas quanto a sua localização fotográfica.
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Figura 2 : Fluxograma Metodológico.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Dos parâmetros Socioeconômicos
A coleta de dados socioeconômicos procedeu-se na área selecionada como piloto,
conforme demonstrado na figura 1, onde já havia um histórico de ocorrências de desabamento,
ocasionado no período de chuvas do ano de 2011 e 2012.
Foram consideradas 11 residências, com padrão construtivo denominado simples a
proletário, conforme IBAPE – Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias em Engenharia. Tais
edificações são aquelas conceituadas como modestas e, em geral, não são edificadas com
acompanhamento técnico, ou seja, são de características térreas ou assobradadas, erigidas em
alvenaria de tijolos de barro ou blocos de concreto, revestimento interno e externo de reboco
grosso com pintura de cal ou à base de látex. Cobertura de telhas de barro ou de fibrocimento
sobre estrutura de madeira, bem como de laje.
As características dos domicílios visitados mostram que em todos os domicílios a
predominância de construção é de alvenaria, sendo que a maior parte deles a predominância na
cobertura é de telha. A grande maioria tem de 4 a 8 cômodos, tendo como predominância
domicílios com dois dormitórios. Todos são próprios, sendo por direito adquirido. A totalidade
possui água canalizada, sendo que alguns, além do abastecimento de rede geral de distribuição,
também captam água por poço ou nascente. Todas as casas possuem banheiro ou sanitário de
uso exclusivo da propriedade, sendo a maioria com apenas um banheiro. Os domicílios visitados
lançam esgoto diretamente no rio e depositam os resíduos sólidos domésticos em caçambas
disponibilizadas pela prefeitura a beira da BR 116. Os domicílios possuem energia elétrica e
acesso a telefonia, a maioria possui telefone móvel e menos da metade possui telefone fixo. No
que tange aos eletrodomésticos todos possuem fogão, geladeira, máquina de lavar, rádio e TV.
Todos fazem uso de botijão a gás. E a mobilidade da grande minoria é feita por moto ou carro
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próprio. Além disso, observou-se que no local não há indícios de ações de planejamento urbano,
caracterizando-se, portanto, como área de assentamento precário, sem ações estruturais de
saneamento ambiental conforme será detalhado na discussão. Neste aspecto, a topografia local e
a consistência dos terrenos são inadequados para a existência de unidades familiares como
demonstra a figura 3.

Figura 3 - Vista panorâmica da topografia local com as edificações.

As famílias possuem equipamentos eletrônicos, caracterizando condição financeira
próxima a escala classe E, com renda familiar até dois salários mínimos (IBGE,2014). No que
tange o grupo dos moradores que possuem renda de um a dois salários mínimos, a pesquisa
apontou que dos 11 moradores entrevistados apenas dois se enquadram neste grupo, que na
ocasião correspondem a 18%. Sobre as características gerais dos moradores, pelo levantamento,
o número de mulheres como chefes de família apresenta-se em quase sua maioria, onde são
assalariadas, com atividades no terceiro setor, com carga horária fixa de 10 a 40 horas semanais
e com rendimentos alcançando a faixa salarial mínima, dessas, a maioria não possui curso
profissionalizante; que os jovens encontram-se matriculados e frequentando escolas públicas.
A jornada de trabalho de 31 a 40 horas semanais é exercida por apenas dois moradores
que correspondem a 18% levando em consideração o total de 11 moradores entrevistados. Sendo
inserida a jornada de trabalho de mais de 40 horas semanais, mais da metade dos entrevistados
responderam que trabalham seguindo essa linha. No total de onze entrevistados seis moradores
se enquadram no grupo e isso corresponde a 55%.
Ao referir-se, ao grupo dos moradores com faixa etária entre zero a dezessete anos, o
estudo aponta que dentre os três estudantes, todos estão inseridos na rede pública ensino.
Sobre as características de migração dos moradores que responderam aos pesquisadores,
a grande maioria são do Estado do Rio de Janeiro, sendo que a metade nasceu em outro
município do mesmo Estado. As pessoas migrantes do município em tela se deslocaram em
busca de algo, como novas oportunidades de emprego ou de estudo e melhores condições de
vida. Apesar dessa variedade de causas, a existência de uma situação socioeconômica negativa
no local de origem e a busca por uma melhor qualidade de vida em lugares supostamente mais
prósperos e seguros são as principais razões para a ocorrência das migrações.
Em relação as Características Ambientais observadas, foi vistoriado o local que compõem a
área piloto, onde pode-se visitar 21 residências (Figura 4).
A grande maioria dos moradores reconhecem os riscos ambientais presentes no local, tendo
em vista a interdição de algumas moradias pela Defesa Civil, bem como da necessidade de
saneamento ambiental, embora, alegam que tais medidas estruturais não são prioridades, em
relação à necessidade de recursos que garantam sua sobrevivência.
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Figura 4 – Localização georreferenciada das residências vistoriadas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os estudos realizados sobre os aspectos socioeconômicos e ambientais necessitam de
continuidade para que se possa traçar um panorama local dos impactos relacionados e que se
construa um banco de dados institucional para ações sistemáticas de ensino, pesquisa e extensão
eficientes e eficazes. Contudo, pelo observado em campo, é imperioso que se proceda a
implantação de projetos que possam favorecer a adoção de medidas estruturais e não estruturais
que venham garantir uma organização espacial, balizada em planejamento territorial sustentável,
bem como uma gestão de ações de economia solidária relevantes na melhoria das condições de
vida dos moradores da comunidade em questão.
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RESUMO
O perigo geológico de escorregamentos é a probabilidade da ocorrência de eventos ou
fenômenos desta natureza, induzidos ou não pela atividade humana. A cartografia de perigos
geológicos de escorregamentos é um importante instrumento para gestão dos territórios. Existem
diversos métodos de avaliação de perigos de escorregamento. No presente trabalho, os métodos
sintético e analítico foram comparados com base em Sistemas de Informação Geográfica (SIG),
técnicas de geoprocessamento e modelagem de dados cartográficos. Os atributos utilizados, na
forma de matrizes numéricas foram declividade do terreno, densidade de drenagem e de
lineamentos, excedente hídrico e cobertura vegetal e uso da terra. Por meio de procedimentos de
álgebra de mapas foi obtido o índice de perigo e elaborados os mapas de perigo de
escorregamento. Concluiu-se que ao invés de opostos, os métodos se mostram adequados para
um uso complementar.
Palavras Chave: mapeamento de perigo, escorregamento, modelagem de dados, álgebra de
mapas, método sintético, método analítico.
ABSTRACT
Landslide geological hazard is defined as the probability of occurrence of this kind of event or
phenomena, induced or not by human activities. The landslide geological hazard cartography is an
important tool for territory management. There are many methods of landslides hazard analysis.
On this work, the synthetic and analytical methods were compared within Geographical Information
Systems (GIS), geoprocessing techniques and cartography data modelling. The attributes used,
represented by numerical rasters, were terrain declivity, drainage density, lineaments density,
superficial water excess and land cover. By map algebra procedures it was obtained hazard
indexes and produced landslide hazard maps for both methods. It was concluded that rather than
opposites, the methods are adequate conceiving a complementary approach
Keywords: hazard maps, landslide, data modelling, map algebra, synthetic and analytical
methods.
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1. INTRODUÇÃO
O presente trabalho compara os métodos
sintético e analítico para fazer modelagens
através de álgebra de mapas utilizando a
Linguagem Espacial para Geoprocessamento
Algébrico (LEGAL). O LEGAL é uma linguagem
de modelo cartográfico que pode realizar diversas
operações de análise, consulta ou operações
espaciais relacionadas aos geo-campos e geoobjetos (CÂMARA e MEDEIROS, 1998). Esses
métodos trabalham com sobreposição de diversos
mapas
com
atributos
que
condicionam
escorregamentos para identificar áreas de maior
perigo e risco à vida. O trabalho foi realizado na
Bacia Hidrográfica do Rio Grande de Ubatuba
(figura 1).

Figura 1 - Área de estudo.

2. OBJETIVO
O objetivo desse trabalho é comparar os métodos analítico e sintético na confecção do
mapeamento de perigo de escorregamentos.

3. MÉTODO
3.1. Avaliação de perigo de escorregamento de terra
A avaliação de perigo tem objetivo de estabelecer a probabilidade de que aconteça algum
perigo específico em um determinado período do futuro, assim com sua intensidade e zona de
impacto (ONU, 2004). Um mapa ideal de perigo de escorregamentos deve fornecer informações
sobre a probabilidade espacial, a probabilidade temporal, tipo, magnitude, velocidade, distância do
escorregamento, e o limite de retrocesso dos movimentos de massa previsto em uma
determinada área (VAN WESTEN, 1993). Porém, tais informações dos eventos são difíceis de
precisar com exatidão, justamente porque trabalha com eventos naturais muito dinâmicos. A
magnitude, onde e quando irão ocorrer são os fundamentos para um mapeamento ideal, porém
nenhum modelo atual de previsão de perigo de escorregamentos alcançou tal aprofundamento
(CARRARA e PIKE, 2008). Nesse caso, a probabilidade para avaliação de perigo de
escorregamentos indica incertezas de maneiras úteis. “É melhor estar provavelmente certo, do
que exatamente errado” (CARVAJAL, 2013, informação verbal).
Varnes e IAEG (1984); Aleotti e Chowdhury (1999) salientam para princípios básicos na
avaliação de escorregamento de terra: a) escorregamento ocorrerá sempre nas mesmas
condições geológicas, geomorfológicas, hidrogeológicas e climáticas que ocorreram no passado;
b) as principais condições que causam escorregamento são controladas por fatores físicos
identificáveis; c) o grau de perigo pode ser avaliado.
3.2. Método sintético e analítico aplicado ao mapa de perigo
A avaliação de perigo de escorregamentos, utilizando-se de sobreposições de mapas com
parâmetros que condicionam o mesmo, pode ser realizada pelos métodos sintético e analítico. A
diferença entre o método analítico e o método sintético está na visão (critério) que se tem da
superfície terrestre, o primeiro método compartilha de uma visão mais fragmentada e o segundo
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de uma visão mais integrada (MITCHELL, 1973; ROSS, 1995; VEDOVELLO, 2000; CENDRERO,
2004). O método analítico realiza operações algébricas locais na sobreposição de mapas cujo os
atributos são relevantes para identificação de perigos de escorregamento. Já o método sintético
diferencia antes as áreas homogêneas (Unidades Básicas de Compartimentação - UBCs) e
realiza as mesmas operações algébricas, porém, zonais.
3.3. Modelagem de dados cartográficos
A modelagem de dados cartográficos para geoprocessamento é uma ferramenta conceitual
que descreve a realidade geográfica em um Sistema de Informações Gegráfica. Modelo de dados
de imagem, temático, numérico, cadastral ou de rede auxiliam na descrição da realidade
(CÂMARA e MEDEIROS, 1998). Para execução da avaliação de perigo de escorregamento são
realizadas operações entre esses modelos de dados para obtenção do mapa de perigo. O
processamento de dados cartográficos (álgebra de mapas) pode ser dividido em operações e
procedimentos. As operações contêm: programação, preparação dos dados, apresentação dos
dados e interpretação dos dados. E, os procedimentos são onde a “[...] capacidade de combinar
as operações de forma flexível torna possível a realização de um grande conjunto de tarefas [...]”
(TOMLIN, 1990, p.52). Utilizou-se neste trabalho a Linguagem Espacial para Geoprocessamento
Algébrico (LEGAL) do software SPRING (CÂMARA e MEDEIROS, 1998).
3.4. Obtenção e padronização dos atributos
Declividade, densidade de drenagem, excedente hídrico, cobertura vegetal, densidade
lineamentos estruturais foram os atributos selecionados para a confecção do mapeamento de
perigo de escorregamento nos dois métodos. A tabela 1 discrimina características dos atributos
utilizados.
Tabela 1 – parâmetros e fonte dos atributos utilizados no artigo.

Objeto

Bacia
Hidrográfi
ca do Rio
Grande de
Ubatuba

Descritores
(parâmetros)

Unidade Amostral
Unidades

Declividade

Graus

Densidade de
drenagem

m/100m²

Excedente
hídrico

mm

NDVI
(Cobertura
vegetal)

Adimensional

Densidade de
lineamentos

m/100m²

Natureza
dos dados

Linha X
Colunas

Fonte

IBGE
Ubatuba
SF-23-Y-D-III-4

Área
km²

Resolução
m

105

10x10

Quantitativo

1847 x
1628

10x10

Quantitativo

1847 x
1628

10x10

Quantitativo

1847 x
1628

10x10

Quantitativo

1847 x
1628

10x10

Quantitativo

1847 x
1628

105

105
105

105

IBGE Ubatuba
SF-23-Y-D-III-4
Armani et al.
(2005)
LANDSAT05
ano 2000
GDEM, LANDSAT
e MDS do
MAPEIASP

Utilizou-se, nos dois métodos, a padronização quantitativa relativa para que todos os dados
dos atributos obtivessem um gradiente entre 0 e 1. A fórmula é: Yij = Xij – Xmin/ Xmáx – Xmin e
quando Xmin =0, a equação torna-se Yij = Xij / Xmáx. A tabela 2 mostra os gradientes de origem e
os padronizados.
Tabela 2 – Gradientes de origem e os padronizados dos atributos.
Dados Matriciais (grade numérica
10X10m)

gradiente inicial

gradiente padronizado

Declividade

0 a 90°

0a1

Densidade Drenagem

0 a 22 m/100m²

0a1

3

732 a 1212
mm/ano

Excedente Hídrico

0a1

NDVI (vegetação-uso da terra)

-1 a 1

0a1

Densidade Lineamento

0 a 24 m/100m²

0a1

Por fim foi utilizada a operação de perigo de escorregamento que é:
P=decliv+dd+eh+cv+dl/5, onde: P=perigo, decliv=declividade, dd=densidade de drenagem,
eh= excedente hídrico, cv=cobertura vegetal e dl=densidade de lineamento (todas as variáveis
com valores padronizados).
No método analítico a operação algébrica foi realizada pixel a pixel (10x10 metros). No
método sintético foram realizadas as médias zonais a partir das Unidades Básicas de
Compartimentação- UBCs e logo em seguida realizada a operação algébrica zona a zona (IPT,
1991; FERREIRA, 2008; VIEIRA e FERNANDES, 2010; FERREIRA, 2013).

4. RESULTADO E DISCUSSÃO
Foram confeccionados dois mapas de perigo de escorregamentos. O primeiro mapa foi
realizado através do método analítico e o segundo através do método sintético. Para o fatiamento
utilizou-se quebras naturais e a classificação utilizada foi muito alto, alto, médio e baixo perigo
para escorregamentos translacionais.
Os métodos sintético e analítico são bem semelhantes na utilização dos dados. É possível
utilizar a mesma fonte de dados para confeccionar os mapas de perigo de escorregamentos. Os
dois trabalham com base em Sistemas de Informação Geográfica (SIG), técnicas de
geoprocessamento (álgebra de mapas) e modelagem de dados cartográficos (grades numéricas).
A diferença está na hora de representar tais dados. O método analítico trabalha diretamente com
os dados das grades numéricas geradas. Já o método sintético trabalha com as médias dessas
grades numéricas que são associadas às unidades sintéticas de análise (UBCs). Para Van
Westen (1993) são métodos indiretos que trabalham com a combinação de parâmetros.
Ao comparar os mapas, percebe-se que as áreas heterogêneas (mosaicos granulares) do
método analítico, com determinado grau de perigo, estão sempre aglutinadas onde as áreas
homogêneas (mosaico de quebra cabeças) do método sintético também estão. Pode-se falar em
uma direção, caminho ou vetor do perigo. Na figura 2 é possível comparar os dois mapas e
identificar as concentrações de graus de perigo semelhantes.

N

N

aproximada

aproximada

Figura 2 - Comparação de vetores de perigo (seta indicando).

Contudo, o mapeamento de perigo de escorregamentos confeccionado através do método
sintético ou analítico, de forma geral, seleciona áreas com graus de perigo muito semelhantes.
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Tanto em um método como no outro as classes de diferentes graus de perigo coincidem em pelo
menos 50% dos casos. Apesar de existir uma interação entre os métodos, o resultado se difere
pelo princípio a que estão condicionados, a saber: unidades e fragmentos respectivamente.
O método sintético generaliza áreas de perigo em unidades territoriais básicas (UBCs).
Tem como princípio a unificação de áreas geográficas homogêneas. Já o método analítico
consegue identificar áreas de perigo mais detalhadas, pois considera para a análise a menor parte
da resolução de uma matriz (pixel), tendo como princípio o fragmento.
Ao sobrepor um mapa analítico de perigo sobre um mapa sintético de perigo pode-se
observar uma unidade sintética (mapa sintético) com determinado grau de perigo, sobreposta por
fragmentos analíticos (mapa analítico) que indicam maior ou menor concentração desse perigo.
Dessa forma, uma unidade sintética poderá indicar perigo médio, mas com fragmentos analíticos
de baixo a alto grau de perigo.
Contudo, o método sintético identifica quais unidades sintéticas estão com perigo “alto” ou
“muito alto” e o método analítico faz o detalhamento de tais unidades sintéticas de análise (UBC)
identificando maior ou menor concentração de fragmentos analíticos de graus de perigo nessas
unidades. A discussão proposta aqui é que os métodos não se distinguem completamente. Eles
interagem e se complementam.
Na figura 3A é possível identificar a unidade sintética (UBC) selecionada no centro da figura
indicando perigo alto. A figura 3B identifica os fragmentos analíticos desde o perigo muito alto até
o baixo dentro da mesma unidade sintética (UBC) selecionada em azul. Por fim, a figura 3C é a
sobreposição dos mapas de unidades sintéticas e fragmentos analíticos.
A

B

Legenda

C

N

aproximada

Figura 3 - (A) Unidade sintética com perigo alto. (B) Fragmentos analíticos com perigo muito alto a
baixo dentro da mesma unidade sintética. (C) Sobreposição dos mapas confeccionados através dos
métodos sintético e analítico.

5. CONCLUSÃO
Os métodos se mostraram satisfatórios para mapeamento de perigo na Serra do Mar. A
escolha dos atributos declividade, excedente hídrico, densidade de drenagem e lineamento e
NDVI, foram feitas por entender que um escorregamento sempre ocorrerá nas mesmas condições
geológicas, geomorfológicas, hidrológicas e climatológicas do passado (VARNES e IAEG, 1984).
Ao utilizar atributos que comtemplem tais condições e organizando bem os dados em BDG é
provável que os resultados sejam satisfatórios.
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Os problemas encontrados no método analítico foram muitos ruídos no mapa. Já o método
sintético o problema é a falta de detalhamento do mapa. Nesse sentido, não existe um método
melhor, a utilização dos dois métodos, complementarmente, pode significar a anulação desses
problemas. Porém, a utilização do mapa sintético de perigo de escorregamentos pode ser mais
útil para definir onde fazer os trabalhos de campo, já que o mesmo delimita áreas homogêneas,
facilitando o planejamento. Mas certamente são métodos que interagem.
Outra consideração a se destacar sobre o trabalho foi que o SPRING, que é um programa
de SIG nacional, se mostrou satisfatório na organização e estruturação do banco de dados e
também no processamento dos dados através do seu aplicativo LEGAL, que trabalha muito bem
com álgebra de mapas.
É importante ressaltar isso, pois se sabe que a avaliação de perigo é complexa, pois
diversos fatores podem interferir na deflagração do escorregamento. Além disso, trabalha com
diversos parâmetros e pode ser demorada e cara. O desenvolvimento da computação e dos
Sistemas de Informação Geográficos tem ajudado no desenvolvimento de diversos métodos de
avaliação do perigo de escorregamentos de terra. (ALEOTTI e CHOWDHURY, 1999; VAN
WESTEN, 1993; VARNES e IAEG, 1984; SASSA e CANUTI, 2009).
Por fim, segundo Aristóteles: “o todo é mais do que a simples soma das partes". Partindo
dessa frase, sabe-se que o mapeamento de perigos e riscos é uma prevenção de um problema
maior, que deve ser pensado dentro da gestão de risco. Sete bilhões de pessoas no mundo, a
maioria vivendo em ambientes urbanos (artificiais), separação da sociedade e natureza,
separação da economia e ecologia e lógica econômica indo de encontro com a lógica ecológica,
aumentam em muito a potencialidade do risco maior: a extinção da vida na Terra. Resolver e
avançar nos métodos de avaliação de perigos e riscos é só uma parte do problema.
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RESUMO

As áreas suscetíveis a perigo
igos são consideradas como as que possu
ssuem condicionantes
naturais ou artificiais que
e indicam sua predisposição à ocorr
orrência de eventos
potencialmente danosos, e portanto,
po
classificáveis em diferentes nív
íveis hierárquicos de
acordo com o grau de impacto
cto indicado pela síntese dos fatores geoam
ambientais do sítio. A
classificação derivada da ccaracterização qualitativa e quantitativ
ativa de parâmetros
geográfico, geomorfológico
o e geológico (litologia,lineamentos e descontinuidades
litoestruturais) da área, estab
abelece a base do critério de uma class
ssificação ponderada
afim de comparar e delim
imitar zonas de igual suscetibilidade geotécnica.
g
Cartas
hipsométrica, clinométrica e densidade
d
de drenagem são geradas em
m ambiente SIG com
a finalidade de estabelecer uma
um análise multicritério em calculadora
a raster.
r
A correlação
entre parâmetros de densidad
dade de drenagem e solos, bem como en
entre densidades de
drenagens e os lineamentos
tos geológicos se complementam e vali
alidam determinados
valores de parâmetros obt
btidos na aplicação da classificação
o proposta. Ensaios
laboratoriais e “in situ”, bem co
como modelos digitais do terreno e cadas
astro de evidências e
cicatrizes indicam preliminarm
rmente terrenos que, por suas característic
ticas podem deflagrar
ou serem atingidos pelos eve
ventos geodinâmicos em análise. Por outro
ou
lado, ainda em
função dessa hierarquização,
o, o mapa de suscetibilidade aponta també
bém os terrenos mais
favoráveis à ocupação em funç
unção da possibilidade baixa a muito baixa
ixa de serem atingidos
por tais eventos.
Palavras Chave: Mapa de susc
scetibilidade, Redução de riscos, Geotecnolo
logias.
ABSTRACT
The areas susceptible to danger
gers are considered as those having natural
al or
o artificial conditions
that indicate their susceptibility
ity to the occurrence of harmful potentials events,
e
and therefore
classified in different hierarchic
hical levels according to the degree of imp
pact indicated by the
synthesis of geo-environmental
tal factors site. The derivative classification
tion of qualitative and
quantitative characterization of geographical, geomorphological and geological
ge
parameters
1

(lithology, lineaments and lithostructural discontinuities) of the area, provides the basis of the
criterion of a weighted ranking in order to compare and define areas of equal geotechnical
susceptibility. hipsometric letters, clinometric and drainage density are generated in GIS
environment in order to establish a multi-criteria analysis in raster calculator. The correlation
between parameters of drainage and soil density and between densities of drainages and
geololgics guidelines complement and validate certain parameters values obtained in the
application of the proposed classification. laboratory tests and "in situ" as well as digital terrain
models and evidence of registration and scars preliminarily indicate that land, given its
characteristics can trigger or be achieved by geodynamic events analysis. On the other hand, even
in light of this hierarchy, the susceptibility map also points out the land more favorable to the
occupation due to the low probability very low to be affected by such events.
Keywords: Susceptibility map, Reduction of risks, Geotechnology.

1. INTRODUÇÃO E OBJETIVO
O processo de transformação de áreas urbanas e peri-urbanas em atendimento ao interesse
de suprir a demanda do uso residencial no município de Santa Teresa, localizado na região
serrana do Estado do Espírito Santo, é processado a despeito desses locais, em alguns casos,
serem impróprios a essa finalidade. O uso de locais com restrições naturais a ocupação
residencial gera instabilidade ambiental e coloca em risco a população que ali se instala,
especialmente relacionado a perigos naturais sob as formas de escorregamentos e de enchentes
decorrentes de episódios pluviais intensos.
O presente trabalho está em desenvolvimento e se caracteriza por um estudo prévio de
identificação de zonas de suscetibilidades naturais na cidade de Santa Teresa. Para se efetuar
esse estudo iniciou-se necessariamente uma classificação que pode ser aplicada aos diferentes
conjuntos morfológicos identificados na área, cujo propósito é ter um diagnóstico qualitativo e
quantitativo dos parâmetros naturais locais.
A individualização de um conjunto de formas com características semelhantes, elaboradas
em condições morfogenéticas ou morfoclimáticas semelhantes revelam relações morfodinâmicas
similares caracterizadas pela hipsometria, clinometria, comprimento médio da vertente, densidade
de drenagem e a existência de traços genéticos comuns. Esses fatores definem o modelado do
relevo atual, cuja caracterização das formas nos permite uma avaliação da susceptibilidade
morfodinâmica local que no presente caso se refere aos movimentos de massa sobre encostas
íngremes, assim como aponta os locais com maiores predisposições a alagamentos.
Iniciando por um enquadramento geomorfológico dos conjuntos de formas semelhantes
presentes na área em estudo, os parâmetros de cada compartimento serão acrescidos das
informações geológicas e geográficas afim de se efetuar o reconhecimento prévio das áreas com
evidencias de fatos que se constituam em perigos potenciais para a aplicação da classificação de
suscetibilidade.
Os diferentes tipos de movimentos de massa dependem dos arranjos locais, como a
geologia, materiais, inclinação, hipsometria, forma e orientação da vertente e intensidade e
distribuição das precipitações (FERNANDES et al, 2008). Dessa forma, na compreensão dos
processos controladores dos movimentos de massa e no planejamento do uso da terra,
especialmente em áreas de forte pressão urbana, torna-se necessário avaliar a estabilidade
natural das encostas com a sistematização desses fatores em ambiente de SIG como um recurso
à obtenção das informações a fim de gerar modelos de previsão.
O propósito aqui revelado é o de investigar e caracterizar os parâmetros morfométricos com
o apoio da técnica de AHP de Saaty (1980), a qual servirá de amparo ao processo de
hierarquização dos diferentes níveis de estabilidade da área problematizada, e associa-la à
possível deflagração dos movimentos de massa e pontos de estrangulamentos da vazão fluviopluvial.
LOCALIZAÇÃO DA ÁREA E MÉTODO DE PESQUISA
2

O município de Santa Teresa, localizado na região serrana do estado do Espírito Santo,
região sudeste do Brasil (Figura 1), apresenta geomorfologia regional composta por Maciços do
Caparaó, os Patamares Escalonados do Sul Capixaba e por estreitas áreas de acumulação fluvial
(IJSN, 2012). Sua topografia varia de plana a escarpado e inclinações que variam de menos de
8% a acima de 75%. Dos 687,10 km² do território municipal 335,97 km² correspondem às áreas
montanhosas e outros 201,57 km² correspondem às áreas de morros (INCAPER, 2013). Sua
geologia é composta segundo o CPRM (2004), por unidade geológica do Paraíba do Sul,
Enderbito Santa Teresa, Granitoíde Colatina, Várzea Alegre e Depósitos aluvionares. Seu solo é
representado em maioria (60%) com o Latossolo Vermelho Amarelo Distrófico. Santa Teresa,
apresenta clima frio e úmido, com temperaturas médias de 19,9 - 23,1°C e média pluviométrica
entre os meses de outubro-março, variando de 900 – 1100 mm (INCAPER 2011).

Figura 1 - Localização da Área de Estudo

O município apresenta encostas ocupadas e com evidências episódios de instabilidade
associados a movimentos de massa. Sendo assim, a previsão da instabilidade das encostas por
meio de modelos com bases físicas e naturais considerou o entendimento, caracterização e
descrição da compartimentação da topografia para a melhor aproximação das formas do relevo e
de sua relação quanto às dinâmicas superficiais.
.A técnica da Análise Hierárquica de Processos (AHP) utilizada em ambiente de SIG foi
desenvolvida por Saaty na década de 1970, e é indicado para problemas que envolvem a
priorização de soluções potenciais através da avaliação de um conjunto de critério, resultando na
avaliação de multicritério (Boas, 2005) em uma sistematização como a apresentada na figura 2.
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Figura 2 - Fluxograma do ordenamento da pesquisa.

Dessa forma, foram geradas as cartas de auxiliares visando avaliar os possíveis eventos
que podem ocorrer na área de abordagem natural de sua paisagem. A sistematização dos
resultados do calculo entre os parâmetros definidos no Quadro 1 está sendo efetuada em
ambiente SIG com base no software ArcGis 10.2 utilizando a calculadora raster e obtendo a
seguinte fórmula:
P1*Cp + P2*Cp + P3*Cp + P4*Cp + P5*Cp

SubParâmetros

5
Quadro 1- Definição dos parâmetros (P) e respectiva classificação preliminar (Cp)
Classificação
Parâmetros (P)
preliminar (Cp)
1- Uso e ocupação
0-05
2- Registros meteorológicos
0-05
3- Geoindicadores
0-05
litologia
0-05
4- Estrutura geológica
densidade de lineamentos
0-03
inclinação
0-05
comprimento médio de rampa
0-03
5- Estrutura geomorfológica
geometria dominante da vertente
0-03
processos morfodinâmicos ativos
0-05

.
Os dados obtidos são então quantificado com a ferramenta do Spatial Analyst na opção
Raster Calculator, utilizando os valores e pesos estabelecidos como critério para uma
classificação ponderada para encostas íngremes e para áreas sujeitas a alagamentos para
posteriormente reclassifica-las, gerando cinco padrões de susceptibilidade.

2. RESULTADOS ESPERADOS
Conforme a metodologia descrita para gerar o mapa de susceptibilidade a movimento de
massa utilizando os parâmetros da área de estudo, o resultado esperado é a definição de setores
distribuídos pelo território do Município nos quais se torne claramente observado as condições de
suscetibilidade. Essa susceptibilidade é então integrada às unidades de feições morfológicas
básicas estabelecida na área, para em uma análise de multicritério, de acordo com a tabela 2
apontar distribuição espacial nas diferentes condições de relevo
4

Tabela 1 – Unidades morfológicas na área de estudo (adaptado de Ponçano et al,1981).
Feição Morfológica
Amplitude
Percentual
Inclinação
da sede de Santa
Topográfica
registrado
(%)
Teresa
(m)
na sede (%)
Planície

0-5 m

0-5

-

Rampa

5-50 m

5-12

-

12-15

-

Colinas
Morrote
Morro

<100 m

> 15

100-300 m

-

A tabela 3 mostra a distribuição de susceptibilidade a partir da reclassificação obtida com
base no critério de reconhecimento de cinco graus de susceptibilidade, variáveis de muito baixa a
muito alto, cuja distribuição espacial possa ser visualizada em uma análise quantitativa descrita
por áreas (Km2) e também por sua correspondente representação em porcentagem dentro da
área total do território de Santa Teresa.
Tabela 2 - Distribuição das susceptibilidades na área do município.
área
Susceptibilidade a
área
Susceptibilidade
município município
Movimento de
a alagamentos
2
Massa
(%)
(Km )
Muito Baixo

-

-

Muito Baixo

Baixo

-

-

Baixo

Médio

-

-

Médio

Alto

-

-

Alto

Muito Alto

-

-

Muito Alto

Total

-

-

Total

área
município
2
((Km )
-

área
município
(%)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A integração de dados naturais da paisagem e do seu uso a partir do emprego da técnica
AHP, possibilita uma abordagem com menor grau de subjetividade no propósito de avaliar o
processo de susceptibilidade a movimentos de massa e a alagamentos, dada a complexidade dos
processos criados no ambiente. A incorporação da técnica AHP nos procedimentos para gerar a
susceptibilidade permitirá melhorar a confiabilidade do diagnóstico de susceptibilidade para a
implementação das ações de planejamento ambiental e urbano por evidenciar a praticidade de se
verificar a contribuição (em forma de peso) dos indicadores multicriterial de susceptibilidade.
A pesquisa, ainda incipiente, tem a perspectiva de se constituir em um método caracterizado
pela sua abrangência interpretativa, permitindo ao investigador poder criar composições mais
abrangentes com o emprego de outras variáveis na construção dos referenciais paramétricos de e
ponderações como ensaios laboratoriais e "in situ" de física de solo tomados de maneira amostral
para cada compartimento previamente identificado nos diferentes níveis de suscetibilidade,
portanto, um método aberto às possibilidades mais abrangentes.
As cartas geradas por meio dessa iniciativa são especialmente importantes na definição do
dos parâmetros utilizados no estabelecimento dos critérios de ponderação e permitirão que, em
continuidade a esse trabalho, seja possível avançar na configuração de uma classificação de
riscos e sua cartografia para o município de Santa Teresa, instrumento de grande utilidade no
planejamento territorial e na gestão de redução de riscos de desastres naturais.
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RESUMO
O presente artigo resume estudo desenvolvido para o mapeamento de vulnerabilidade
socioambiental de uma rodovia brasileira com vistas ao gerenciamento dos riscos decorrentes do
transporte de produtos perigosos. O método consistiu na identificação dos aspectos intrínsecos da
rodovia que tenderiam a aumentar a probabilidade de acidentes, tais como características
construtivas e operacionais, denominados como indicadores de suscetibilidade; e de outro lado,
os indicadores de sensibilidade que consistiram nos aspectos externos com potencial para
agravar as consequências dos eventos acidentais, tais como a existência de recursos hídricos,
unidades de conservação, áreas urbanizadas, etc. Foram estabelecidos pesos para cada
indicador por meio de análise multicritério, os quais foram cruzados em uma matriz cujo resultado
permitiu categorizar a rodovia por trechos de acordo com a vulnerabilidade socioambiental
resultante. Todos os elementos mapeados e a classificação dos trechos foram representados em
plataforma SIG. O corolário do estudo foi o estabelecimento de recomendações para a gestão
preventiva e corretiva dos riscos, de forma planejada, priorizada e tecnicamente embasada.
Palavras Chave: gerenciamento de riscos; sensibilidade ambiental; análise de risco;
transporte rodoviário; produtos perigosos.
ABSTRACT
This article summarizes a study developed for a Brazilian rail about social and environment
vulnerability mapping which intends the management of hazardous materials transportation risks.
The method approach which aspects intrinsic to rails would lead to increasing risk probability, such
as the road’s structural and operational details, named susceptibility indicators; and on the other
hand, the sensibility indicators, considered as external aspects that could worsen the impacts
derived from road accidents, such as the presence of water resources, permanent preservation
areas, urban areas, etc. These indicators have been provided with a weight by multi-criteria
analysis, which were then crossed in a matrix whose result enabled establish road stretches
categories pursuant a social and environmental vulnerability. All elements mapped and the
classification of stretches was represented in a SIG platform. The corollary of the present study
was to generate recommendations to preventive and corrective risk management in a planned and
prioritized manner with technical ground.
Keywords: risk management; environment sensibility; risk assessment; road transport;
hazardous materials.
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1. INTRODUÇÃO
O transporte terrestre de substâncias químicas, mais especificamente os denominados
produtos perigosos segundo a Resolução nº 420/04 (ANTT, 2004), tem sido objeto de esforços
dos entes governamentais que, por meio de instrumentos legais e normativos, buscam regular o
setor com vistas à redução dos acidentes. Deve-se notar que o Brasil privilegia o modal rodoviário
para escoamento deste tipo de carga, o qual responde por 70% do volume de substâncias
químicas transportadas (NARDOCCI; LEAL, 2006 apud TEIXEIRA, 2010). Isto se reflete em maior
incidência de sinistros se comparado aos outros modais de transporte e demais atividades
econômicas que produzem, manuseiam e armazenam produtos perigosos (SILVA, 2010;
TEIXEIRA, 2005, TEIXEIRA, 2010), com as danosas consequências ao homem, patrimônio e
meio ambiente resultantes dos vazamentos, incêndios e explosões.
É fundamental que empreendimentos lineares, mais especificamente, as rodovias no
tocante aos produtos perigosos transportados, sejam analisados à luz das diversidades existentes
ao longo do traçado. Dessa forma, é possível focar a gestão do risco e os consequentes
investimentos financeiros de acordo com a hierarquização de prioridades resultantes da
vulnerabilidade, que considere tanto os aspectos de suscetibilidade da via como os de
sensibilidade ambiental, social e econômica. Nesse sentido, o presente método de mapeamento
de vulnerabilidade permite identificar possíveis melhorias para o gerenciamento dos riscos em
empreendimentos rodoviários, com o estabelecimento de prioridades, propiciando ao
empreendedor e autoridades públicas maior foco nas ações de prevenção e mitigação de danos
decorrentes dos acidentes rodoviários com transporte de produtos perigosos.
O projeto em tela foi desenvolvido ao longo do ano de 2015 pelas empresas TRM Ambiental
e a concessionária Autopista Fluminense que administra a Rodovia BR-101/RJ, com base em
estudo similar para o transporte de produtos perigosos em ferrovias (SILVA, 2010). Atualmente
em estágio de implantação pela concessionária ao longo dos 320 km de rodovia citada, terá seus
resultados práticos aferidos ao longo de 2016 e 2017 para a validação do método.

2. OBJETIVOS
O estudo visou ao desenvolvimento e aplicação de método para o mapeamento de
vulnerabilidade socioambiental como ferramenta de apoio à administradora da rodovia BR-101/RJ
para fins de prevenção dos acidentes e planejamento das ações de resposta emergencial
relacionados ao transporte rodoviário de produtos perigosos.
Por via reflexa, o mapeamento de vulnerabilidade também poderá subsidiar as instituições
públicas que possuem interface com as ações de resposta emergencial durante os acidentes com
produtos perigosos ocorridos na rodovia em questão.

3. MÉTODO
Em síntese, os procedimentos metodológicos que serviram de base para o desenvolvimento
do método apresentado consistiram na definição do objeto de estudo e sua abrangência espacial,
pesquisa de dados em fontes secundárias, levantamento de dados primários em campo, macro
caracterização do traçado da rodovia, criação do modelo conceitual para o mapeamento da
vulnerabilidade, definição de indicadores e atribuição dos pesos relativos, cruzamento dos
indicadores para obtenção da vulnerabilidade, representação dos elementos e classificação dos
trechos em ambiente SIG, proposição de recomendações preventivas e mitigadoras para a gestão
dos riscos.
O objeto do estudo foi a rodovia federal BR-101/RJ situada no Estado do Rio de Janeiro,
cujos 322 quilômetros de extensão iniciados no município de Niterói e finalizados na divisa com o
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Estado do Espírito Santo foram concedidos por 25 anos para administração pela empresa
Autopista Fluminense S.A. que integra o Grupo Arteris.
Rodovia enquadrada como Classe 1, possui 263 quilômetros de pista simples e 80
quilômetros de pista dupla com duas faixas em cada sentido, cujas velocidades máximas
permitidas variam de 60 a 100 km/h. Sua infraestrutura e instalações de apoio contam com 25
viadutos, 40 pontes, 29 passarelas de pedestres, 5 praças de pedágio, 5 pontos de fiscalização da
Polícia Rodoviária Federal, 7 bases operacionais, painéis de mensagens variáveis móveis e fixos,
circuito fechado de TV composto por 107 câmeras, um Centro de Controle Operacional e uma
Central de Atendimento ao Usuário.
Ao longo dos 13 municípios atravessados são encontradas feições que variam desde
fragmentos de vegetação nativa da Mata Atlântica (Floresta Ombrófila Densa) até áreas
antropizadas representadas por pastagens, agricultura e manchas urbanas. Em seu traçado estão
4 Unidades de Conservação, dezenas de corpos d’água que integram 5 regiões hidrográficas,
ambientes costeiros constituídos por lagoas costeiras, estuários, manguezais, praias, restingas,
costões rochosos. O relevo varia de planícies costeiras a ambientes serranos. A socioeconomia
se notabiliza pela agroindústria açucareira e setor petrolífero e de gás natural na Região da
Baixada Fluminense; setor terciário ligado ao turismo e lazer na Região das Baixadas Litorâneas;
e a Região Metropolitana do Rio de Janeiro, região mais densamente povoada do estado que
possui parque industrial diversificado, serviços ligados ao setor financeiro, comercial, educacional,
saúde, turismo e lazer.
A delimitação da área de interesse para coleta dos dados primários e secundários e a
consequente abrangência dos resultados do mapeamento foram adaptadas de Silva (2010) e da
Decisão de Diretoria n º 154/2013/C (CETESB, 2013). As distâncias adotadas para os elementos
do entorno consideraram distâncias de até 300 metros perpendiculares ao eixo central da rodovia
no tocante aos aspectos ambientais e socioeconômicos de forma geral, 2.500 metros para
captações oficiais em recursos hídricos superficiais lênticos, 5.000 metros para captações oficiais
de superfície em recursos hídricos lóticos, 300 metros para captações subterrâneas oficiais e
demais corpos d’água atravessados ou paralelos ao traçado da rodovia, e por fim 3.000 metros
para Unidades de Conservação. Os aspectos intrínsecos do empreendimento consideraram a
própria rodovia e entorno imediato limita aos 300 metros perpendiculares ao eixo central da
mesma. A Figura 1 representa a área objeto do estudo e as áreas de interesse consideradas.

Figura 1 – Objeto do estudo e áreas de interesse consideradas.

A macro caracterização citada foi obtida a partir de pesquisa bibliográfica e em fontes
oficiais dos entes governamentais, bem como em memoriais e projeto básico da rodovia e das
instalações de apoio obtidos em reuniões temáticas realizadas na fase inicial dos estudos. Dados
primários do meio físico, socioeconomia e aspectos estruturais da rodovia complementaram a
base de informações utilizada, os quais foram georreferenciados e registrados fotograficamente
em levantamento de campo.
Considerando que o foco do estudo seria o transporte de produtos perigosos, desenvolveuse método para contagem de veículos transportadores destas substâncias a partir de adaptação
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do modelo proposto pelo órgão ambiental paulista em sua Decisão de Diretoria nº 154/2013/C
(CETESB, 2013). Os resultados da amostragem de campo apontaram que dentre as 9 classes de
produtos perigosos, somente a classe 1 (explosivos) não foi registrada nas campanhas. De forma
conservativa esta classe também foi incluída como indicador, uma vez que o esforço amostral
realizado em um mês poderia não refletir as variações sazonais.
Os indicadores estabelecidos para a rodovia em questão foram adaptados a partir dos
conceitos de sensibilidade, suscetibilidade e vulnerabilidade amplamente utilizados em estudos
associados a derrames de petróleo em ambientes costeiros e fluviais (MILANELLI, 1994,
MILANELLI, 2003, MENDES et al, 2005, 2007, WIECZOREK et al, 2007), ferrovias (SILVA, 2010)
e diretrizes normativas e legais de entidades públicas (NOAA, 2002, MMA, 2004, CETESB, 2013).
Os elementos estruturais e operacionais da rodovia foram denominados como indicadores
da suscetibilidade, ou seja, características que contribuiriam para aumentar ou diminuir a
frequência dos acidentes com produtos perigosos. Por outro lado, aqueles elementos presentes
nas áreas adjacentes à rodovia até os limites de abrangência previamente determinados, foram
considerados como indicadores da sensibilidade ambiental ou socioeconômica por estarem
diretamente relacionados às consequências de um sinistro com produtos perigosos. Os
indicadores foram definidos a partir de reuniões com um grupo de trabalho multidisciplinar
composto por engenheiros ambientais, engenheiro florestal, biólogos, geógrafos e tecnólogos
ambientais da concessionária e da empresa de consultoria. Além das bibliografias citadas,
serviram de insumo para a seleção dos indicadores os memoriais e projetos de engenharia da
rodovia BR-101/RJ pertencentes à concessionária e os manuais do Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes (DNIT 1999, DNIT 2010).
O elenco de indicadores da suscetibilidade por trechos consistiu, exemplificativamente em:
a) meio físico – processos de transporte e movimentação de massa; b) segurança – histórico de
acidentes; c) aspectos construtivos – características gerais (pista simples, etc.), geometria da via
(raio de curva, etc.), área urbana; d) travessia de pedestres; e) operação – conservação da
rodovia, transporte de produtos perigosos, etc. São exemplos dos indicadores de sensibilidade
ambiental elencados: a) meio biótico – unidades de conservação; b) recursos naturais –
ambientes costeiros conforme Índice de Sensibilidade do Litoral – ISL (NOAA, 2002, MMA, 2004),
Índice de Sensibilidade Ambiental para ambientes fluviais (PETROBRAS, 2002); c) ambientes
terrestres (pastagem, cerrado, etc.); d) meio físico – hidrografia, relevo e pedologia (solos
arenosos). Já os indicadores de sensibilidade socioeconômica constituíram: a) áreas habitadas; b)
abastecimento de água; c) recursos de utilização primária (pesca, turismo, etc.); d) atividades de
fabricação, armazenamento, manipulação ou transporte de produtos químicos; e) atividades
industriais; f) áreas portuárias; g) sistemas de transporte; h) sistemas e utilidades subterrâneas; i)
sistemas de geração, distribuição e transmissão de energia; j) patrimônio histórico e cultural; k)
atividades agropastoris.
Após tabulação e análise dos dados, foi consolidada uma base de dados geográficos de
todos os pontos de interesse georreferenciados em Sistema de Coordenadas (latitude e
longitude). O uso de ferramentas de geoprocessamento permitiu que os dados fossem
distribuídos espacialmente em 32 trechos de 10 quilômetros, considerados como polígonos de
interesse para a obtenção dos indicadores de vulnerabilidade.
Aos indicadores de suscetibilidade da rodovia foram atribuídos pesos relativos de acordo
com a relevância dos mesmos para o aumento da probabilidade de acidentes, estabelecidos por
meio de execução de comparação par a par dos indicadores definidos, realizada no âmbito de
uma análise multicritério, a qual contou com a participação das áreas de Engenharia, Tráfego e
Meio Ambiente da concessionária e da consultoria. Em relação aos indicadores de sensibilidade
ambiental e socioeconômica, também foram atribuídos pesos conforme Silva (2010), que
consideraram de forma comparativa os aspectos do entorno que tenderiam a tornar o meio mais
ou menos propenso aos impactos decorrentes do contato com um agente estressor (produtos
perigosos).
Os pesos dos indicadores de sensibilidade e suscetibilidade foram cruzados em matriz
estratificada em cinco categorias variando de muito baixo a muito alta conforme apresentado na
Figura 2, que resultou na vulnerabilidade ambiental e socioeconômica, também categorizada de
muito baixa a muito alta, para os 32 trechos de interesse.
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Figura 2 – Matriz de vulnerabilidade.

Os resultados preliminares apontaram para uma vulnerabilidade ambiental e
socioeconômica com variação entre alta e média conforme o trecho analisado. Vale destacar que
atualmente os indicadores de suscetibilidade estão em fase de revisão uma vez que foram
incorporados dados de projeto não disponíveis no momento da conclusão deste artigo. Acreditase que com o processo de revisão dos indicadores de suscetibilidade possa ocorrer uma variação
maior na classificação da vulnerabilidade dos trechos de interesse.
A próxima etapa do projeto consistirá na criação de um elenco de recomendações
preventivas e corretivas para cada trecho, os quais integrarão um plano de ação de
implementação das medidas preventivas que incidirão sobre os trechos mais críticos e, dentro
destes, diretamente sobre os indicadores mais significativos a fim de promover a redução da
vulnerabilidade da rodovia.
Por outro lado, a identificação dos elementos socioambientais aliada à representação em
ambiente de sistema de informações geográficas e a consequente classificação por trechos,
permitirá a consulta à base de dados antes e durante o deslocamento das equipes para o
atendimento dos acidentes com produtos perigosos. Essa percepção permitirá inferir previamente
o grau de sensibilidade dos ambientes potencialmente afetados para priorização e direcionamento
de recursos humanos e materiais compatíveis aos ambientes a serem protegidos e à magnitude
das consequências esperadas.

4. CONCLUSÕES
O método aplicado se demonstrou adequado aos objetivos pretendidos, pois permitiu à
administradora da rodovia aprofundar o conhecimento acerca das condições ambientais e
socioeconômicas de cada trecho da rodovia, assim como proporcionar a hierarquização por
trechos de modo a racionalizar e planejar os investimentos e esforços de acordo com a relevância
da suscetibilidade e sensibilidade da rodovia e dos ambientes lindeiros.
Trata-se de fator fundamental para a capacitação das equipes de emergência e definição
das estratégias de atuação mais adequadas a cada ambiente. Embora ainda não seja
mensurável, espera-se que as autoridades públicas intervenientes nos acidentes com produtos
perigosos também possam se beneficiar da base de informações disponível na administradora e
otimizar suas respectivas atuações ao longo da rodovia.
Por se tratar de um processo dinâmico, com a proposição e implementação das medidas
preventivas e corretivas será possível aferir ao longo tempo se as mesmas concorrerão para
redução dos acidentes e seus impactos, o que se dará por meio de software para atualização
periódica do mapeamento, atualmente em fase de finalização.
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RESUMO
O Morro do Moreno é um monumento natural localizado no município de Vila Velha (ES, Brasil). É
uma região altamente suscetível a eventos geológicos e climáticos. As ações antropogênicas e a
ocupação desordenada do morro podem acelerar os processos naturais, como processos pluviais
e gravitacionais, aumentando a vulnerabilidade dessa área. O objetivo deste artigo é o
mapeamento sistemático dos topos e encostas sob a ação de eventos intempéricos e
antropogênicos visando setorizar áreas vulneráveis e áreas resguardadas para a população
residente em relação a movimentos de massa. Foram identificados escorregamentos de encostas,
corridas de detrito, queda e tombamento de blocos rochosos, além de cicatrizes de
escorregamentos antigos, depósitos de Tálus e corridas. Os agentes erosivos atuantes na área
são de natureza eólica, gravitacional e pluvial, intensificados pela remoção da vegetação, corte de
taludes e queimadas, acarretando no aumento da ação do escoamento superficial no solo.
Palavras Chave: Risco; Morro do Moreno; Brasil; Vulnerabilidade. Movimento de massa.
ABSTRACT
“Morro do Moreno” is a natural monument located in Vila Velha (ES, Brazil). It is a highly sensitive
region to geological and climatic events. Anthropogenic actions and disorderly occupation of the
hill may accelerate the natural processes, such as rain and gravitational processes, increasing the
vulnerability of the area. The purpose of this article is the systematic mapping of the tops and
slopes under the action of weathering and anthropogenic events aiming to sectorize vulnerable
areas and sheltered areas for the resident population in relation to mass movements. Landslides
slopes, debris flow, fall and overturning boulders, and old landslide scars, Talus deposits and
scoots have been identified. The active erosive agents in the area are wind, gravity and nature
rain, intensified by the removal of vegetation, slope cutting and burning, resulting in increased
superficial runoff action on the ground.
Keywords: Risk; Morro do Moreno; Brazil; Vulnerability; Mass moviment.
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1. INTRODUÇÃO
O Morro do Moreno é um maciço rochoso de 190 m de altura e 730.854,17m² de área,
localizado no município de Vila Velha/ES (Brasil). Mantenedor de fragmento de mata atlântica,
encontra-se em conflituoso processo de implantação de Unidade de Conservação (Sathler, 2010;
Sathler e da-Silva-Rosa, 2015), abrigando 274 domicílios e 508 habitantes, com a renda média
mensal é entre 5 a 10 salários mínimos (IBGE, 2010).
O seu processo de ocupação foi tardio em relação aos primeiros assentamentos do município
de Vila Velha. Após a chegada dos colonizadores, tornou-se posto de observação com intuito de
proteger os primeiros habitantes do estado, sob responsabilidade de João Moreno, colono que
veio de Portugal com Vasco Fernandes Coutinho, donatário da capitania. Sendo a urbanização
um fenômeno social, econômico e ambiental mais significativo das últimas quatro décadas, foi a
partir daí que o Morro do Moreno auferiu pavimentações de vias circundantes e construções
residenciais (Morro do moreno, 2013).
Em termos geológicos, o Morro do Moreno está situado na região setentrional nordeste da
Província da Mantiqueira representado por um sistema orogênico. (HEIRBRON et. Al., 1995). A
litologia local se divide em quatro grupos litológicos distintos, separados segundo a sua formação,
do mais antigo para o mais novo. São eles: os enclaves gnáissicos, o metatolanitos, o granito
porfirítico e o granito fino. Vale ressaltar que a área de estudo apresenta uma predominância de
rochas magmáticas, variando de corpos do granito por um granito porfirítico médio, granito fino e
rochas encaixantes derivadas de composição tonalítica. Ou seja, de graníticos a gnaisses
entendidos como ortoderivados de arranjo predominantemente tonalítica, sendo o granito
porfirítico a rocha mais abundante da região, distribuído por todo o morro, desde as partes basais
até o topo. (RANGEL FILHO, 2011). Este estudo está inserido no projeto de pesquisa
“Compreendendo a construção da vulnerabilidade socioambiental em contextos urbanos
modernos: O caso de Vila Velha (ES)”, financiada pelo CNPQ e Universidade Vila Velha.

2. OBJETIVO
O objetivo deste artigo é apresentar o mapeamento sistemático dos topos e encostas sob a
ação de eventos intempéricos e antropogênicos, visando setorizar áreas vulneráveis e áreas
resguardadas para a populaçao residente em relação à movimentos de massa.

3. METODOLOGIA
Foi feito o mapeamento sistemático in loco, onde foram percorridas todas as trilhas
possíveis na região do morro para avaliação das áreas suscetíveis à movimentos de massa.
Foram utilizados os seguintes materiais: mapas geológico e geomorfológico da região, imagens
de satélite, caderneta de campo, bússola, câmera fotográfica, martelo geológico e GPS. As
atividades de campo foram desenvolvidas por meio de avaliação das feições geomorfológicas
(presença de blocos, lajeados e vertentes), da medição dos tamanhos de blocos e da observação
da ocupação urbana do local. À partir disto, foi elaborada uma tabela modificada de Tricart (1977),
onde foram instituídos pesos para parâmetros pré-estabelecidos (Tabela 1). Assim, foi possível
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identificar as áreas de risco presentes e coletar dados (Tabela 3) para a elaboração do
mapeamento segundo o padrão de classificação de risco da Defesa Civil do Espírito Santo.

4.

DISCUSSÃO

A urbanização intensa por todo o município de Vila Velha incorporou o Morro do Moreno à
cidade através da pavimentação das vias circundantes e das construções com fins residenciais. O
processo de ocupação residencial compromete suas características naturais, afetando, assim, a
instabilidade do solo e ameaçando a própria população residente.
O Morro do Moreno representa parte do bioma brasileiro mais impactado pela a expansão
urbana, a Mata Atlântica. Devido ao risco presente na área de estudo, em 2010, todas as
construções foram paralisadas por ação do Ministério Público Estadual Federal. Contudo, alguns
proprietários conseguiram autorizações judiciais e muitas foram retomadas (MPF, 2010).
No momento, existe a sistematização do poder público sobre a implantação de uma unidade
de conservação na área do Morro, fato esse que não agrada parte da população residente por
receio de perda de direitos sobre suas propriedades. Em contraponto, outros atores que advogam
pelos valores ambientais e sociais movimentam-se para alcançar seus objetivos. Instalado, o
conflito prossegue e coloca em risco uma das poucas referências socioambientais do município,
que poderá perder parte de seu valor ecológico e as áreas de uso comum da população da
Região Metropolitana de Vitória caso não ocorram mudanças no jogo de forças em curso
(SATHLER E DA-SILVA-ROSA, 2015).

5.

RESULTADOS

Tabela 1 – Parâmetros de avaliação de vulnerabilidade modificado de Tricart, 1977.

DECLIVIDADE

BLOCOS

OCUPAÇÃO

PESO

INCLINAÇÂO

PESO

DIÂMETRO (m)

PESO

POPULAÇÂO

1

0% a 10%

1

1a2

1

BAIXA

2

10% a 20%

2

3a5

2

MEDIA

3

20% a 30%

3

6a8

3

ALTA

4

>30%

4

>8

4

M. ALTA

Tabela 2 – Classificação de risco.

TABELA DE RESULTADO DE RISCO
REGIÃO

RESULTADO

1A3

RISCO BAIXO

4A6

RISCO MÉDIO

7A9

RISCO ALTO

10 A 12

RISCO MUITO ALTO

Após aplicação do método, verificou-se que o risco no Morro do Moreno varia de médio a
muito alto (Mapa 1), destacando-se o risco muito alto nas regiões sudoeste (M, O e P) e norte (B,
C, D e G). Nessa área, a população está bem próxima de áreas com muito material para
ocorrência de movimentos de massa além da alta declividade do local. Destaca-se, também, a
região sudeste (I, J e H) do morro, onde apesar de possuir alta declividade e grande quantidade
de material, possuem uma grande zona de amortecimento em caso de algum movimento de
massa atingir o local. Por isso, foram setorizadas como de risco médio. O Mapa 2 mostra eventos
3

já ocorridos em toda a região do morro, como corridas, queda de blocos, e depósitos de Tálus, e
cicatrizes de escorregamentos.
Tabela 3 – Resultados de Vulnerabilidade.

REGIÃO DECLIVIDADE

BLOCOS

OCUPAÇÃO

RESULTADOS

A

3

3

3

9

B

3

3

4

10

C

3

4

3

10

D

3

3

4

10

E

2

3

2

6

F

4

4

1

9

G

4

3

4

11

H

1

1

3

5

I

4

4

1

9

J

1

2

3

6

L

2

3

3

8

M

4

4

3

11

N

3

3

3

9

O

4

4

4

12

P

4

4

4

12

Mapa 1 – Setorização das áreas de risco.

4

Mapa 2 – Eventos já ocorridos no morro.

6.

CONCLUSÃO

A metodologia de mapeamento de risco usada permitiu o aprofundamento do tema,
resultando na elaboração do mapa de risco atual a eventos de movimentos de massas no Morro
do Moreno, e também permitiu o mapeamento de eventos ocorridos no passado. Além do Morro
Moreno ser uma área de preservação permanente e futura unidade de conservação, as
construções que se instalaram nessa área estão se sujeitando à condições de vulnerabilidade à
eventos geológicos e climáticos. Conforme os resultados alcançados, o risco variou de médio a
muito alto, principalmente nas regiões sudoeste e norte do morro, justificando a possível adoção
desta metodologia para a gestão de áreas de risco da cidade. Em função dos resultados, sugerese que tal metodologia seja replicada em outros contextos urbanos.
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RESUMO
O município de São Sebastião é uma das regiões mais propícias para a ocorrência de
movimentos de massa no estado, apresentando riscos à população e também à sua
infraestrutura. Sendo assim, a realização de mapeamentos geotécnicos com intuito de identificar
áreas potenciais à ocorrência destes processos possui grande importância para a gestão de risco.
A metodologia utilizada neste artigo baseou-se nas técnicas de sensoriamento remoto, por meio
da compartimentação fisiográfica proposta por Zaine (2011) e em dados de campo, sendo
realizada a integração de dados geológicos e geomorfológicos, visando assim uma divisão da
área em unidades geológico-geotécnicas de acordo com suas características e comportamentos
geotécnicos semelhantes. Deste modo foi obtido um mapa de compartimentação fisiográfica
preliminar abrangendo diversas bacias hidrográficas no Município de São Sebastião, com o intuito
de definir estas unidades e assim, as áreas mais susceptíveis à ocorrência de movimentos de
massa.
Palavras
Chave:
Movimentos
de massa;
Compartimentação fisiográfica; Gestão de risco.

Mapeamento

geológico-geotécnico;

ABSTRACT
The municipality of São Sebastião is one of the most susceptible regions for the occurrence of
mass movements in the state, presenting risks to the population and for the infrastructure as well.
Therefore the development of geotechnical mapping with the intention of identify more potencial
areas for the occurrence of these processes have great importance in risk management. The
methodology used on this paper is based on remote sensing technics, by the physiographic
compartmentalization proposed by Zaine (2011) and field data, with the integration of geological
and geomorphological data, with the division of geologic-geotechnical units by their similar
characteristics and geotechnical behavior. Thus a preliminary physiographic compartmentalization
map was obtained, covering some hydrographic basins of the municipality of São Sebastião, with
the intent to define these units, and with it, more susceptible areas to the occurrence of mass
movements.
Keywords:
Mass
movements;
Geologic-geotechnical
compartmentalization; Risk management.
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1. Introdução
As regiões serranas do Brasil são comumente afetadas por processos geológicos, como os
escorregamentos, principalmente nas estações chuvosas do ano. Esses processos naturais, no
entanto, ganham cada vez mais notoriedade por ocasionar desastres envolvendo a perda de vidas
humanas e bens materiais, devido a fatores como o aumento da densidade populacional
desordenada nas últimas décadas, e que afeta principalmente as populações menos favorecidas,
que por dificuldade de encontrarem localidades para ocupar, acabam indo para as periferias dos
centros urbanos, que no caso de regiões litorâneas geralmente é associada às serras e morros.
A Serra do Mar, que vai do litoral de Santa Catarina ao Rio de Janeiro é uma das áreas com
maiores problemas neste sentido, pois apresenta fatores naturais, como alta declividade em suas
encostas e pluviosidade elevada, e fatores antrópicos, como a ocupação de áreas consideradas
de risco e que inclusive já sofreram com processos de escorregamento no passado.
O presente trabalho foca na porção centro-sul do município de São Sebastião, onde grandes
eventos de movimentos de massa já foram registrados, como o de 1967 em Caraguatatuba e São
Sebastião, deixando centenas de mortos. Fatores que deixam a situação mais preocupante são o
fato de que além de ser uma área relativamente bastante povoada, alguns dos mais importantes
oleodutos do país passam pelo município, o que agravaria ainda mais um possível desastre
natural que eventualmente ocorresse.
Devido a isso, o mapeamento geotécnico se mostra como uma ferramenta importante para
conciliar o meio físico à atividade antrópica, neste caso a expansão urbana (VEDOVELLO, 1993).
Uma das maneiras de se realizar um mapeamento geotécnico é através da compartimentação
fisiográfica, onde se relaciona diversas características do meio físico, tais como fatores geológicos
e geomorfológicos que são integrados e que refletirão no comportamento geotécnico, buscando
assim definir zonas ou unidades semelhantes. (VEDOVELLO, 1993; CARDOSO et al., 2009).
A abordagem escolhida neste trabalho para a compartimentação fisiográfica é baseada na
metodologia de Zaine (2011), levando em conta também as diferentes unidades geológicas da
área, definindo assim unidades geológico-geotécnicas.
Neste contexto este trabalho tem como objetivo principal a elaboração de um mapa de
compartimentação fisiográfica preliminar na escala 1:50000, separando-o em unidades de mesmo
comportamento geotécnico, e assim definir áreas mais susceptíveis à ocorrência de movimentos
de massa.

1.1.

Área de Estudo

O município de São Sebastião, no litoral norte do Estado de São Paulo, é localizado a pouco
menos de 200 km da cidade de São Paulo, na latitude -23°45’36’’ sul e longitude -45°41’36’’
oeste. Possui uma área de 399.679 km² e uma população de aproximadamente 83.000
habitantes.
A área de estudo está localizada na porção centro-sul do município, indo desde a cidade de São
Sebastião até a praia de Juqueí, conforme ilustra a Figura 1.
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Figura 1 - Localização da área de estudo, dentro do município de São Sebastião, no litoral norte do Estado
de São Paulo.

O contexto geológico da área faz parte da Província Mantiqueira, mais precisamente no Complexo
Costeiro, de idade Neoproterozóica. Afloram na região rochas para e ortoderivadas, tais como
paragnaisses com biotita e granada com corpos anfibolíticos em seu interior, charnockitos,
migmatitos e granitóides deformados em diferentes intensidades, além de intrusões mais tardias
de diabásio, relacionadas a abertura do Atlântico Sul. (CAMPANHA; ENS, 1996; HASUI, 2012).

2.
2.1.

Materiais e Métodos
Elaboração da base topográfica e mapa geológico

Para a elaboração da base topográfica foram utilizadas as folhas Maresias - SF-23-Y-D-V-4,
Caraguatatuba - SF-23-Y-D-VI-1, São Sebastião - SF-23-Y-D-VI-3, Pico do Papagaio - SF-23-Y
DV- 2 e Salesópolis - SF-23-Y-D-V-1, todas na escala 1:50000, obtidas no Banco de Dados do
site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). As folhas, originalmente em formato
PDF, foram transformadas em TIFF, para que pudessem ser importadas para o software ArcGIS
10.1, onde foram georreferenciadas se utilizando de 4 pontos de controle para cada uma. Desta
maneira as curvas de nível de 20 em 20 metros, as drenagens e as rodovias principais puderam
ser vetorizadas.
O mapa geológico da área de estudo foi feito com base no mapa geológico de Silva et al., 1996,
que também foi importado e vetorizado no software ArcGIS 10.1.
Para o relevo sombreado, foram utilizadas imagens SRTM obtidas no site do Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (INPE).

2.2. Compartimentação Fisiográfica

A etapa de compartimentação fisiográfica começou com a obtenção das fotos aéreas da área de
estudo com a Emplasa, que foram utilizadas para fotointerpretação. De acordo com Soares e Fiori
(1976), a metodologia da fotointerpretação pode ser dividida em três etapas, a fotoleitura,
fotoanálise e fotointerpretação.
Na fotoleitura, as feições relativas a paisagem e relevo foram extraídas, tais como as drenagens,
foliação das rochas e cristas. A fotoanálise foi realizada baseando-se nos conceitos de
fotointerpretação definidos por Zaine (2011). Dessa maneira, foram criadas as chamadas zonas
3
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homólogas, que são áreas no terreno que possuem as mesmas características, onde foram
levados em conta alguns critérios relativos ao terreno definidos pelo autor e que se apresentam
relevantes para o intuito deste trabalho, tais como a densidade dos elementros de drenagem,
tropia, a densidade dos elementos do relevo, a forma dos vales e encostas, a amplitude local e
inclinação das encostas e a forma de topo. Por fim, na etapa de fotointerpretação, os resultados
obtidos na fotoanálise, representada pelas zonas homólogas, foram interpretadas, de maneira a
identificar seu significado em relação a geologia, e que aliada ao comportamento geotécnico
esperado para o material, foi possível definir as unidades fiosiográficas preliminares da área.

3.

Resultados

Como resultado da execução das etapas descritas previamente, foi obtido como resultado o
mapade compartimentação fisiográfica preliminar da área de estudo, apresentado na Figura 2. É
importante ressaltar que o caráter preliminar deste trabalho é devido ao fato de que este está
inserido em uma dissertação de mestrado que ainda se encontra em desenvolvimento.

Figura 2 - Mapa de compartimentação fisiográfica preliminar da área de estudo.

Os critérios utilizados para a delimitação das unidades geológico-geotécnicas, além dos critérios
apresentados por Zaine (2011), integrando aspectos geológicos e geomorfológicos. Dessa
maneira, e levando em conta o comportamento geotécnico das unidades, mesmos litotipos foram
subdivididos, enquanto que alguns foram agrupados em uma mesma unidade.
A Unidade I, representada pelas áreas de planície, são formadas principalmente por sedimentos
marinhos, seja atuais, nas regiões de praia, como os subatuais, em terraços. Além disso, há
influência de lagoas que ocasionalmente se formaram. Nestas áreas, não ocorrem processos de
escorregamentos, mas os sedimentos advindos destes, são um problema comum, principalmente
4
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próximos das drenagens, onde também ocorrem as inundações. O relevo é plano, com pouca
variação altimétrica nos terraços.
A Unidade II é constituída pelos depósitos de tálus e colúvios, que neste trabalho não foram
diferenciados entre si. São áreas nos sopés de serras e escarpas, formadas pelo acúmulo dos
sedimentos e blocos inconsolidados, que descem pelas encostas pela ação da gravidade, e que
também podem ser depósitos de movimentos de massa que ocorreram nessas regiões, se
mostrando como um indicador de áreas susceptíveis a estes processos, o que é um grande
problema, já que essas áreas são comumente habitadas pela população no município de São
Sebastião, que por falta de conhecimento ou de oportunidades acabam tendo que ocupar essas
áreas de risco. Muitas vezes são difíceis de serem observadas, mesmo com o uso de fotos
aéreas, pela baixa declividade e amplitude local.
Agrupando duas unidades geológicas distintas, mas que se apresentam semelhantes quanto ao
seu tipo de terreno, a Unidade III é formada por biotita gnaisses passando para migmatitos e um
corpo de leucogranito com granada. A unidade é formada por morros e morrotes da Serra do Mar,
com amplitude alta e declividade variando entre média e alta, em comparação com as outras
unidades. Apesar disso é a unidade com maior susceptibilidade à movimentos de massa, fato
este, evidenciado pela quantidade relativamente grande de cicatrizes, que são feições deixadas
no terreno quando o solo ou blocos de rocha escorregam.
A unidade IV, é composta pelo mesmo biotita gnaisse que passa em alguns pontos para
migmatitos que a Unidade III, mas que difere desta em relação principalmente a sua alta
declividade e amplitude, as vezes passando dos 250 metros. A feição mais marcante desta
unidade são as escarpas, que devido a um grande ângulo de inclinação, nem chegam a formar
solos. É uma unidade também propícia ao desenvolvimento dos movimentos de massa, mas não
tanto quanto a Unidade III, já que apresenta muito poucas cicatrizes de escorregamentos, devido
principalmente ao fato da cobertura de solos ser ausente, ou menos espessa em comparação.
A Unidade V, composta pelos mesmos migmatitos da Unidade VI, foi definida por apresentar
morros alongados, com direção NE, destoantes do resto da área. A orientação é devido a diversas
falhas geológicas, onde as drenagens estão encaixadas. Os morros apresentam alta declividade e
grandes amplitudes, e apresentam formas de topo angulosas e encostas em sua maioria
côncavas, ambas feições bem marcantes desta unidade. Apresenta algumas cicatrizes de
escorregamentos, indicando a possibilidade de ocorrência destes eventos, mas são poucas,
possivelmente devido ao fato das camadas de solo não serem tão espessas, como na Unidade IV.
O planalto da Serra do Mar é representado na Unidade VI, mesmo sendo formado por litotipos
diferentes, como o mesmo biotita gnaisse e migmatitos das Unidades III e IV e outros migmatitos
com texturas diversas, mas que não refletem no terreno, feições marcantes e que possibilitam sua
subdivisão. É a unidade mais elevada topograficamente, no geral acima da cota dos 600 metros,
possuindo topos arredondados com média amplitude e baixa declividade. Por esses fatores não
apresenta muitos riscos para a população no quesito dos escorregamentos.
A Unidade VII tem como principal característica a formação de grandes anfiteatros nas suas
encostas, que a difere da Unidade IV, apesar de que as duas estão nas encostas do planalto.
Outro fator utilizado para separar ambas em unidades distintas foi a presença de alguns topos
angulosos próximos ao planalto, mas que não fazem parte da Unidade IV. A geologia é a mesma
das Unidades V e VI. Não são observadas cicatrizes nesta unidade, mas devido a sua morfologia
de anfiteatros, com encostas côncavas que convergem para a mesma drenagem a tornam uma
unidade susceptível para os processos geológicos de movimentos de massa.
Composta em sua maioria por um biotita gnaisse geralmente milonitizado, que é diferente do que
ocorre nas outras unidades da área, a Unidade VIII é marcada por morros e morrotes com
encostas, no geral, convexas e topos arredondados, o que permitiu sua separação das outras
unidades da área. Com declividade média a alta, mas com grande amplitude local, é uma área
com média susceptibilidade em relação movimentos de massa, já que possivelmente apresenta
perfis de solo mais espessos, como na Unidade III.
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Por fim, a Unidade IX se assemelha a Unidade III, mas que foi separada desta devido a critérios
como formas de topo relativamente diferentes e composição distinta, em sua maioria migmatítica
com algumas intercalações de anfibolitos. Assim como apresentado nas Unidades III e VIII,
possibilidade de escorregamentos aqui é superior em relação a outras unidades, com algumas
cicatrizes indicando que a ocorrência de tais processos no passado.

4. Conclusões

A principal conclusão obtida neste trabalho foi que a região de São Sebastião possui áreas com
risco à sua população no sentido da ocorrência dos movimentos de massa. Essas áreas, são aqui
representadas principalmente pela Unidade III, que está mais próxima da cidade, onde vivem a
maior parte da população e que apresenta indústrias de grande importância, mas também pelas
Unidades VIII e IX que apresentam certa susceptibilidade a estes eventos por fatores como
declividade, em geral, alta, com valores maiores que 30%, e que de acordo com Augusto Filho
(2001), são onde ocorrem a grande maioria dos escorregamentos. Além disso há a possibilidade
do desenvolvimento de perfis de solo mais espessos e a presença de cicatrizes de
escorregamentos, indicando que eventos já ocorreram nessas áreas.
A metodologia de compartimentação fisiográfica preliminar, se utilizando das técnicas de
sensoriamento remoto e geoprocessamento empregadas neste trabalho, se mostra como um
método eficiente, como apontado por Amaral e Reis (2013) e Amaral et al. (2015), mas que, como
possui um caráter preliminar será seguida por diversos trabalhos de campo, onde serão feitas
descrições dos perfis de alteração, além da coleta e análises de solo e rocha, buscando um
entendimento melhor das unidades aqui definidas.

5. Referências Bibliográficas

AUGUSTO FILHO, O. Carta de risco de escorregamentos quantificada em ambiente de SIG como subsídio
para implantação de seguros em áreas urbanas: um ensaio em Caraguatatuba (SP). Tese (Doutorado em
Geociências e Meio Ambiente). Instituto de Geociências e Ciências Exatas. Universidade Estadual Paulista.
Rio Claro. 2001.
AMARAL, A. M. de C.; REIS, F. A. G. V., Compartimentação Fisiográfica Preliminar dos Municípios de
Aguaí, Casa Branca e Vargem Grande do Sul, Estado de São Paulo (SP). In: 14° CONGRESSO
BRASILEIRO DE GEOLOGIA DE ENGENHARIA E AMBIENTAL, 2013, Rio de Janeiro.
AMARAL, A. M. de C. et al., Compartimentação fisiográfica pela análise integrada: estudo de caso no
município de Casa Branca (SP), Revista do Instituto de Geociências – USP, São Paulo, v. 15, n. 1, p. 1-28,
Março, 2015.
CAMPANHA, G. A. C.; ENS, H. H. Estruturação Geológia da Região da Serra do Juqueriquerê, São
Sebastião, SP, Bol. IG-USP, 27, 41-49
CARDOSO, D., RIEDEL, P. S., VEDOVELLO, R., BROLLO, M. J., TOMINAGA, L. K. (2009).
Compartimentação fisiográfica do município de Peruíbe, litoral de São Paulo — uma abordagem
metodológica como subsídio à avaliação geotécnica de terrenos. Pesquisas em Geociências, 3(36), 251262, 2009.
HASUI, Y. Sistema Orogênico Mantiqueira. In: Hasui, Y.; Carneiro C.D. R.; Almeida F. F. M.; Bartorelli, A.
(org). Geologia do Brasil. São Paulo: Editora Beca, p. 331-371., 2012.
IBGE. Cidades. São Sebastião. Disponível em: http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=355070.
Acesso em: 22 mar. 2016.
SOARES, P.C., FIORI, A.P. Lógica e sistemática na análise e interpretação de fotografias aéreas em
geologia. Notícias Geomorfológicas, v.32, n. 6, p. 71-104,1976.
VEDOVELLO, R. Zoneamento geotécnico, por sensoriamento remoto, para estudos de planejamento do
meio físico: aplicação em expansão urbana. Dissertação de Mestrado, Pós-graduação em Sensoriamento
Remoto - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, São José dos Campos, 1993.
ZAINE, J. E. Método de Fotogeologia aplicado a estudos geológico-geotécnicos: ensaio em Poços de
Caldas, MG. Tese (Livre docência em Geociências e Meio Ambiente). Universidade Estadual Paulista
―Júlio de Mesquita Filho‖, Rio Claro, 2011.

6

III Congreso de la Sociedad de Análisis de
Riesgos Latino Americana
IPT, São Paulo, Brasil – del 10 al 13 de Mayo de
2016
“Desarrollo y Riesgos en el contexto
Latinoamericano”

MAPEO DE ÁREAS VULNERABLES DE RIESGO DE
INUNDACIÓN EN LA VILLA ENCANTADAS ILHA DO MEL
Ricardo Fabricio Astudillo Silva 1, Patrícia Raquel da Silva Sottoriva 2
1 Universidade Positivo, fabri.as@gmail.com
2 Universidade Positivo, patricia.sottoriva@up.edu.br

RESUMEN

La distribución de la población y el proceso de urbanización en el litoral brasilero crea un
escenario complejo, con posibles efectos negativos para las poblaciones costeras. Entre las
acciones que forman parte de la preparación y prevención de eventos adversos se encuentra el
mapeo y levantamiento de las vulnerabilidades y áreas de riesgo. Las consecuencias de los
fenómenos adversos pueden afectar tanto a los sistemas naturales como a la populación. Este
estudio mapea las zonas de riesgo de inundación en Villa de Encantadas la Ilha do Mel Paraná,
mediante la utilización de sistemas de información geográfica. El estudio de caso expone datos de
las superficies que serían afectadas en función de las alturas. Como resultado se obtuvo que
aproximadamente 5.5 hectáreas afectadas se encuentran en zonas de muy alto y alto riesgo en
caso de un aumento el nivel del mar de 1 a 5 metros en la Villa de Encantadas.
Palabras Clave: Cambio climático. Mapeo. Vulnerabilidad. Riesgo.

ABSTRAT

The distribution of the population and the urbanization process in the Brazilian coast, creating
complex scenario with possible negative effects on coastal populations. The actions are part of the
preparation and prevention of adverse events is the mapping and survey of vulnerabilities and risk
areas. The consequences of adverse events can affect both natural systems and human society.
This study maps the flood risk zones in Encantadas Ilha do Mel Paraná, using geographic
information systems. The case study presents data on the surfaces that would be affected
depending on the heights. The result was that approximately 5.5 hectares affected areas are in
very high and high risk in case of a sea level rise of 1-5 meters at the Encantadas Village.
Keywords: Climate Change. Mapping. Vulnerability. Risk.
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INTRODUCCIÓN

Una de las conclusiones que se puede extraer de los diversos trabajos realizados por el
Panel Intergubernamental Sobre Cambio Climático, es que el sistema climático terrestre está
sufriendo modificaciones importantes. Aumentos en las temperaturas medias de la atmósfera y
de los océanos, el derretimiento generalizado de glaciares así como el aumento del nivel de los
océanos serían evidencias inequívocas, según este informe, que demuestran dichas
modificaciones en el sistema climático.
Dentro de este marco la perspectiva para la mayoría de las regiones brasileras, es que sean
afectadas por variaciones climáticas a corto y mediano plazo. Se esperan eventos extremos más
frecuentes e intensos, entre ellos sequías, inundaciones, picos de temperatura, precipitaciones e
incluso huracanes; procesos actuales en el norte-este del país evidencian un aumento en el nivel
del Océano Atlántico. Fenómenos como los indicados pueden causar significativos impactos
negativos a la sociedad, la economía y los ecosistemas naturales.
Por su parte, las regiones de litoral presentan condiciones favorables para el desarrollo
económico convirtiéndose en centros de atracción poblacional. Aparece así una presión intensa
sobre el territorio y sus recursos, fenómeno que va de la mano con el aumento de la vulnerabilidad
en general.
1.1

Vulnerabilidad y riesgo al cambio climático

Entre los efectos para las zonas y regiones costeras mencionados por el IPCC, Reporte
Cuatro sobre Cambio Climático (2007), se encuentran: cambios en la morfología; en estuarios,
pantanos, manglares y zonas de transición; cambios en tormentas y en oleajes de manera
general, así como un aumento en las áreas y niveles de inundaciones; y en la actividad e
intensidad de los ciclones tropicales.
Todos estos efectos apuntados, están relacionados entre otras causas, al aumento del nivel
de los océanos. Estudios del IPCC (2012) demuestran un aumento el nivel de los océanos entre
1.7 a 1.8 mm por año en el último siglo con un incremento de 3 mm por año en la última década.
Especificamente para Brasil, Mesquita (2005) apunta que “nos últimos 50 anos foi observada uma
tendência de aumento do nível do mar na costa brasileira, da ordem de 4 mm/ano” (Apud. CGEE
2009, p. 24). Si este pronóstico se cumple, para el 2100, el nivel del Océano Atlántico para las
costas brasileras aumentará 0,4 metros.
La magnitud y el daño de estos impactos en las zonas costeras dependen de su
vulnerabilidad, que es el grado en que los sistemas geofísicos, biológicos y socioeconómicos son
capaces o incapaces de afrontar los impactos negativos” (IPCC, 2007; FRERKS, WARNER E
WEIJS, 2011).
Mata-Lima et al. (2013) relatan que una das causas que contribuyen para a ocurrencia de
desastres naturales nos países pobres u en vías de desenvolvimiento está relacionada con o
desenvolvimiento histórico de los países, donde as condices económica, social, política e cultural
no saó boas e actúan consecuentemente como factores de elevada vulnerabilidad aes desastres
naturales.
Para contrarrestar los efectos adversos, de tales impactos, se han ido reproduciendo
esfuerzos desde diferentes aproximaciones en miras a reducir las consecuencias y mejorar la
adaptación a los cambios, es decir disminuir el grado de vulnerabilidad. En este marco, el CGEE
realiza un acercamiento a los “cenários climáticos e eventos extremos, vulnerabilidade e impactos
sociais, econômicos e ambientais, e estratégias de adaptação da sociedade a essas mudanças”
(CGEE, 2009, p.15; FRERKS; WARNER; WEIJS, 2011, p. 107).
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En este documento se plasman una serie de recomendaciones para minimizar la
vulnerabilidad de las zonas costeras frente al impacto del cambio climático, tales como: el mapeo
e identificación de zonas frágiles y susceptibles, actualización de la cartografía marina y terrestre;
acciones que buscan generar información necesaria para ser utilizada en planes de ordenamiento
territorial y zonificaciones de uso del suelo, medidas también recomendadas, por el estudio
mencionado (CGEE, 2009, p. 39).
Otro concepto muy útil para gestionar y trabajar con estos procesos es el de riesgo. Se lo
puede definir como “la probabilidad de que se manifieste una amenaza determinada sobre un
sistema con un grado de vulnerabilidad dado, descontando de ello las acciones de prevenciónmitigación que se hayan implementado” (MANSILLA, 2000, p. 18).
La concepción de riesgo presentada, destaca que se trata de una medida de una
probabilidad de ocurrencia de efectos destructivos y negativos, algunos de los cuales se
presentan brevemente. Para el caso de los riesgos naturales, estos están relacionados con los
desastres naturales desencadenados o no, por el cambio climático.
Al respecto del mapeo de vulnerabilidades y riesgos naturales, se puede encontrar una
amplia gama de estudios y trabajos, la mayoría están direccionados al estudio de riesgo a
movimientos en masa, eventos frecuentes en diferentes regiones de Brasil. Sin embargo, se
pueden encontrar varios estudios enfocados a las vulnerabilidades de las zonas costeras.
Un ejemplo de lo expuesto, es el artículo preparado por Carmo et al., (2010) y presentado
en el cuarto encuentro de la Asociación Nacional de Pos-graduación e Investigación sobre
Ambiente y Sociedad. Aquí se demuestra que, las poblaciones más vulnerables del litoral norte
Paulista se encuentran ubicados en la línea costera; cerca de 17,5 mil domicilios y casi 62 mil
personas a lo largo de una franja de 500 metros desde el límite del mar en la costa del Litoral
Norte son vulnerables al cambio climático.
La diversidad de formas en las que el cambio climático puede afectar a las zonas costeras
refleja la necesidad de manejar los riesgos y vulnerabilidades por medio de acciones que eviten,
disminuyan y mitiguen los daños y perjuicios causados.
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CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO

El área de estudio se encuentra en la planicie costera paranaense, específicamente en la
desembocadura del estuario de la Bahía de Paranaguá y cuenta con una superficie aproximada
de 27 km² (FIGUEIREDO, 1954, p. 2).
En la Isla existen 4 villas o centros poblados: Brasilia, Farol, Fortaleza y Encantadas. La
comunicación entre estos centros poblados se realiza principalmente por vía marina, los senderos
que existen en la Isla son cortos y quedan deshabilitados por lluvias.
La población que habita en la Isla alcanza aproximadamente 1100 personas de las cuales
cerca 50% se concentra en Encantadas (SCHENA, 2006, p 14; IBGE, 2010).
Las coordenadas geográficas de la Isla, calculadas por Conceição (1996, p,8) a partir de la
carta náutica número 1822 son: Sur, Morro das Encantadas: Lat:25º 34` 32``S, Long:48º 18`
50``W.
Las playas están constituidas por arenas finas y medias, compuesta por cuarzo y en menor
cantidad por biodetritos y minerales pesados. Esta característica del material le dota de gran
movilidad, siendo común rápidos e intensos procesos de erosión y sedimentación (ALUIZIO
RODRIGO, 2007, p.15).
Desde hace varias décadas la percepción sobre procesos morfo dinámicos en la Isla, ha
sido preocupación de varios autores. Figueiredo en 1954, observa la inmersión de terrazas
antiguamente cartografiadas y el avance del mar en hasta 150 metros.
POLI SPERB (2006, p.68) caracteriza el clima como tropical húmedo, con una temperatura
media anual de 22 ºC y con oscilaciones entre 26 y 30 ºC para las máximas y mínimas.
Según la clasificación de Koeppen el clima corresponde a Cfa: Templado Lluvioso, sin
período de seca con una distribución de las lluvias constantes a lo largo de todo el año, donde la
temperatura media del mes más cálido supera los 22 ºC.
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METODOLOGÍA

La metodología a ser utilizada sigue dos fases: En la primera se procura evaluar la
susceptibilidad del área de estudio mediante investigación bibliográfica de ocurrencias, visitas al
campo y la toma de puntos GPS. Con esta información se generará un mapa que zonifica las
zonas más frágiles y propensas a sufrir algún tipo de proceso de destrucción vinculado al evento
tipificado por el COBRADE con el código 1.2.1.0.0 (BRASIL, 2012).
En la segunda fase se identificará las zonas ocupadas en las cuales se podrían producir
daños potenciales por esos eventos adversos, es decir evaluar los efectos negativos y prejuicios
que podría traer los procesos destructivos en las Áreas de Villa Encantadas.
La escala escogida para realizar el trabajo es 1: 5000, misma que permite la identificación
de los procesos con suficiente detalle para evaluar los daños y las susceptibilidades en la Ilha do
Mel.
Los punto de control y validación colectados por medio de GPS (Garmin GPS map 76 CSx),
configurado para entregar la información en el sistema de coordenadas UTM, con el datum para
América del Sur de 1969 y el altímetro barométrico calibrado en campo al nivel del mar.
3.1

Mapa de Vulnerabilidad

Se identificó como principal fragilidad ambiental, la elevación de las terrazas de la isla sobre
el nivel del mar. Característica expuesta por autores como Schena quien indica que: “Grande
parte do seu território possui um relevo plano a suavemente ondulado, com altitudes entre 1 a 4
metros do nível do mar” (2006, p.21). Conceição, a su vez indica que las estructuras de las
terrazas tienen una altura máxima de 4 metros (1996, p.72).
Posteriormente se levantaron los datos de las alturas mediante la toma de puntos y alturas
utilizando la restitución realizada por Google Earth con imágenes tomadas el 23 de septiembre del
2002 y el 7 de octubre del 2002 (Figura 1).

Figura 1 - Proceso de toma de coordenadas y alturas

La información levantada por medio de esta técnica genera una Tabla de datos de
coordenadas y alturas, que son cargados en el SIG, programa que permite su manipulación y
análisis.
E proceso de manipulación de datos en el sistema de información geográfica se realizó
mediante la herramienta de Surface, mismo que extrapola los valores de las alturas de los puntos
levantados para obtener un modelo Raster de la elevación del terreno, el tamaño de las celdas
establecido fue de 35 metros.
Finalmente con la ayuda de la herramienta de contornos, el SIG la cual calcula los diferentes
contornos con los valores de la altura de cada pixel del raster creado, se obtiene una serie de
curvas que indican las cotas de altura para la zona de estudio.
Con una posterior clasificación de las alturas se establecen los niveles de susceptibilidad
para las áreas que se encuentra en diferentes elevaciones. La validación y corrección de los
valores de las alturas obtenidas de fuentes secundarias se realizarán en este momento.
Los valores obtenidos con la clasificación se agruparán en diferentes rangos dependiendo
del grado de vulnerabilidad al riesgo de inundación por un aumento del oleaje o del nivel del mar.
Los 4 rangos establecidos son:
Muy alta
Alta
Media
Baja
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Con la digitalización final de las áreas establecidas en función de las alturas se obtiene el
Mapa de Vulnerabilidad a Inundación de la Isla, recurso fundamental para poder establecer las
zonas de riesgo dentro de las áreas pobladas.
3.2

Mapa de Riesgo de Inundación

El mapa de riesgo de inundaciones se obtendrá de la suma de los mapas de vulnerabilidad
más el mapa de áreas pobladas. El producto generado deberá señalar las áreas de riesgo en
función de los diferentes rangos de vulnerabilidad.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Al comparar la diferencia de las alturas tomas en campo con las alturas tomas de maneras
secundaria, se llegó a la conclusión que la diferencia, entre los valores reales y los levantados
mediante la restitución de la Imagen de Google (2012), aumenta proporcionalmente con el
aumento de las alturas en el terreno. Esto quiere decir que el levantamiento secundario de las
alturas menores a 3 metros es confiable, mientras que los valores de las cotas para los morros
están distorsionados.
Dicha distorsión no influye de forma directa en el establecimiento de las áreas de
vulnerabilidad ya que ellas se encuentran por debajo de los 12 metros. Sin embargo para corregir
una posible desviación de los valores, se aumentó los valores de los rangos de vulnerabilidad en
un metro. Con esta clasificación, las áreas que posiblemente quedaría afuera de las zonas
vulnerables, por causa de una distorsión en los valores de las alturas, son incluidas y
cartografiadas. A continuación se presenta la Tabla 1 que indica los valores y rangos de
clasificación.
Tabla 1 - Clasificación por alturas y rangos de vulnerabilidad

Rangos de Alturas

Corrección de los
Rangos de Alturas

Vulnerabilidad

De 0 a 2 metros

De 0 a 3 metros

Muy alta

De 3 a 5 metros

De 4 a 6 metros

Alta

De 6 a 8 metros

De 7 a 9 metros

Media

De 9 a 11 metros

De 10 a 12 metros

Baja

Símbolo

Esta clasificación identifica por medio de las curvas de elevación las áreas susceptibles de
inundación en caso de un aumento del nivel o del oleaje del mar en la Isla. En la Figura 2 se
muestra la clasificación de las curvas de elevación.

Resultado de la clasificación de las curvas de
elevación en los rangos de vulnerabilidad ya
señalados.

Con la clasificación de las curvas de elevación en
los 4 rangos, se obtiene una identificación visual
de las áreas vulnerables al aumento del nivel del
mar o del oleaje.
Imagen donde se muestra las curvas de las
alturas sobre parte de la Villa Farol.

Figura 2 - Clasificación y generación de los rangos de vulnerabilidad

De esta manera mediante los pasos señalados se obtiene el mapa de vulnerabilidad de
inundación por un avance del mar sobre la superficie terrestre en la Ilha do Mel. El resultado es
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una capa de información que identifica las áreas más propensas a ser afectadas en el escenario
presentado.
Por su parte, la digitalización y procesamiento de las áreas pobladas dio como resultado 6
unidades. El Área de Villa con mayor superficie corresponde a Encantadas con 20 hectáreas
(38,2%). Es importante mencionar que entre las Villas de Encantadas y Farol suman 66,5 % de
infraestructura del total identificado en la Isla. En consecuencias el riesgo a sufrir impactos
negativos se concentraría en estas dos unidades.
4.1

Mapas de Riesgo de Inundación

Con la yuxtaposición de las zonas vulnerables, establecidas en función de de la elevación
de la Isla; y las áreas destinadas para el uso antrópico, según la zonificación ambiental, se obtiene
el mapa de riesgo de la Isla.
Dicho mapa establece las áreas de riesgo de inundaciones provocadas por la invasión del
mar en la Isla. Sin embargo, la distribución de las áreas de riesgo para la Isla se encuentran
relacionadas a la localización de las diferentes zonas de uso antrópico.
Los resultados del mapa de riesgo son establecidos para Villa Encantadas y se exponen por
medio de la superficie sujeta a un posible aumento del nivel del mar. Así, los datos exponen el
porcentaje de daño de la infraestructura en Encantadas (Tabla 2).
Tabla 2 - Vulnerabilidad y superficie afectada en la villa Encantadas
Encantadas
Ha

%

Muy Alta

2

10,2

Alta

3,5

17,7

Media

4,7

23,4

Baja

5,6

28,3

No Aplica

4,1

20,5

Total

19,9

Las áreas que sufrirían mayor impacto, en consecuencia donde se concentrarían la mayor
cantidad de daños, son la Villa de Encantadas (Figura 3) con 5.5 hectáreas afectadas, esto en el
caso de aumentar el nivel del mar de 1 a 5 metros. Son esta área que concentra la mayor
cantidad de infraestructuras y de habitantes en consecuencia donde los daños y prejuicios serían
mayores.

Figura 3 – Zonas de riesgo al aumento del nivel del mar Villa Encantadas – Ilha do Mel
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CONSIDERACIONES FINALES

El mapa de riesgo es el resultado de la probabilidad de ocurrencia de un evento o fenómeno
negativo y la vulnerabilidad de determinado elemento a dicho evento. En consecuencia el mapa
de riesgo de inundación por avance del mar en la Isla do Mel depende de la probabilidad de
ocurrencia del fenómeno o evento adverso, que para el caso de este estudio es el avance del mar
sobre la superficie terrestre.
La probabilidad de ocurrencia de dicho fenómeno puede ser establecida bajo dos enfoques.
En el primero, donde la probabilidad de ocurrencia dependerá de algún fenómeno fuera de lo
común, inesperado, como una tormenta tropical o inclusive un huracán. En este caso el riesgo de
inundación sería bajo ya que no se espera esta clase de procesos climáticos, debido a que la
frecuencia con la que acontecen esta clase de fenómenos es baja.
Los resultados de las superficies afectadas, para la población que habita permanentemente
en la Isla, cerca de 1500 personas, el aproximado de habitantes que se encuentran en riesgo en
caso de una tormenta extra tropical o un huracán alcalizarían a 230 en toda la Isla. De las cuales
unas 80 se localizarían en la Villa Encantadas.
Es importante colocar la percepción del riesgo en las agendas políticas de los diferentes
niveles de gobierno. Si la percepción de los riesgos, no solo ambientales sino también sociales, no
son interiorizados de manera natural por la sociedad civil en general, es responsabilidad del poder
público incentivar a la población a percibir los riesgos impuestos por las propias vulnerabilidades
de la sociedad así como también por las amenazas fenómenos ambientales y sociales.

6

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALUIZIO, Rodrigo. Análise comparativa da fauna associada às linhas de detritos em duas
praias estuarinas da Ilha do Mel. 2007. 58 folias. Trabalho de conclusão de curso (Zoologia) Universidade Federal do Paraná Setor de Ciências Biológicas. Curitiba, 2007.
BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Secretaria Nacional de Defesa Civil. Centro Nacional
de Gerenciamento de Riscos e Desastres. Anuário brasileiro de desastres naturais: 2012 /
Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres. - Brasília: CENAD, 2012.
CARMO, Roberto; Iwama, Allan; Oliveira, Álvaro; Alves, Humberto. Análise da Vulnerabilidade
Socioambiental nas Áreas Urbanas do Litoral Norte de São Paulo. 2010. V Encontro Nacional
da Anppas 4 a 7 de outubro de 2010 Florianópolis - SC – Brasil. Disponible en:
http://www.anppas.org.br/encontro5/cd/artigos/GT11-676-678-20100903235055.pdf
CENTRO DE GESTÃO E ESTUDOS ESTRATÉGICOS (CGEE). Subsídios para uma agenda
nacional de ciência tecnologia e inovação relativa à vulnerabilidade, impactos e adaptação
à mudança do clima. Brasília DF, 2009.
CONCEIÇÃO, Antonio. O Processo Erosivo e as Variações Morfodinámicas Praias na Ilha do
Mel. 1996. 239 folias. Dissertação de Maestria (Geomorfologia) Universidade Federal do Paraná.
Curitiba, 1996.
FIGUEIREDO, José Carlos. Contribuição à Geografia da Ilha do Mel. Tese apresentada ao
concurso de cátedra em Geografia. Curitiba 1954.
FRERKS, Georg; WARNER, Jeroen; WEIJS, Bart. The politics of vulnerability and resilience.
Ambient. soc., Campinas, v. 14, n. 2, dez. 2011 . Disponível em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414753X2011000200008&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 20 ago. 2013.
http://dx.doi.org/10.1590/S1414-753X2011000200008.
Google 2012. Imagens de Satelital. Disponible en Google Earth 2012.
7

IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísitica. Censo Demográfico 2010. Disponible en:
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/ Acesso realizado el 20/03/2014.
MANSILLA ELIZABETH. Riesgo y Ciudad. Universidad Nacional Autónoma de México, División
de Estudios de Posgrado, Facultad de Arquitectura. 2000.
MATA-LIMA, Herlander; ALVINO-BORBA, Andreilcy; PINHEIRO, Adilson; MATA-LIMA, Abel;
ALMEIDA, José António. Impactos dos Desastres Naturais Nos Sistemas Ambiental e
Socioeconômico: O Que Faz a Diferença? Ambiente & Sociedade. São Paulo v. XVI, n. 3, p. 4564. jul.-set. 2013.
PANEL INTERGUBERNAMENTAL SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO (IPCC). Cambio climático
2007: Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad. Grupo de Trabajo 2. 2007. Disponible en:
http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data_reports.shtml#1
PANEL INTERGUBERNAMENTAL SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO (IPCC). Cambio climático
2007: Informe de síntesis. 2001. Contribución de los Grupos de trabajo I, II y III al Cuarto
Informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
[Equipo de redacción principal: Pachauri, R.K. y Reisinger, A. (directores de la publicación)]. IPCC,
Ginebra, Suiza, 104 págs. Disponible en:
http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data_reports.shtml#1
PANEL INTERGUBERNAMENTAL SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO (IPCC). Cambio climático
2012: Informe de síntesis. Contribución de los Grupos de trabajo I, II y III al Cuarto Informe de
evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático [Equipo de
redacción principal: Pachauri, R.K. y Reisinger, A. (directores de la publicación)]. IPCC, Ginebra,
Suiza, 104 págs.
POLI SPERB, Matias. Turismo Sustentável e Gestão Ambiental em Meios de Hospedagem: O
Caso Da Ilha Do Mel. 2006. 239 folias. Dissertação de Mestrado, (Administração). Universidade
Federal do Paraná. Curitiba, 2006.
SCHENA FERNANDO. Turismo, Estado, Sociabilidades e Mudança: Uma Etnografia Da Vila
De Encantadas, Ilha Do Mel - PR. Dissertação Mestria (Antropologia Social). Universidade
Federal do Paraná, Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes. Curitiba, 2006.

8

III Congresso da Sociedade de Análise de Risco
Latino Americana
IPT, São Paulo, Brasil – 10 a 13 de Maio de 2016
Desenvolvimento e Riscos no Contexto
Latino-a erica o

MEDIDAS ESTRUTURAIS ADOTADAS EM ÁREAS DE RISCO
DE MOVIMENTOS GRAVITACIONAIS DE MASSA E SUA
CONTRIBUIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CIDADES
RESILIENTES
Rodolfo Baesso Moura1; Kátia Canil2
1 Mestrando do Programa de Pós Graduação em Planejamento e Gestão do Território – UFABC,
rodolfobmoura@hotmail.com
2 Geógrafa, Professora do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas e dos
Programas de Pós Graduação em Planejamento e Gestão Territorial e em Ciência e Tecnologia Ambiental –
UFABC, katia.canil@ufabc.edu.br

RESUMO
Desastres ocorrem com frequência em regiões densamente populosas. Somam-se aos eventos
de natureza hidrometeorológica as intervenções antrópicas que podem acarretar ou potencializar
a consequência dos impactos em áreas de risco. Assim, a compreensão dos fenômenos naturais
quanto a sua ocorrência, seus mecanismos e sua dinâmica é fundamental para proposição de
medidas preventivas e corretivas. O Brasil vem se relacionando internacionalmente com o
propósito de buscar soluções e trocar experiências no âmbito dos desastres. Certas ações da
ONU tiveram e continuam tendo papel preponderante como veículo de concentração e troca de
experiências ao redor do mundo. A política desenvolvida de construção de cidades resilientes é
pautada por medidas estruturais e não estruturais. Este artigo expõe alguns exemplos de medidas
estruturais que apontam para redução de riscos de desastres e a construção de cidades
resilientes frente a movimentos gravitacionais de massa contidos em publicações do UNISDR.
Palavras Chave: Desastres – Cidades Resilientes – Medidas Estruturais – Risco
ABSTRACT
Disasters often occur in densely populated regions; the hydrometeorological nature events plus the
anthropogenic interventions can cause or increase the result of impacts in risk areas. Thus,
understanding the natural phenomena and their occurrence, mechanisms and dynamics are
essential to propose preventive and corrective measures. Brazil has been relating internationally in
order to look for solutions and exchange experiences in the disasters context, some UN actions
have had and continue to have leading role as a provider of concentration and experiences
exchange around the world. The developed policy of building resilient cities is marked by structural
and non-structural measures. This article sets out some examples of structural measures related
to reducing disaster risks and building resilient cities contained in UNISDR publications.
Keywords: Hazards – Resilient Cities – Structural Measures – Risk
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1. INTRODUÇÃO
O desastre é uma grave perturbação do funcionamento de uma comunidade ou sociedade,
gerando perdas sociais, econômicas ou ambientais, ultrapassando a capacidade da comunidade
ou da sociedade em lidar com os impactos a partir de seus próprios recursos – o desastre pode
ser descrito como a exposição a um perigo, acentuado pelas condições de vulnerabilidade e a
incapacidade de suportar as potenciais consequências negativas (UNISDR, 2009).
Desastres têm ocorrido com maior frequência em grande parte das regiões densamente
povoadas do planeta. Somam-se aos eventos de natureza hidrometeorológica as intervenções
antrópicas que podem acarretar ou potencializar a consequência de impactos em áreas de risco,
surpreendendo, até mesmo, países bem preparados e com políticas consolidadas para agir frente
aos desastres. Dessa forma, a necessidade de se compreender os fenômenos naturais quanto a
sua ocorrência, seus mecanismos e sua dinâmica é fundamental para proposição de medidas
preventivas e corretivas.
O histórico brasileiro de grandes eventos relacionados aos movimentos gravitacionais de
massa apresentou forte impacto sobre a gestão de riscos geológicos no país, dando origem a
ações e políticas que apontam para a redução de riscos e a atenuação da perda de bens e de
vidas humanas, conforme preconiza o Plano Nacional de Gestão de Riscos e a Política Nacional
de Proteção e Defesa Civil – PNPDEC – Lei 12.608/12. Esses acidentes datam de registros de
quase um século, tais como: Monte Serrat – Santos 1928; Bairro de Laranjeiras – Rio de Janeiro
1967; Caraguatatuba 1967 (inundação e deslizamento); Serra das Araras – Piraí 1967; Petrópolis
1988; Campos do Jordão 2000; Santa Catarina 2008; Angra dos Reis 2010; Petrópolis 2011;
Teresópolis 2011; Nova Friburgo 2011. Segundo o Atlas Brasileiro de Desastres Naturais
(CEPED, 2012) no período de 1991 a 2010 o número de mortos por desastres foi de 2.475, tendo
como os fenômenos mais letais as inundações bruscas (43,19%), os movimentos de massa
(20,40%) e as inundações graduais (18,63%).
O relatório do Fórum URBR 2012 (Understanding Risk BR) faz menção a estudos,
elaborados pelo Banco Mundial com dados de 2008 a 2011, que contextualizam os impactos
econômicos no Brasil referente a desastres (inundações e deslizamentos) em quatro estados
brasileiros (Santa Catarina, Alagoas, Pernambuco e Rio de Janeiro) onde os custos com
desastres foram da ordem de R$ 15,5 bilhões, o que indica a necessidade do engajamento
governo e sociedade civil com o tema e, também, a dificuldade de recuperação econômica e
social das áreas atingidas (URBR, 2013).
A gestão de risco de desastre é fundamentada por meio de ações que buscam prever,
reduzir e controlar fatores de risco de desastre, sendo necessário, para sua eficiência, o uso de
mecanismos adequados, instrumentos, estratégias e a implementação de políticas (ICSU-LAC,
2010). O gerenciamento de áreas de risco conta com ações de prevenção e preparação, dentre
as medidas de prevenção têm-se as estruturais e não estruturais que podem ser instituídas em
situações de risco atual ou potencial. As ações sobre uma situação de risco atual buscam intervir
nas consequências e nos processos do meio físico, a prevenção quanto aos processos
relacionados a movimentos gravitacionais de massa (escorregamentos, quedas de blocos e
corridas de massa) parte de medidas estruturais relacionadas à urbanização e obras de
estabilização, que, por vezes, são soluções de engenharia, pautadas em obras de contenção,
sistemas de macro e micro drenagem, reurbanização de áreas, realocação de moradias, entre
outras medidas (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2006).
Uma das alternativas técnicas frente aos processos do meio físico são as obras de
engenharia e seu leque de possibilidades capazes de proverem segurança a uma área onde se
instala o risco hidrogeológico (inundações, deslizamentos). As obras de contenção de encostas
incluem os retaludamentos, aterros, estruturas de contenção e proteção superficial. As obras de
drenagem incluem valas revestidas, canaletas, guias e sarjetas, tubos de concreto, escadas
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hidráulicas caixas de dissipação e de transição, trincheiras drenantes e drenos profundos. A
reurbanização de áreas conta com soluções para o sistema viário, drenagem de águas pluviais e
esgoto, coleta de lixo, realocação e melhoria de moradias (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2006).
As medidas estruturais para o tratamento de áreas risco serão objeto de discussão desse
artigo, com o intuito apresentar exemplos de políticas desenvolvidas pela ONU referente à
redução de riscos de desastres e construção de cidades/comunidades resilientes que, também,
são baseadas em medidas estruturais; as quais são corroboradas por meio de boas práticas.
Dentre o conjunto de experiências, existem medidas que estão mais próximas da realidade,
política e econômica, brasileira, assim, serão estas que serão analisadas no presente artigo.

2. OBJETIVO
Este artigo expõe alguns exemplos de medidas estruturais que apontam para redução de
riscos de desastres e a construção de cidades resilientes frente a movimentos gravitacionais de
massa apresentados em publicações oficiais da Organização das Nações Unidas – ONU, por
meio UNISDR. O presente texto busca contribuir para a discussão da resiliência e apresentar
estudos que apontem nesse caminho, pois se trata de um tema ainda em construção e discussão
no meio técnico e acadêmico-científico.

3. CONSIDERAÇÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS
3.1. Resiliência
Para avaliar os estudos de caso e a aplicação de medidas estruturais adotadas em áreas
atingidas por desastres, é importante, inicialmente apresentar alguns conceitos que consideram o
termo resiliência. Para Cardona, 2012, resiliência é a capacidade de absorver ou resistir aos
potenciais impactos gerados a partir da ocorrência de um evento natural (URBR, 2013).
A resiliência é um conceito originário da Física e descreve a propriedade de certos materiais
recuperarem sua forma original após um choque ou deformação, assim, uma cidade resiliente a
desastres é aquela que está preparada para resistir, absorver e se recuperar de desastres
naturais, prevenindo e minimizando a perda de vidas e bens materiais (FREIRE, 2013).
3.2. Política Internacional de Resiliência e Redução do Risco de Desastre – ONU
O Escritório das Nações Unidas para Redução de Riscos e Desastres – UNISDR instituiu a
década de 90 como sendo a Década Internacional para Redução dos Desastres Naturais
(International Decade for Natural Disaster Reduction – IDNDR) quando contou com o apoio de
cerca de 180 países, para debater temas como a identificação dos riscos, a análise e cartografia
dos riscos, as medidas estruturais e não estruturais de prevenção de desastre, o planejamento
para situações de emergência, as informações públicas e treinamento de agentes públicos. Tais
discussões, deram margem para elaboração de trabalhos contendo análises mais consistentes,
novas ferramentas de avaliação, guias e procedimentos para a implementação de modelos de
avaliação e gestão de riscos. Em 1994, ocorreu a Primeira Conferência Mundial sobre Redução
de Desastres em Yokohama onde foi aprovado um Plano de Ação 1994-2004 buscando dar
continuidade nos avanços gerados pela IDNDR (ALHEIROS, 2011).
A Segunda Conferência Mundial sobre Redução de Desastres em Kobe, em 2005, discutiu
uma agenda e uma campanha global para construção de comunidades e nações resilientes por
meio da aprovação por unanimidade do Marco de Ação de Hyogo: Construindo a resiliência das
nações e comunidades frente aos desastres 2005-2015 – (Hyogo Framework Action – HFA)
Almejou-se com o Marco de Ação de Hyogo reduzir substancialmente as perdas em termos de
vidas e de bens sociais, econômicos e ambientais das comunidades (UNISDR, 2012).
Um dos reflexos do Marco de Ação de Hyogo foi a Campanha Global 2010-2015
“Construindo Cidades Resilientes – Minha Cidade está se preparando”, com a publicação de um
guia para gestores públicos locais, que aponta os 10 passos essências para construir cidades
resilientes, quais sejam: 1° Quadro Institucional e administrativo; 2° Recursos e Financiamento; 3°
Avaliações de Risco e Ameaças Múltiplas – Conheça seu Risco; 4° Proteção, Melhoria e
Resiliência de Infraestrutura; 5° Proteção de Serviços Essenciais: Educação e Saúde; 6°
construção de Regulamentos e Planos de Uso e Ocupação do Solo; 7° Treinamento, Educação e
Sensibilização Pública; 8° Proteção ambiental e Fortalecimento de Ecossistemas; 9° Preparação,
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Sistemas de Alerta e Alarme, e Resposta Efetivos; 10º Recuperação e Reconstrução de
Comunidades (UNISDR, 2012).
Em março de 2015, foi realizada a Terceira Conferência Mundial para a Redução do Riscos
de Desastres em Sendai, onde foi aprovado o Marco de Sendai para Redução de Riscos de
Desastre 2015-2030 – Sendai Framework Disaster Risk Reduction – SFDRR tendo como
prioridades para ação: 1. Compreensão dos riscos de desastres; 2. Fortalecimento da governança
dos riscos de desastres para gerenciar os riscos de desastres; 3. Investimento na redução dos
riscos de desastres para resiliência; 4. Melhoria na preparação para desastres a fim de
providenciar uma resposta eficaz e de “Reconstruir Melhor” em recuperação, reabilitação e
reconstrução (UNISDR, 2015).
O SFDRR trouxe certas reflexões e inovações frente aos temas e avanços produzidos pelo
HFA, porém há uma mudança de foco importante entre os dois marcos, pois a política da redução
das perdas por desastres passou para uma política de redução dos riscos de desastres
(STEVENS, 2015).

4. EXPERIÊNCIAS/ BOAS PRÁTICAS E RESILIÊNCIA
A busca por medidas estruturais que possam reverter quadros de risco é algo que se
aprimora junto aos avanços tecnológicos e se complementa com a troca de experiências, tanto
em âmbito nacional como internacional. Uma das ferramentas que está inserida nesse contexto é
a compilação, divulgação e publicação de dados referentes a exemplos de ações que tem como
intuito a redução de risco e resposta a desastres, esse tipo de trabalho é realizado pelo UNISDR.
O meio para se consultar algumas das publicações referentes a esse tema é utilizar a plataforma
online PreventionWeb – Serving the information needs of disaster reduction community1, do
próprio UNISDR.
A partir dos levantamentos realizados o artigo enfocou as medidas estruturais adotadas
para redução do risco de desastres frente a processos de movimentos gravitacionais de massa,
em diferentes países que estão ou poderão vir a ser implementadas em território nacional. Os
exemplos demonstram a gama de documentos e publicações possíveis de serem encontradas na
plataforma PreventionWeb, quais sejam: A Study on Flash Floods end Landslides Disaster – Índia
(PARKASH, 2015), The Southern Leyte Landslide 2006 – Filipinas (LUNA et al., 2011) e
Adaptation to climate change using green and blue infrastructure – A database of case studies –
Uma coleção de estudos de caso de países da Europa e cidades americanas (KAZMIERCZACK;
CARTER, 2010).
A publicação A Study on Flash Floods end Landslides Disaster – Índia é extensa e discute
em seus capítulos temas como aspectos do meio físico, desastres, vulnerabilidade, risco, histórico
de eventos, perdas e danos pós-desastres, ações de resposta, planos de gestão e
recomendações, entre eles destaca-se o capítulo que discute mitigação e medidas de prevenção,
nesse item é apresentada uma lista de medidas de mitigação para deslizamentos de terra, são
elas: A. Modificação da Geometria da Encosta (p.e. redução do ângulo de inclinação geral e altura
e construção de bacia de detritos); B. Sistema de Drenagem (p.e. drenos de superfície,
desidratação a vácuo e túneis de drenagem/galerias); C. Estruturas de Contenção (p.e. muros de
espera de paralelepípedos e gabião caixa); e D. Reforço Interno da Encosta (p.e. tirantes, solo
grampeado e plantio de vegetação) (PARKASH, 2015).
A publicação The Southern Leyte Landslide 2006 – Filipinas tem como tema central a
recuperação de uma região do arquipélago que sofreu com deslizamentos (onde uma comunidade
inteira foi soterrada) e passou por um processo de reconstrução por meio de reassentamento, o
texto possui quatro capítulos fundamentais: 1. Visão geral do estado atual e sua recuperação; 2.
Processos de recuperação; 3. Recuperação de setores específicos e estudos de caso; e 4.
Problemas, lições e seguir em frente. As medidas estruturais implementadas nos assentamentos
incluem melhorias para as estradas, sistema de abastecimento de água, serviços elétricos e de
drenagem, e a construção instalações para sede do governo local, escola primária, centro de
saúde e equipamentos de lazer (LUNA et al., 2011).
A Adaptation to climate change using green and blue infrastructure – A database of case
studies – Uma coleção de estudos de caso de países da Europa e cidades americanas reúne
1

PreventionWeb – http://www.preventionweb.net/publications/list/
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estudos de casos de diferentes localidades e tipos de desastres, entre eles destaca-se o caso de
Seattle, Washington (USA), que leva o nome de Seattle: Using vegetation to limit the hazard of
landslides, esse texto é fundamentado na manutenção e restauração da vegetação em áreas
suscetíveis a deslizamentos de terra para redução de risco de desastre. A cobertura vegetal pode
contribuir para estabilidade de encostas íngremes, reduzir erosões, reduzir infiltração direta,
aumentar a resistência do solo, reduzir o efeito splash e reduzir a intensidade e velocidade do
escoamento superficial. A vegetação nativa é melhor, pois está mais adaptada ao clima, porém
certos tipos de vegetação podem produzir um efeito adverso na estabilidade no talude. O texto
apresenta, também, uma lista de plantas nativas contendo o nome popular, nome científico, altura
média, necessidade de luz e o local de preferência para o plantio para o tratamento de áreas
suscetíveis a deslizamentos de terra (KAZMIERCZACK; CARTER, 2010).
Nos casos supracitados as medidas apresentadas foram implementadas pós-desastres, o
que demonstra como a gestão de riscos, mesmo internacionalmente, está voltada para uma ação
de reposta e não de prevenção. No entanto, com o Marco de Sendai, as discussões voltaram-se
para a prevenção e com isso a redução de riscos, isto é: adotar medidas de prevenção para
minimização dos impactos.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A forma como as publicações foram apresentadas nesse artigo tem quatro papéis
fundamentais: o primeiro é demonstrar o leque de publicações que estão disponíveis na
plataforma PreventionWeb. A plataforma se apresenta como uma ferramenta interessante na
busca de experiências internacionais de gestão de risco, resposta a desastres e resiliência, que
podem, muito bem, pautar tomadas de decisão em áreas de risco de desastres, trazendo, por
vezes, outro ponto de vista sobre uma situação risco, desde a organização de uma política até a
realização de uma obra.
O segundo é demonstrar de forma simplificada como estão estruturadas essas publicações,
considerando que as medidas estruturais adotadas em áreas suscetíveis a movimentos
gravitacionais de massa têm suma importância, porém fazem parte de uma visão holística da
resiliência, que compreendem, de certa forma, o conceito de construção de cidades resilientes,
visando os 10 passos essências para este fim.
O terceiro é vislumbrar como as experiências internacionais de adoção de medidas
estruturais estabelecidas em áreas de risco aproximam-se da realidade brasileira, visto que, em
linhas gerais as obras realizadas nas três localidades, apresentadas no artigo, são semelhantes
àquelas aplicadas em território nacional, são elas: mudança da geometria do talude, sistemas de
drenagem, cobertura do talude (natural ou artificial) e outras medidas complementares que tem o
intuito de requalificar uma área de risco e que possam torná-la resiliente.
O quarto é a discussão da construção de cidades resilientes frente aos desastres, esse
conceito tem muito a avançar e essa pequena exposição de publicações demonstra que o caráter
resiliente de uma área parte de uma visão integral de medidas estruturais e não estruturais que
podem ser fortalecidas a partir da troca de experiências nacionais e internacionais.
O Brasil é um dos países que mais aderiu à campanha Construindo Cidades Resilientes,
porém a simples aderência está longe de ser suficiente para a construção da resiliência. É
fundamental traçar estratégias de ação que envolvam a política governamental, o apoio técnico e
as comunidades, considerando as trocas de experiências em âmbito nacional e internacional, para
criar condições para que áreas de risco de desastres tornem-se resilientes.
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RESUMO
Políticas públicas voltadas para o atendimento de situações de crise, em muitas ocasiões, se
conflitam com os interesses das comunidades afetadas por desastres. Historicamente, progressos
relevantes no Sistema de Proteção e Defesa Civil somente foram alavancados por ameaças
iminentes ou por eventos adversos severos, tal como o megadesastre da Região Serrana do
Estado do Rio de Janeiro, em janeiro de 2011. A criação e o fortalecimento dos Núcleos
Comunitários de Proteção e Defesa Civil (NUPDECs), portanto, assumem importância estratégica
para que as ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação sejam bem
sucedidas. Nesse contexto, o artigo vem propor uma metodologia para capacitação de agentes
comunitários em proteção e defesa civil para fins de desenvolvimento, implementação e operação
de um Plano de Ação Comunitário de Enfrentamento a Desastres. Será apresentada a
experiência realizada em comunidades do Vale do Cuiabá, município de Petrópolis, RJ.
Palavras Chave: Desastres sócio-naturais, gestão de riscos, proteção e defesa civil, plano
de contingência, plano de escape.
ABSTRACT
Public policies that address crisis situations, on many occasions conflict with the interests of
communities affected by disasters. Historically, significant progress at the Civil Protection and
Defense System was only triggered by imminent threats or severe adverse events, such as the
mega disaster in the mountainous region of the state of Rio de Janeiro, on January 2011. The
creation and strengthening of Community Centers for Civil Protection and Defense (NUPDECs)
therefore assume strategic importance for the prevention, mitigation, preparedness, response and
recovery of disasters. In this context, the article aims to propose a methodology for training
community agents for the purpose of developing, implementating and operating a Community
Action Plan for Disaster Response. The experience in Cuiaba Valley communities, at the
municipality of Petrópolis, RJ, will be presented.
Keywords: Socio-natural disasters, risk management, civil protection and defense,
emergency plan, scape plan.

1

III Congresso da Sociedade de Análise de Risco
Latino Americana
IPT, São Paulo, Brasil – 10 a 13 de Maio de 2016
Dese volvi e to e Riscos o Co texto
Latino-a erica o

1. INTRODUÇÃO
O desastre é a materialização do risco e a redução dos desastres passa tanto por medidas
de redução do risco (por meio do perigo e/ou vulnerabilidade) quanto por medidas de preparação
e resposta a emergências, que possuem a função de reduzir os efeitos do impacto de um evento
adverso, iminente ou recentemente ocorrido, socorrer e prestar assistência aos atingidos, até a
restituição da normalidade após o impacto.
Políticas públicas de redução de riscos, em sociedades democráticas, devem estar atentas
a seguinte tríade: a realização da segurança, da saúde e da sustentabilidade das sociedades
(PORTELLA e NUNES, 2014). A tecnicidade dos entes públicos no planejamento das estratégias
de enfrentamento às ameaças por vezes subestima o conhecimento local e as dinâmicas
comunitárias de organização, indo de encontro aos anseios coletivos das mesmas.
No megadesastre de 2011, que atingiu a Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro, uma
das áreas mais impactadas foi a do Vale do Cuiabá, localizada no Distrito de Itaipava, no
município de Petrópolis. Acometida por severos processos geodinâmicos e hidrológicos em sua
alta bacia, potencializados por erosões aditivas subsequentes, inúmeros materiais pesados
(rochas, vegetação de grande porte, pedaços de construção) foram carreados para a parte baixa
do vale onde residiam em torno de 1000 pessoas. Tal fenômeno causou 70 mortes, deixou em
torno de 50 desaparecidos e mais de 6.000 desabrigados e desalojados (GRAEFF et al, 2011).
Proposto pela Superintendência de Educação Ambiental (SEAM) da Secretaria de Estado
do Ambiente (SEA), em parceria com a Diretoria de Recuperação Ambiental (DIRAM) do Instituto
Estadual do Ambiente (INEA), sendo executado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro
(UERJ) com recursos do Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano
(FECAM), o Programa Mãos à Obra procurou promover, desde agosto de 2012, uma gestão
participativa voltada para educação ambiental, proteção civil e promoção da saúde nos municípios
de Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo (SANTIAGO e BODART, 2013).
Este artigo possui o objetivo principal de relatar a experiência da construção participativa do
Plano de Ação Comunitário de Enfrentamento aos Desastres (PLACED), coordenada pelo
primeiro autor, em comunidades de três regiões do Distrito de Itaipava, Petrópolis, RJ, no âmbito
do Programa Mãos à Obra. Espera-se que a ação relatada contribua para a redução dos
desastres nas comunidades contempladas, seja via redução da exposição das pessoas e/ou
aumento da resistência e da resiliência (capacidade de recuperação) dessas comunidades frente
ao impacto de eventos adversos de natureza sócio-natural.

2. METODOLOGIA
No tocante a Educação Ambiental o Programa se propôs a desenvolver um processo
educativo que fosse crítico, emancipatório e transformador (LOUREIRO, 2012). Crítico na
promoção da reflexão histórica da civilização na qual estamos inseridos, oportunizando processos
de desconstrução de verdades e valores tradicionais. É emancipatório porque buscou a
autonomia e a liberdade dos indivíduos ao explicitar que a sociedade não é o espaço da
harmonia, mas de conflitos (BOBBIO, MATTEUCCI e PASQUINO, 1992). Essa proposta está
sintetizada no que se denomina Educação Ambiental Crítica.
Como política pública, o Programa buscou uma gestão ambiental participativa. Nesse
sentido, agregou, também, à Educação no Processo de Gestão Ambiental, já que teve como
principal proposta criar condições para transformar o espaço técnico da gestão ambiental em
espaço público, evitando “que os consensos fossem construídos apenas entre atores sociais com
grande visibilidade e influência na sociedade” (QUINTAS, 2008). Houve, portanto, um
comprometimento com os princípios e práticas da justiça ambiental (ACSELRAD, 2010).
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O curso teve início no segundo semestre de 2012. A carga horária inicial prevista mostrouse subdimensionada, especialmente, no âmbito da parte prática. Desta forma, em 2013, a
proposta foi revista. A formação teórica e prática ocorreram em 200 (duzentas) horas, sendo
destas 92 (noventa e duas) horas práticas (aplicação de questionário para diagnóstico
socioambiental; elaboração e aplicação do plano de mobilização da comunidade).
Buscou-se a simplicidade ao longo da elaboração do PLACED sem, no entanto, abrir mão
da qualidade das análises. Os mapas foram construídos diretamente no Google Earth, sem a
necessidade de recursos de geoprocessamento que seriam inacessíveis às comunidades em
risco. O ponto de partida foram as manchas de risco obtidas dos mapas oficiais dos órgãos
competentes, no caso, o Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro
(DRM). À estes mapas foram incorporadas informações provenientes da experiência dos
moradores em sua convivência com riscos de diferentes processos de origem sócio-natural.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1.

Delimitação do escopo das atividades do plano

O objetivo central do plano é definir ações e requisitos para as fases de preparação,
alerta/alarme antecipado e mitigação de emergências, em especial as enchentes, os
deslizamentos e as inundações. Portanto, o foco na sua abordagem são as medidas necessárias
para operacionalização de um sistema de desocupação emergencial dos moradores de áreas de
risco (quadros 1 a 5), em alinhamento com as diretrizes da Defesa Civil Municipal, que representa
um dos muitos passos importantes para a redução da morbimortalidade nessas comunidades,
bem como o aumento de suas resiliências.

3.2.

Definição da estrutura organizacional do NUPDEC

A estrutura organizacional funcional do NUPDEC foi projetada de modo a atuar em dois
modos de operação: normalidade (situação de monitoramento, figura 1) e anormalidade (quando
um evento adverso se aproxima ou logo após a ocorrência de um desastre).

Figura 1 – Organograma funcional do NUPDEC para o modo de operação na normalidade.

Já no modo de anormalidade, os setores administrativo e de informação são fundidos com o
setor operacional, pois nessa ocasião o esforço de trabalho necessário para lidar com as
atividades operacionais é bastante elevado.

3.3.

Definição de procedimentos e atribuição de responsabilidades

Quadro 2 – Procedimentos e responsabilidades para Monitoramento, Alerta e Alarme. Fonte: PLACED.

•
•

MONITORAMENTO, ALERTA E ALARME
COORDENADOR REGIONAL
SUB-LÍDERES
Informar-se sobre a natureza e a magnitude do
• Informar-se sobre a natureza e a magnitude do
evento com o plantonista da Defesa Civil;
Evento com o Coordenador;
Informar-se sobre o tempo de chegada da
• Informar-se sobre o tempo de chegada da
3

•

ameaça;
Estabelecer contato com os Sub-líderes e
repassá-los as informações relevantes da
Defesa Civil.

ameaça;
Solicitar ao Coordenador o material para seu
uso (caso ainda não esteja de posse do
mesmo).

•

Quadro 2 – Procedimentos e responsabilidades para Desocupação das Áreas de Risco. Fonte: PLACED.

•

•

COORDENADOR
REGIONAL
Distribuir aos Sublíderes os materiais
do NUPDEC, caso
ainda não o tenha
feito;
Comunicar-se com
todos os
responsáveis em
abrir os Pontos de
Apoio para que os
abram, ou proceder
à abertura.

DESOCUPAÇÃO DAS ÁREAS DE RISCO
SUB-LÍDERES
•
•

•
•
•

Comunicar toda Sub-região sob sua
responsabilidade do acionamento do
alarme (usar apito);
Acionar os voluntários de controle
(testa de fila; central e cerra fila) e
solicitá-los que organizem as pessoas
que serão evacuadas;
Conferir se todas as residências
foram desocupadas;
Dirigir-se com sua equipe e os
moradores da sua Sub-região para o
Ponto de Apoio;
Abrir o Ponto de Apoio ou acionar a
pessoa responsável por abri-lo.

•
•
•
•

•

VOLUNTÁRIOS
Atender a convocação do Sublíder e aguardar instruções;
Portar o material do NUPDEC
ou solicitá-lo ao Sub-líder;
Tomar a posição treinada para
evacuação, obedecendo ao
comando do Sub-líder;
Colocar em prática as
habilidades da sua função ao
longo do deslocamento para o
Ponto de Apoio;
Auxiliar o Coordenador e o
Sub-líder no Ponto de Apoio.

Quadro 3 – Procedimentos e responsabilidades para Operacionalização Pontos de Apoio. Fonte: PLACED.

•

•

•

•
•

•
•

OPERACIONALIZAÇAÕ DOS PONTOS DE APOIO
COORDENADOR
SUB-LÍDERES
VOLUNTÁRIOS
REGIONAL
Observar o
• Solicitar alimentação,
• Atender a
comportamento das
água e remédios, se
convocação
pessoas, principalmente
necessário, ao
do Sub-líder e
no que diz respeito a
Coordenador ou ao
aguardar
distúrbios emocionais;
Trilheiro;
instruções;
Identificar o Agente
• Observar o
• Portar o
Comunitário de Saúde e
comportamento das
material do
acioná-lo, se necessário,
pessoas, principalmente
NUPDEC ou
para atuar em casos de
no que diz respeito a
solicitá-lo ao
acidentes e/ou traumas;
ocorrência distúrbios
Sub-líder;
Reunir-se com os Subemocionais;
• Tomar a
líderes, contabilizar as
• Identificar o Agente
posição
faltas e informar-se
Comunitário de Saúde e
treinada para
acerca da localização
acioná-lo para atuar em
evacuação,
dos faltosos;
casos de traumas e/ou
obedecendo
similares;
ao comando
Informar toda situação
• Contabilizar as ausências,
do Sub-líder;
anormal ao Agente da
checar a localização dos
• Colocar em
Defesa Civil;
ausentes e informar ao
prática as
Dirigir-se aos outros
Coordenador, ao Trilheiro,
habilidades
Pontos de Apoio, se
ou ao Agente da Defesa
da sua função
possível, ou estabelecer
Civil tais faltas;
ao longo do
contato com os Sub• Fazer as funções do
deslocamento
líderes para avaliar a
Coordenador na
para o Ponto
situação das Subimpossibilidade do mesmo
de Apoio;
regiões;
estar presente em seu
• Auxiliar o
Solicitar alimentação,
Ponto de Apoio;
Coordenador
água e remédios, se
• Informar toda situação
e o Sub-líder
necessário;
no Ponto de
anormal ao Coordenador,
Caso não tenha
Apoio.
ao Trilheiro, ou ao Agente
condições de se
da Defesa Civil;
deslocar para os demais
• Solicitar ao Coordenador,
pontos ou não consiga
ao Trilheiro ou ao Agente
contato, comunicar o
da Defesa Civil, o
fato ao Agente da
4

•

•

•

•

•

AGENTES DE
SAÚDE
Prestar os
primeiros
socorros às
pessoas
acidentadas que
estiverem no
Ponto de Apoio;
Observar a
evolução de
traumas
psicológicos e
tratá-los;
Monitorar os
casos de
medicamentos
especiais;
Atender as
demandas, da
Defesa Civil, dos
Coordenadores e
dos Sub-líderes,
relacionadas às
emergências
pré-hospitalares;
Somente
deslocar-se para
outros Pontos de
Apoio, quando
for solicitado por
profissional da
Defesa Civil ou
da Secretaria
Municipal de
Saúde, para

•
•

Defesa Civil e solicitar
apoio;
Solicitar socorro para
atender possíveis
vítimas;
Preencher os
formulários da NUPDEC.

•

acionamento de socorro
para atender possíveis
vítimas;
Preencher os formulários
do NUPDEC.

proceder
avaliações ou
primeiros
socorros.

Quadro 4 – Procedimentos e responsabilidades para Operacionalização do Regresso. Fonte: PLACED.

•
•
•
•
•
•
•

OPERACIONALIZAÇÃO DO REGRESSO
COORDENADOR REGIONAL
SUB-LÍDERES
Aguardar a comunicação da Defesa Civil para desmobilizar
• Reunir sua equipe de apoio para
o Ponto de Apoio;
iniciar o processo de regresso;
Solicitar aos Sub-líderes que procedam à desmobilização;
• Organizar, com a equipe de apoio, a
Informar ao Agente da Defesa Civil quando o ponto de
comunidade para o regresso;
apoio estiver totalmente desocupado;
• Retornar ordenadamente a sua subMarcar um lugar de reunião com os sub-líderes ou visitar
região.
cada sub-região do seu bairro;
Receber o relatório de cada sub-região;
Comunicar as emergências imediatamente à Defesa Civil;
Solicitar apoio logístico para as demandas apresentadas.

Quadro 5 – Procedimentos e responsabilidades para Avaliação de Danos. Fonte: PLACED.

•
•
•
•

AVALIAÇÃO DE DANOS
COORDENADOR REGIONAL
SUB-LÍDERES
Informar a Defesa Civil os casos de riscos • Observar se existem vítimas no local e comunicar
iminentes de desabamentos,
imediatamente ao Coordenador, ao Trilheiro ou ao
escorregamentos, alagamentos, etc.;
Agente de Defesa Civil;
Comunicar a Defesa Civil a necessidade
• Avaliar os riscos (escorregamento, desabamento,
de socorro;
alagamento, etc.) e, em caso de iminência de desastre,
Reunir os dados dos relatórios dos Subcomunicá-lo imediatamente ao Coordenador, ao
líderes e preencher seu relatório;
Trilheiro ou ao Agente da Defesa Civil;
Ficar a disposição da Defesa Civil para
• Confeccionar o Relatório de Avaliação de Danos da
atuar em Ações de Resposta.
sua sub-região e entregá-lo ao Coordenador ou ao
Trilheiro.

3.4.

Delimitação das regiões e sub-regiões de trabalho

O NUPDEC do Vale do Cuiabá foi dividido em três regiões, cada qual com abrangência
espacial aproximada de bairro, a saber: região 1 (bairro Vale do Cuiabá), região 2 (bairro Madame
Machado) e região 3 (bairros Gentio e Benfica). A partir da localização das manchas de risco nas
regiões delimitadas na etapa anterior, partiu-se para a definição das sub-regiões que deverão
funcionar como unidades operacionais de desocupação.

3.5.

Identificação de recursos e seleção das equipes

O passo seguinte foi definir e localizar no mapa os sub-líderes (símbolo de casa rosa) e os
voluntários (símbolo de balão vermelho) de cada sub-região, assim como localizar as pessoas que
necessitam cuidados especiais (símbolo de triângulo amarelo) durante o processo de
desocupação. Outro ponto importante é identificar e mapear os recursos materiais e de
equipamentos existentes na sub-região, o que pode ser útil tanto durante a fase de monitoramento
quanto nas fases de preparação e resposta a emergências.

3.6.

Determinação dos pontos de apoio e rotas de escape

Definidos os polígonos das sub-regiões e seus respectivos líderes, torna-se necessário
definir os pontos de apoio, que são os locais para onde as pessoas em fuga deverão se dirigir a
partir do momento em que o alarme seja disparado. Uma vez definidos os locais dos pontos de
apoio, o próximo passo é determinar as rotas de fuga (ou rotas de escape), de forma participativa
com os sub-líderes. Também foi definido no mapa um local para potencial utilização como
helioponto (símbolo de helicóptero amarelo), de modo a permitir o acesso a equipes aéreas de
socorro e resgate. Os resultados podem ser visualizados na figura 2.
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Região 1: Vale do Cuiabá

Região 3: Gentio e Benfica

Região 2: Madame Machado

Figura 2 – Mapa com estratégias de desocupação para as comunidades. Fonte: PLACED Vale do Cuiabá.

4. CONCLUSÃO
O processo de construção do PLACED Vale do Cuiabá, por definição, mostrou-se
participativo em todas as etapas.
Durante o processo de troca de saberes, técnicos e populares, foi possível também
desenvolver o senso de pertencimento e promover o estreitamento de laços e relações de
confiança entre moradores das comunidades beneficiadas, característica fundamental para o
fortalecimento do capital social e da resiliência do grupo frente às situações abordadas.
O desenvolvimento, implementação e operação do PLACED não representam apenas uma
medida consistente de mobilização e empoderamento das comunidades em risco, mas devem ser
entendidos como ferramentas essenciais para a capilaridade, efetividade e confiabilidade das
operações do Sistema de Proteção e Defesa Civil, em todos os seus níveis.
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RESUMO
A incidência de eventos climáticos extremos e a ocorrência de desastres, tais como no
Vale do Itajaí em 2008 e na Região Serrana do Rio de Janeiro em 2011, promoveram um
incremento nas políticas públicas para a prevenção do risco no Brasil. Dentre as inovações no
cenário normativo, a Carta de Aptidão a Urbanização é um instrumento para estabelecimento de
diretrizes urbanísticas, visando a segurança dos novos parcelamentos do solo. Para além do
desafio da institucionalização, métodos e técnicas são necessários para o desenvolvimento
desses novos instrumentos e a sua replicabilidade em todo o território brasileiro. O artigo
apresenta a metodologia utilizada para o mapeamento e zoneamento de áreas suscetíveis a
processos hidrológicos no município de São Bernardo do Campo. Para mapear essas áreas foram
consideradas as chamadas “áreas úmidas”, oriundas do modelo HAND (Height Above the Nearest
Drainage), bem como a presença de Áreas de Preservação Permanente (APPs), as
características
geomorfológicas
e
a
existência
de
ocupação.
Palavras Chave: Desastres naturais, planejamento urbano, áreas úmidas, recursos
hídricos, modelo HAND
ABSTRACT
The incidence of extreme climate events and the occurrence of disasters like the ones at
Vale do Itajaí in 2008 and at the Mountainous Region in Rio, in 2011, fomented an increase on risk
prevention policies. Among the innovations on the regulatory environment, the Geotechnical Chart
Urbanization Suitability is an instrument to establish urban planning guidelines, aiming for the
safety of new land subdivisions and the replicability of its methods for the whole national territory.
The article presents the methodology utilized for mapping and zonning areas susceptible to
hydrological processes at the city of São Bernardo do Campo. For mapping those areas, it was
considered the “humid areas”, arising from the HAND (Height Above the Nearest Drainage) model,
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as well as the presence of Permanent Preservation Areas, the geomorphological characteristics
and its occupancy.
Keywords: Natural disasters, Urban Planning, Humid Areas, Water resources, HAND model

1. Objetivo
O objetivo do presente artigo é apresentar a metodologia utilizada para a definição de zonas de
restrição à ocupação urbana relacionada às inundações, proposta na Carta Geotécnica de
Aptidão à Urbanização de São Bernardo do Campo.

2. Introdução
Nos últimos anos, houve significativo aumento do número de desastres naturais no Brasil.
Segundo o Atlas Brasileiro de Desastres publicado em 2012, entre o período de 1991 a 2012, do
total de 38.996 registros, 8.515 (22%) ocorreram na década de 90; 21.741 (56%) ocorreram na
década de 2000 e entre os anos de 2010, 2011 e 2012 somaram-se 8.740 (22%) registros.
(UFSC, 2012).
Fenômenos como as inundações, erosões, escorregamentos e estiagem, ao atingirem
comunidades causando-lhes perdas sociais, humanas ou econômicas, são chamados de
desastres naturais, sendo os principais deflagradores os eventos climáticos extremos.
Paralelamente, ações antrópicas praticadas no processo de urbanização, como a destruição da
cobertura vegetal, sobretudo vegetação ripária, a impermeabilização do solo e a canalização de
córregos e rios, ampliaram a ocorrência dos fenômenos, além de comprometer outras funções
como a produção de água, a preservação da biodiversidade e recarga de aquíferos. A
desigualdade de acesso à terra, que leva populações de baixa renda a ocupar áreas de várzea,
planícies de inundação natural e áreas com declividades acentuadas, também causam
agravamento no quadro de desastres (TUCCI, 2013) (BOHN; MARASTONI; MATTEDI, 2014)
(TOMINAGA, 2008). A tabela 1, adaptada de TUCCI, 2013, e TUNDISI, 2003 apresenta a relação
de causa e efeito de práticas decorrentes da urbanização sobre a dinâmica ambiental de uma
bacia hidrográfica.
Tabela 1 - Consequências da urbanização convencional na dinâmica ambiental
Causas
Efeitos
Maiores picos de cheia
Impermeabilização do solo
Inibição da recarga de aquífero
Diminuição da vazão de base dos rios
Implantação de redes de drenagem

Maior pico de cheia a jusante

Maiores picos de vazão
Aumento da erosão
Inibição da recarga de aquífero
Desmatamento
Aumento do assoreamento de rios e infraestruturas de drenagem
Diminuição da produção de água
Perda de biodiversidade
Maiores prejuízos econômicos e humanos
Maiores picos de cheia
Ocupação das várzeas e áreas
Menor retenção de sedimentos e maior assoreamento de rios
alagadas
Perda de biodiversidade
Perda da capacidade de filtragem e reciclagem de nutrientes
Diminuição da produção de água
Fonte: Adaptado de TUCCI, 2013 e TUNDISI, 2003.

É possível observar o reflexo da incidência de eventos climáticos extremos e a ocorrência de
desastres, como os ocorridos no Vale do Itajaí em 2008 e na Região Serrana do Rio de Janeiro
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em 2011, no incremento das políticas públicas, das instituições e das técnicas voltadas para a
prevenção do risco e à proteção das comunidades no Brasil. Em 2012, a Lei Federal 12.608/12 Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC) foi aprovada e traz consigo um arcabouço
de diretrizes e instrumentos na busca pela prevenção, mitigação, preparação, resposta e
resiliência dos territórios e populações atingidas. Dentre os objetivos PNPDEC, estão:
“estimular o ordenamento da ocupação do solo urbano e rural, tendo em vista
sua conservação e a proteção da vegetação nativa, dos recursos hídricos e da vida
humana” e “combater a ocupação de áreas ambientalmente vulneráveis e de risco
e promover a realocação da população residente nessas áreas”. (BRASIL, 2012).
As ações previstas na política são de responsabilidade partilhada entre os entes federativos,
porém, compete ao município identificar, mapear e fiscalizar as áreas de risco de desastres, não
permitindo sua ocupação e realocando atividades. Nesse sentido, ainda por força dessa lei, foi
criado um cadastro nacional de municípios com áreas suscetíveis a deslizamentos de grande
impacto e inundações ou processos hidrogeológicos correlatos, que deverão, entre outras
iniciativas, elaborar a carta geotécnica de aptidão à urbanização (BRASIL, 2012a). Para além do
desafio da institucionalização, métodos e técnicas são necessários para o desenvolvimento
desses novos instrumentos e a sua replicabilidade em todo o território brasileiro.
Este artigo apresenta o estudo de caso da Carta de Aptidão à Urbanização no município de
São Bernardo do Campo (SP), projeto de desenvolvimento realizado mediante convênio entre o
Ministério das Cidades e a Universidade Federal do ABC (UFABC), no âmbito do Programa de
Gestão de Risco e Repostas a Desastres.

3. Metodologia
A metodologia adotada para o desenvolvimento do trabalho está apoiada no modelo
HAND (Height Above the Nearest Drainage) e na análise das características geológicogeomorfológicas das bacias. O trabalho foi realizado a partir do cruzamento de componentes
ambientais que influenciam os processos hidroecológicos de uma bacia hidrográfica: os
resultados do modelo HAND; as características das bacias; as Áreas de Preservação Permanente
(APPs); e as formas de uso e ocupação do solo.

3.1. Considerações sobre o Modelo HAND
Para identificar os terrenos mais propensos ao acúmulo e saturação de água, foi utilizado
o modelo HAND, sigla para Height Above the Nearest Drainage (ou altura a partir da drenagem
mais próxima). É um modelo de terreno que normaliza a hidrografia em relação à rede de
drenagem, identificando áreas mais suscetíveis a inundação e o potencial de drenagem local. O
HAND foi desenvolvido em conjunto por equipes do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia
(INPA) e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) (SILVA et al., 2011) O algoritmo
utilizado para sua obtenção resulta em um Modelo Digital de Terreno (MDT) no qual os cursos
d’água recebem o valor zero de altitude, e às demais células é atribuído o valor da altura em
relação ao curso d’água mais próximo. Existe alta correlação entre as alturas do modelo HAND e
a profundidade do lençol freático (NOBRE et al., 2011), assim considera-se que os terrenos com
menor altitude estão mais próximos ao nível de água subterrâneo, e são os locais para onde
convergem os escoamentos superficiais, possuindo maiores chances de acúmulo de água.
O algoritmo para a obtenção do modelo HAND tem como único dado de entrada um MDT.
A partir deste são gerados dois subprodutos: a rede de Direção Local de Drenagem -- DLD, e a
rede de Área de Contribuição (AC). A DLD mostra, em cada célula, a direção para qual a
drenagem escoa, tendo como base os valores de declividade dos vizinhos. A rede de AC mostra a
área de contribuição de cada célula, ou seja, a quantidade de células que drenam para essa
(JARDIM, 2012), usando como base a DLD. Assim, quanto mais próximo à jusante, maior a área
de contribuição. Esse subproduto é importante para definir o que será considerado como corpo
hídrico (de acordo com limiar estabelecido pelo usuário), recebendo valor de altitude zero. A partir
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da rede de AC é possível obter a altura relativa de cada célula em relação à drenagem mais
próxima, gerando o modelo HAND.
Com o os mapas produzidos pelo modelo HAND foram realizadas visitas de campo para
definir a altura de elevação do nível freático, que representasse a realidade de disponibilidade,
acúmulo e saturação de água. Os locais escolhidos para as visitas levaram em consideração a
concentração de ocorrências de enchente, alagamento e solapamento registrados no
departamento de Defesa Civil do município; as áreas de planícies aluvionares e coluvionares
delimitadas no mapa geológico--geomorfológico; e locais que, em conversa com a Prefeitura de
São Bernardo do Campo, foram indicados como áreas críticas. Em campo buscou-se verificar
marcas de inundações pretéritas, excesso de umidade nas paredes, muros e infraestruturas;
observar o leito maior e várzeas dos cursos d’água para identificar o caminho da enchente, pela
conformidade da vegetação e do relevo, bem como por marcas de erosão e tipologia de mata
ciliar. Outro ponto verificado foi a compatibilidade das manchas com as planícies do mapa
geomorfológico. Após as análises feitas em campo, foi definida em dois metros a altura do nível
d’água compatível com a realidade. É importante observar que o MDT foi elaborado com curvas
de nível de 5 em 5 metros o que representa limites na precisão das manchas produzidas pelo
HAND na escala de 1:10.000. Especialmente para os processos correlatos aos recursos hídricos,
seria interessante que a topografia do fundo de vale fosse mais detalhada.
O processamento pode ser feito em diferentes plataformas:IDL-HAND, TerraViewHidro e
ArcHidro/PROJ_Hand3. Para esta pesquisa o método escolhido foi o desenvolvido pela Agência
Nacional de Águas (ANA) e está descrito no “Manual de Construção da Base Hidrográfica
Ottocodificada da ANA” (ANA,2014). É utilizada a extensão ArcHidro Tools do software ArcGis e o
aplicativo PROJ_Hand3.exe, desenvolvido pela equipe da ANA em linguagem Python. O
aplicativo não está disponível para download, por se tratar de um projeto preliminar.

3.2. Estabelecimento das zonas de restrição à ocupação
Com base nos estudos de IPT e CPRM (2014) e UFRGS, CEPED-RS (2014), para
classificar os terrenos quanto aos processos hidroecológicos atuantes e definir as áreas úmidas,
foi executado o cruzamento das quatro variáveis: manchas do HAND com altura de 2 metros;
planícies e terraços; APPs; e áreas ocupadas ou não ocupadas. Foi utilizado o termo “área úmida”
para indicar a disponibilidade, saturação e o acúmulo de água no solo (oriundas da aplicação do
modelo HAND), associadas com a suscetibilidade aos processos de inundação (áreas de
planície), incorporando as zonas ripárias (oriundas das faixas de APP), que, sendo ocupadas ou
não, afetam a dinâmica hidrológica da bacia hidrográfica, inclusive em períodos de estiagem. A
partir desse cruzamento é possível definir zonas de restrição à ocupação.
Com relação às planícies e terraços, devido à relevância da geomorfologia nos processos
de acúmulo de água, sua cartografia e delimitação foram consideradas na definição das áreas
úmidas. Essas unidades de relevo são planas e com pequenas amplitudes, sua geologia é
composta por sedimentos aluvionares e complexos coluvio-aluvionares. A tabela 2 a seguir
apresenta os valores dos parâmetros usados na delimitação das planícies e terraços. A
composição dos parâmetros para criação das unidades, foi realizada em formato raster por
álgebras de mapas (UFABC,2015).
Tabela 2 - Padrões de relevo e parâmetros básicos.
Padrão de
relevo

Amplitude
predominante
(m)

Geologia

Planícies

< 20

Terraços

< 20

Declividade predominante
(%)

(Graus)

Aluviões e complexos
coluvio-aluvionares

0a3

0 a 1.7

Aluviões e complexos
coluvio-aluvionares

3a6

1.7 a 3.4

Fonte: Adaptado de UFABC, 2015
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A manutenção das áreas de Preservação Permanente (APPs) por sua vez, deve conservar
a vegetação ripária que apresenta importância na dinâmica hidroecológica. Tal importância é
discutida por autores, como BOHN, MARASTONI e MATTEDI (2014); MELLO (2014); TUNDISI
(2003); TUCCI (2013). Para incorporar a variável na metodologia, definiu-se a faixa lateral de cada
lado dos corpos d’água (30 ou 50 metros), em torno da represa Billings (50 metros) e das
nascentes (50 metros), que correspondem às APPs. Para isso foram gerados buffers dos corpos
d’água, cujas larguras basearam-se na Lei 12.651/12 - Código Florestal Brasileiro (BRASIL,
2012b).
Por fim, outra variável utilizada na delimitação das manchas de áreas úmidas foi o grau de
ocupação urbana do território. Os locais ocupados e não ocupados foram delimitados por meio de
sensoriamento a partir de ortofotos. A importância de sua definição está relacionada às diretrizes
e recomendações, que devem ser diferentes a depender dessa variável, dado o contexto
socioeconômico da região analisada.
Em posse dessas quatro variáveis, o cruzamento foi realizado utilizando o software Envi
4.0 por meio da ferramenta de árvore de decisão (tree decision). A ferramenta executa
classificações automáticas de imagens através de decisões binárias (sim ou não) para
enquadramento de pixels. A decisão separa-os em duas classes, de acordo com um determinado
critério, que após a primeira decisão binária poderá ser submetido a quantos critérios forem
necessários para chegar à classificação desejada. É possível subdividir cada nova classe em
mais duas novas classes, ou seja, pode-se definir tantas classes quanto necessárias para gerar a
classificação. É possível, assim, unir dados provenientes de diferentes origens para produzir uma
única decisão do classificador em árvore (HALMENSCHLAGER, 2002) como, por exemplo,
declividade, unidade geomorfológica, uso e ocupação do solo, e restrições ambientais.

4. Discussão
O método de cruzamento, por meio da árvore de decisão, resultou em oito áreas úmidas
com distintos condicionantes socioambientais, expressa na figura 1.
Figura 1 - Cruzamento de variáveis relevantes para delimitação das áreas úmidas por meio da Árvore de
decisão

Definindo os termos, tem-se que área úmida refere-se à mancha produzida pelo modelo
HAND; planície refere-se às unidades geomorfológicas de planície e terraços; protegida refere-se
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às APPs; e com ocupação refere-se à existência de ocupação antrópica naquele local. Do ponto
de vista de restrição ao uso e ocupação do solo, os setores mas restritos foram os que
sobrepuseram maior número de condicionantes, respeitando a seguinte hierarquia: HAND,
planície, e APPs. As áreas não inclusas nas manchas do HAND foram avaliadas quanto aos
processos de movimentos de massa em outra árvore de decisão, cuja metodologia está detalhada
em UFABC (2015).
Figura 2 - Amostra da área de estudo com as diferentes categorias de áreas úmidas

A figura 2 apresenta o zoneamento em parte da área de estudo, com variações de cores
representando as distintas categorias de áreas úmidas. Nos trechos mais próximos às nascentes
dos cursos d’água as APPs foram determinantes no zoneamento, enquanto nos trechos mais à
jusante e planos, a existência das planícies passaram a influenciar a categoria de enquadramento
da área úmida. A escala de análise em 1:10.000 não objetiva fornecer informações para
elaboração de projetos executivos de intervenção urbana, mas indicar áreas com relevantes
funções hidroecológicas na bacia hidrográfica, cuja mudança no uso pode desequilibrar dinâmicas
ambientais e desencadear desastres naturais. A reconhecida importância das vegetações ripárias,
das zonas de saturação e disponibilidade de água e da geomorfologia foi assimilada e introduzida
na composição das áreas úmidas.
A metodologia não deve ser entendida como mapeamento de áreas de inundação, apesar
de incorporar os terrenos inundáveis às suas manchas. Pois considerando a função
hidroecológica das áreas para a manutenção dos serviços ecossistêmicos (estiagem e cheia), em
especial na região de mananciais, esses setores possuem função importante para a estabilização
da quantidade e qualidade da água, pois funcionam como filtros e zonas de tamponamento e
amortecimento das para as águas pluviais que chegam aos rios por escoamento superficial e
subsuperficial. Mesmo não sendo atingidos por inundações, tem relação direta com a frequência e
intensidade de fenômenos naturais como as secas, as enxurradas, e as próprias inundações, e
com manutenção de serviços ecossistêmicos relacionados a controle de erosão, controle
microclimático e garantia da biodiversidade.
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4. Considerações Finais
São múltiplos os desafios para se desenvolver uma metodologia de mapeamento e
zoneamento de áreas úmidas replicável para as diferentes realidades ambientais e sociais do
país. A ausência de bases de dados detalhadas, as limitações técnicas e financeiras municipais, e
a variedade de paisagens, contribuem para complexificar a tarefa. Nesse sentido, o uso de dados
simples e procedimentos reproduzíveis em softwares livres foram fatores considerados.
Não pretende-se apresentar uma metodologia definitiva, mas sim suscitar a reflexão sobre
quais elementos considerar nas alterações induzidas pela urbanização sobre o meio físico e sua
representação cartográfica. É necessário avançar no entendimento das dinâmicas ecossistêmicas
e suas relações com a ação humana, na perspectiva de construção de cidades mais resilientes e
que garantam aos ciclos naturais espaços e tempos adequados para desenvolverem seus
serviços fundamentais.
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RESUMEN
En este trabajo se evalúa el riesgo de erosión natural de la cuenca del río Sonora, esta se localiza
al NW de México, en el estado de Sonora, creando un modelo dinámico para predecir la pérdida
de suelo, utilizando la Ecuación Universal de Pérdida de Suelos Revisada (RUSLE) que permite
estimar la erosión actual y potencial, incorporada a un Sistema de Información Geográfica (SIG)
en modo raster (ArcGis). La erosión en México es un problema grave, debido al empobrecimiento
y pérdida de sus suelos, Sonora es una entidad severamente afectada por la desertificación, a
causa del clima en el estado, que produce una alta fragilidad en los suelos, así como la
intervención inadecuada de la acción del hombre, se considera que el 80% de la superficie del
estado está afectada por procesos erosivos en diferentes niveles de gravedad. Del análisis de
erosión actual, se puede observar los valores más altos de 7.5 a 40 ton/ha/año, en las zonas
montañosas, con una pérdida por erosión de suelo moderada, lo cual se atribuye principalmente al
efecto de la vegetación, debido a que sin ésta, la pérdida de suelo rebasaría las 50 ton/ha/año
(erosión potencial), los resultados de la simulación indican que la degradación del paisaje se
reduce cuando se adoptan prácticas de conservación del suelo.
Palabras claves: degradación, RUSLE, erosión actual y potencial.
ABSTRACT
In this work was evaluated the risk of natural erosion of the basin of the Sonora River, this is
located NW of Mexico, in the state of Sonora, creating a dynamic model to predict soil loss, using
the Reviewed Universal Soil Loss Equation (RUSLE) that allows to predict actual and potential
erosion, incorporated to a Geographic Information System (GIS) in raster mode (ArcGis). Erosion
in Mexico is a serious problem, due to impoverishment and loss of soils, Sonora is an entity
severely damaged by desertification, from the states weather, which produces high fragility on the
soils, as does the inadequate intervention of human actions, it is considered that 80% of the state’s
surface is affected by erosive processes at different levels of severity. From the current erosion
analysis, the values observed of 7.5 to 40 ton/ha/year, in the mountainous areas, with a moderate
loss of soil due to erosion, which is mainly attributed to the effect of vegetation, without it, the loss
of soil would surpass 50 ton/ha/year (potential erosion), the results of the simulation point out that
the degradation of the landscape is reduced when soil conservation practices are adopted.
Keywords: degradation, RUSLE, actual and potential erosion.

1. INTRODUCCIÓN
La erosión de los suelos en México es un problema ambiental muy serio, que afecta en
diversos grados al territorio. El suelo es un recurso renovable si es conservado adecuadamente,
en caso contrario, se generan pérdidas de suelo que conducen al deterioro del medio ambiente
(Montes-León et al., 2011). Los prolongados periodos de sequías que se han presentado en los
últimos años, la sobreexplotación de mantos acuíferos, los desmontes y tala inmoderada, así
como los incendios, han causado transformaciones drásticas en la vegetación, propiciando la
degradación y erosión del suelo, disminución de la cubierta vegetal, así como de la retención o
infiltración del agua de lluvia. Este deterioro del suelo causado por el impacto humano y los
cambios de uso de suelo, aceleran el proceso erosivo, la deforestación, la extensión de grandes
cultivos, el manejo deficiente de estos y la falta de medidas de conservación de suelo, producen
la degradación del suelo (Semarnat 2011). En México, la perdida de suelo por erosión hídrica
indica que el 43% está afectado por algún nivel de pérdida de suelo, mientras que el 57% de la
superficie la pérdida es nula. Las características naturales del territorio, muestran que el clima,
topografía, geología, aumentan el potencial natural de erosión. El objetivo de este trabajo es crear
un modelo dinámico de erosión de suelos, integrándolos a un SIG, utilizando simulaciones para
diferentes escenarios, el modelo desarrollado está fundamentado en la ecuación RUSLE y analiza
los efectos de los cambios en el uso del suelo en el proceso de erosión hídrica, en las subcuencas
de los ríos Sonora y San Miguel en la parte central del estado de Sonora, donde se localiza el
área de estudio (Tabla 1).

2. METODOLOGÍA
La erosión hídrica debida a las precipitaciones ocasionan la dispersión y transporte del
suelo a causa del impacto de las gotas de lluvia y al escurrimiento, esto depende de: cantidad e
intensidad de las precipitaciones, características propias de los suelos, topografía del terreno,
vegetación, medidas preventivas para la conservación del suelo y manejo de cultivos. La erosión
del suelo tiene una relación directa con la topografía, basada en los cambios de la profundidad,
del suelo, pendiente y a su vez con la geología del área, debido a que hay rocas más susceptibles
a la erosión y por consecuencia producirán mayor cantidad de suelo. La erosión también puede
ser el resultado de la intensificación de la agricultura y la poca o nula de práctica de métodos de
conservación de suelo, con el objeto de protegerlo de la erosión y así reducir sus pérdidas. El
principal problema del área consistió en estimar las pérdidas de suelo, para esto se empleó la
Ecuación Universal de Pérdida de Suelo Revisada RUSLE (Renard et al., 1997), que permite el
uso de sistemas de información geográfica (SIG), ofreciendo un mejor manejo y análisis de las
bases de datos, que permite determinar áreas críticas en los que la perdida de suelo puede
sobrepasar los rangos tolerables, con esta ecuación se estimó las tasas de perdida de erosión por
año y la simulación de un modelo dinámico para predecir las pérdidas de suelo en un período de
40 años. El modelo RUSLE es una buena herramienta si lo que se pretende es evaluar una
aproximación relativa de la perdida de suelo, en una zona y no en un solo punto.
La expresión general RUSLE es:
A = R K LS C P
Donde:
A es la pérdida de suelo actual [t/ha/año]
R es el factor de erosividad por precipitación pluvial MJ/ha*mm/hr
K es el factor de erodabilidad del suelo t/MJ/mm
LS es el factor topográfico en función de longitud y gradiente de pendiente (adimensional)
C es el factor de manejo de cultivo y/o cubierta vegetal (adimensional)
P es el factor de prácticas de conservación del suelo (adimensional)
Con esta ecuación se estima la “erosión actual” (Ea) ya que incluye la protección del suelo que
ofrece la cubierta vegetal y la resistencia que oponen las prácticas mecánicas para reducir la
erosión. La “erosión potencial” se estima con la misma fórmula, pero eliminando los factores “C y
P”, por lo tanto: Ep = R K LS

El Factor de erosividad por precipitación pluvial R mide la capacidad erosiva de una lluvia
determinada, y se estimó con el Mapa de regiones (Tabla 1) con igual erosividad en la República
Mexicana (Cortés y Figueroa 1991), el área estudiada se localiza en las regiones II y VI, por lo que
para calcular R, en la región;
RII = 3.4555P + 0.006470P2 RVI = 6.6847P + 0.001680P2
Donde:
R = erosividad de la lluvia MJ/ha mm/hr
P= precipitación media anual de la región
Tabla 1. Mapa de regiones con igual Erosividad en la República Mexicana (Cortés y Figueroa).

Área de Estudio

Región
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV

Ecuación
R = 1.2078P + 0.002276P2
R = 3.4555P + 0.006470P2
R = 3.6752P - 0.001720P2
R = 2.8559P + 0.002983P2
R = 3.4880P - 0.00088P2
R = 6.6847P + 0.001680P2
R = -0.0334P + 0.006661P2
R = 1.9967P + 0.003270P2
R = 7.0458P - 0.002096P2
R = 6.8938P + 0.000442P2
R = 3.7745P + 0.004540P2
R = 2.4619P + 0.006067P2
R = 10.7427P - 0.00108P2
R = 1.5005P + 0.002640P2

R2
0.92
0.93
0.94
0.92
0.94
0.90
0.98
0.98
0.97
0.95
0.98
0.98
0.97
0.95

Para obtener finalmente el valor de R, considerando la precipitación media anual de 380.31 mm, el
valor de R es de 2500 MJ/ha mm/hr. Con la ayuda de ArcView, se realizó la interpolación de los
valores de R, resultando el mapa del factor R (Figura 1).
El factor de erodabilidad del suelo K representa la susceptibilidad del suelo a erosionarse,
está en función de la textura, estructura, permeabilidad y materia orgánica, los suelos más
abundantes en la región son; los litosoles (36.6%) y regosoles (36.5%). El factor K (Figura 2) se
determinó utilizando la carta edafológica de INEGI (1992) y la clasificación de suelos FAO (2006).
Es importante destacar que a medida que el valor de “K” aumenta, se incrementa la
susceptibilidad del suelo a erosionarse.
El factor LS de longitud y grado de pendiente, se determinó haciendo el modelo digital del
terreno en el programa ArcGis, así como el mapa de drenaje, para determinar el recorrido del
flujo, posteriormente, calcular su longitud e interpolación para obtener el mapa de longitud de
pendiente. Con el mapa de pendiente se calculó del coeficiente (m) y finalmente con el comando
Map Calculator, se introducen los datos a la formula, obteniendo el mapa del factor LS (Figura 3),
para fines prácticos de este trabajo se agruparon en 5 intervalos de clases.
LS= (λ)m (0.0138 + 0.000965 S + 0.00138 S2)
λ = es la longitud de la pendiente (metros)
m = exponente que depende del grado de pendiente
S= pendiente media del terreno en %
Factor de protección de la vegetación C, considera el efecto de la cobertura del suelo sobre
la erosión, los valores de C son menores a la unidad y en promedio indican que a medida que
aumenta la cobertura del suelo el valor de C se reduce hasta alcanzar valores similares a 0 (Tabla
2). Se realizó una tabla para la cuenca en estudio, considerando las características de la
vegetación y cultivo.
Tabla 2. Valores de “C” para el área de estudio
Cobertura
valor de C
Agricultura de riego
0.5
Agricultura de temporal
0.4-0.9
Bosque
0.01
Matorral
0.1
Mezquital

0.1

Pastizal

0.07

Sin vegetación aparente

1.0

Figura 1. Factor R de erosividad
de la lluvia.

Figura 2. Mapa de erodabilidad
del suelo, Factor K.

Figura 3. Factor LS de longitud y
grado de pendiente.

El factor P se estima comparando la pérdida de suelo de una parcela con prácticas de
conservación y una parcela sin vegetación, el valor que se obtiene es de 0 a 1. Si el valor de “P”
es cercano a 0, entonces es una parcela con alta eficiencia en las prácticas, si el valor es cercano
a 1, hay poca eficiencia para reducir la erosión, para las prácticas y obras de apoyo de tierras
cultivadas, se incluyen; surcado en contornos, fajas al contorno, terrazas de formación sucesiva
en terrenos con pendiente diferente. En este estudio, el valor de “P” utilizado fue la unidad debido
a que no se conocen obras mecánicas de conservación de suelo. Con cada factor se generó un
mapa, posteriormente se procedió a cruzar todos estos (Figura 4), para obtener como resultado
los mapas de erosión potencial y erosión actual empleando el software ArcGis.

Figura 4. Cruce de factores que determinan la tasa de erosión potencial R, K y LS.

2.1 Erosión Potencial (Ep)
La erosión potencial en la parte central del estado de Sonora muestra pérdidas de suelo
que podrían ocurrir en caso de que el área esté desprovista de vegetación y si no se tienen
prácticas de conservación de suelo (Figura 5). Los valores más bajos entre 0-1 t/ha/año se
presentan en la parte media de la cuenca entre, siendo la zona con la pérdida de suelo más baja
al sur del área. En las zonas topográficamente altas; al norte y centro, se observa que la pérdida

de suelo, puede ser al menos hasta 20 veces más que en las zonas topográficamente más bajas,
las zonas más críticas de la perdida potencial del suelo ocurren principalmente en la porción
media y hacia el E del área. Las zonas con valores más altos de perdida de suelo, ocurren
principalmente en los lugares donde la pendiente es fuerte, alcanzando valores hasta 50 t/ha/año,
lo que significa que anualmente se pierde una lámina de suelo de 5.0 mm, cabe mencionar que
zonas con este nivel de erosión son muy pequeñas (Tabla 3).
Tabla 3. Niveles erosivos de pérdida de suelo de la “Erosión Potencial y Actual” en ton/ha/año y el
porcentaje que representa en el área.
Nivel de
erosión
Muy Baja
Baja
Media
Media-Alta
Alta

Erosión Potencial
0-1
1-2.5
2.5-5.0
5.0-7.5
7.5-50

45%
25%
22%
5%
3%

Erosión Actual
0-1
1-2.5
2.5-5.0
5.0-7.5
7.5-40

55%
16.5%
23%
5%
0.5%

Pérdidas Erosión Actual
mm/ha
0-0.077
0.077-0.19
0.19-0.35
0.35-0.58
0.58-3.07

2.2 Erosión Actual (Ea)
Para estimar la erosión actual es necesario determinar la protección del suelo que le ofrece
la cubierta vegetal y la resistencia que oponen las prácticas mecánicas para reducir la erosión de
tal manera que Ea = R K LS C P donde se incluyen los factores C y P (Figura 6).

Figura 5. Mapa de “Erosión Potencial”
resultado del cruce de los factores “R, K y
LS”.

Figura 6. Mapa de “Erosión Actual” donde se
incluyen los factores de manejo de cultivo
y/o cubierta vegetal y de prácticas de
conservación de suelos.

3. RESULTADOS OBTENIDOS
En las zonas más altas se presentan los valores más altos de pérdida de suelo, que varía
de 7.5 a 40 t/ha/año lo cual se atribuye principalmente al efecto de la vegetación, debido a que sin
ésta, la pérdida de suelo rebasaría las 50 t/ha/año, como se observa en el Mapa de erosión
potencial, al aplicar la fórmula RUSLE se encontró que el factor LS es el que más influye en la
estimación de la pérdida de suelo. Los valores más bajos, se pueden observar en las partes

topográficamente más bajas, entre Hermosillo y Benjamín Hill, donde oscilan valores entre 0 y 1
t/ha/año. La tasa media de erosión actual fluctúa entre los valores de 2.5 a 5.0 t/ha/año y la
podemos observar principalmente en el centro y este del área. Esto indica que la erosión es baja e
inferior a la erosión máxima permisible, que en algunas regiones de México es de 10 t/ha/año
(Viramontes 2006).
En la simulación del pronóstico de riesgo de erosión natural, se dividieron los resultados de
las corridas del modelo en intervalos de 10 años, en un período de 40 años, observando
degradación del suelo en las partes topográficamente más altas y teniendo un incremento de tasa
de erosión en los niveles bajo y medio, en un periodo de 40 años.

4. CONCLUSIONES
-El 70% de la pérdida de suelo estimada en este estudio es inferior a la tasa de erosión
considerada como tolerable, que para fines prácticos en México es de 2 t/ha/año sin que esta
afecte de manera importante la productividad del suelo.
-En el mapa de erosión potencial, podemos concluir que gran parte del área se encuentra entre 01 t/ha/año, siendo este rango un nivel de erosión muy bajo.
-Las áreas de mayor susceptibilidad a la erosión son las partes topográficamente más altas y
pronunciadas (3%), en suelos someros, no mayores de 10 cm de profundidad (Litosoles) o bien en
suelos con profundidad variable, poco consolidados (Regosoles). En estas áreas se estiman
pérdidas potenciales con valores que pueden alcanzar entre 9 y 50 t/ha/año que representa una
tasa de erosión alta.
-El 45% de la cuenca no presenta riesgo de erosión, resultado de la expresión geomorfológica del
área, el 47% presenta erosión baja, compuesta por unidades geomorfológicas con planicies
aluviales divergentes, de gravas, arenas, limos y arcillas del Cuaternario (Holoceno) y planicies
de actividad antrópica y el 8% restante una tasa de erosión de media a alta.
-Se establece que la degradación del suelo es favorecida por el tipo de vegetación, el régimen de
lluvias y la composición del suelo. La protección del suelo que ofrece la cubierta vegetal, para
reducir la erosión, aunque se trate de zonas con poca vegetación como la que existe en las
subcuencas, esta es significativa, pues la lámina de erosión de suelo disminuye 1 mm por año.
-La geología, morfología, la vegetación y el manejo de cultivos, son factores dominantes en la
distribución de la tasa de riesgo de erosión en la parte central de Sonora.
-El grado de la pendiente, determina la velocidad del escurrimiento y en consecuencia, su
capacidad erosiva. Por lo tanto el factor “LS” juega un papel primordial en la estimación y la
dinámica de la pérdida de suelo.
-El empleo de los SIG, permite implementar planes de manejo en base a la simulación de modelos
para el pronóstico de riesgo de erosión de diversos escenarios para tomar decisiones y evitar la
pérdida de suelos.
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RESUMO
Como o próprio nome sugere, a atividade de transporte rodoviário de produtos perigosos
envolve substâncias químicas, as quais apresentam os mais diversos perigos, dentre eles a
toxicidade e a inflamabilidade. Não é raro observar nas ações de resposta que muitas equipes de
atendimento não consideram, ou mesmo desconhecem o potencial destrutivo existente nos
produtos químicos, desprezando práticas e procedimentos seguros de trabalho.
Dessa forma, esse artigo apresenta, por meio de modelos matemáticos, simulações de
vazamentos de gases tóxicos e inflamável a partir de vasos pressurizados utilizados no transporte
rodoviário de produtos perigosos, de modo a estimar as distâncias de danos que poderão ser
gerados ao homem, em termos de fatalidade (1% de probabilidade) e intoxicação. Os resultados
das simulações são plotados em uma importante via na cidade de São Paulo, do modo a permitir
a visualização das consequências sobre a população devido aos eventos estudados.
Palavras Chave: Transporte rodoviário, emergência química, produtos perigosos, acidente, danos
ao homem.
ABSTRACT
As its name suggests, the activity of road transportation of dangerous goods involves
chemicals, which feature a variety of dangers, including toxicity and flammability. It is not
uncommon to observe during an emergency response that some response teams do not consider
or simply do not know the destructive potential that chemicals offer, neglecting safe working
practices and procedures.
Thus, this article presents, through mathematical models, simulations of flammable and toxic
gas leaks from pressurized vessels used in the road transportation of dangerous goods, in order to
estimate the distances of damage which could be generated to the man in terms of fatality and
intoxication. The simulation results are plotted on an important route in the city of São Paulo, to
allow a better visualization of the consequences on the population due to events studied.
Keywords: Road transport, chemical emergency, dangerous goods, accident, damage to man.
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1. INTRODUÇÃO
Como o próprio nome sugere, a atividade de transporte rodoviário de produtos perigosos
envolve substâncias químicas, as quais apresentam os mais diversos perigos, dentre eles a
toxicidade e a inflamabilidade. Tais perigos podem resultar em situações de elevado risco ao
homem e ao meio ambiente em função de eventual exposição aos efeitos desses materiais,
conforme ocorrências recentes no litoral de São Paulo envolvendo substâncias químicas, de
acordo com o Sistema de Informações sobre Emergências Químicas (SIEQ) disponibilizado pela
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) em seu sítio na internet (CETESB,
2015).
O conhecimento dos perigos e riscos envolvidos nas emergências químicas geradas no
transporte rodoviário de produtos perigosos é o primeiro passo para o sucesso da resposta
emergencial. Comunidade e equipes de resposta poderão estar vulneráveis aos severos efeitos
dos produtos perigosos caso as ações adotadas não sejam compatíveis com os riscos envolvidos.
Ações como delimitação de áreas de trabalho, isolamento de área, evacuação ou orientação de
comunidade e resgate devem ter como base não somente uma apropriada avaliação do cenário
acidental, mas também o pleno conhecimento dos produtos perigosos e seus efeitos potenciais ao
homem e ao meio ambiente.
Não é raro observar nas emergências que muitas das equipes de atendimento não
consideram (ou mesmo desconhecem) o potencial destrutivo existente nos produtos perigosos,
desprezando práticas e procedimentos seguros de trabalho.
De forma a propiciar uma melhor percepção do potencial destrutivo existente nos produtos
perigosos, esse trabalho apresenta, por meio de modelagem matemática (software PHAST –
Process Hazard Analysis Software Tools, desenvolvido pela empresa DNV Technica), uma
estimativa de eventuais consequências ao homem decorrentes de liberações acidentais de gases
tóxicos e inflamáveis ocorridas durante o transporte rodoviário de produtos perigosos na cidade de
São Paulo. Os resultados das simulações foram plotados em uma importante via da cidade
(marginal Pinheiros) de modo a visualizar o potencial existente para geração de elevado número
de pessoas feridas ou intoxicadas que tais eventos poderão gerar.

2. OBJETIVO
Esse artigo tem por finalidade evidenciar, por meio de modelos matemáticos, o potencial
que os produtos químicos possuem para causar severos danos ao homem em casos de acidentes
durante o transporte rodoviário desses materiais na cidade de São Paulo.

3. MÉTODO UTILIZADO
Quanto aos objetivos trata-se de uma pesquisa exploratória. Quanto ao caráter é do tipo
qualitativo e quanto à estratégia de pesquisa é do tipo estudo de caso.
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4. CENÁRIOS ACIDENTAIS
Para a simulação de consequências foi necessário estabelecer os cenários acidentais a
serem avaliados. Nesse estudo foram considerados vazamentos de gases inflamáveis e tóxicos.
Para cada situação foi estabelecida uma substância de referência, cujo critério de seleção foi a
elevada circulação/movimentação, conforme segue, exceto para gás tóxico, onde foram
selecionadas duas substâncias de referência, por serem reconhecidamente consideradas tóxicas.
Os cenários acidentais e eventos estudados estão apresentados abaixo e foram selecionados a
partir da análise dos registros da base de dados SIEQ da CETESB para acidentes rodoviários
com produtos químicos.
4.1 Gás tóxico - Amônia
Cenário 1 – Vazamento de amônia através da linha de líquido de 2 polegadas
Cenário 2 – Vazamento de amônia através da válvula de alívio de 1 ½ polegadas
Cenário 3 – Ruptura catastrófica do vaso contendo 20 toneladas
Evento: Foram avaliadas as distâncias atingidas pela dispersão da nuvem tóxica na
atmosfera.
4.2 Gás tóxico - Cloro
Cenário 4 – Vazamento de cloro através da linha de líquido de 2 polegadas
Cenário 5 – Vazamento de cloro através da válvula de alívio de 1 ½ polegadas
Cenário 6 – Ruptura catastrófica do vaso contendo 20 toneladas
Evento: Foram avaliadas as distâncias atingidas pela dispersão da nuvem tóxica na
atmosfera.
4.3 Gás inflamável - GLP

fogo

Cenário 7 – Vazamento de GLP através da linha de líquido de 2 polegadas
Cenário 8 – Vazamento de GLP através da válvula de alívio de 1 ½ polegadas
Cenário 9 – Ruptura catastrófica do vaso de GLP contendo 20 toneladas gerando bola de

Evento: Para os cenários 7 e 8 foram avaliadas as distâncias atingidas pelo incêndio em
jato, dispersão da nuvem inflamável na atmosfera e explosão de nuvem na atmosfera. Para o
cenário 9 foram avaliadas as distâncias atingidas pela radiação térmica decorrente da bola de
fogo.
5. PRESSUPOSTOS
Para a realização das simulações foi necessário assumir alguns pressupostos, conforme
segue.
a.

Condições meteorológicas

Os valores apresentados abaixo foram utilizados nas simulações e representam valores
médios para diversas regiões do Estado de São Paulo, obtidos a partir da análise dos dados
meteorológicos coletados diariamente pela CETESB para o período de 2000 a 2010 e disponíveis
na biblioteca daquela instituição
3

•
•
•
•

Temperatura ambiente: 25 ºC
Umidade atmosférica: 75%
Velocidade do vento: 2 m/s
Estabilidade atmosférica: Categoria B de Pasquill (instável) para vazamentos durante o dia
e Categoria E de Pasquill (estável) para vazamentos noturnos.
b.

Valores de referência para dispersões atmosféricas

Os modelos necessitam de um valor de referência para o estudo da dispersão atmosférica.
Para as substâncias tóxicas foram utilizados 2 valores distintos de referência: concentração que
pode causar até 1% de fatalidade ao homem devido a exposição de 10 minutos; Concentração
Imediatamente Perigosa à Vida ou à Saúde (IPVS) – representa a concentração de produto na
atmosfera que pode causar severas intoxicações às pessoas expostos ou mesmo efeitos
irreversíveis à saúde ou à vida em curtos período de exposição. Os valores relativos à 1% de
probabilidade de fatalidade ao homem foram extraídos na Norma CETESB P4.261 (CETESB,
2003) enquanto que os valores da concentrações IPVS (em inglês IDLH) foram obtidos do The
National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) (NIOSH, 2016).
A Tabela abaixo apresenta os valores de referência utilizados nesse estudo.
Tabela 1 – Valores de referência para a dispersão atmosférica
Substância

Concentração que pode gerar
até 1 % de fatalidade em até 10
minutos de exposição (ppm)
Amônia
2089
Cloro
264
Fonte: Elaborada pelos autores

Concentração IPVS
(ppm)
300
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Para a substância inflamável, a concentração de interesse utilizada nas simulações
envolvendo processos de dispersão é aquela referente ao Limite Inferior de Inflamabilidade, que
representa a menor concentração do produto no ambiente que, na presença de uma fonte de
ignição e ar, acarretará na combustão. O valor apresentado é, portanto, a máxima distância
atingida pela nuvem inflamável na atmosfera.
c.

Valores de referência para incêndios

Foram utilizados valores que representam dano à vida por um reduzido tempo de exposição
(30 segundos) à radiação térmica de 12,5 kW/m2 gerada pelas chamas e danos à saúde
(queimaduras de primeiro grau) por exposição de um minuto à radiação térmica de 4 kW/m2. Para
o evento bola de fogo (evento subsequente à ruptura catastrófica do vaso) as distâncias de
interesse referem-se à probabilidade de fatalidade de 1% das pessoas expostas e queimaduras
de primeiro grau, de acordo com a duração do fenômeno.
d.

Valores de referência para explosões

Para danos às estruturas, foram definidos como referência valores de sobrepressão que
causam danos graves as edificações (0,1 bar), podendo então resultar no colapso da edificação e
consequentemente com 1% de probabilidade de fatalidade ao homem (dano à vida) e valores de
sobrepressão suficientes para causar ruptura parcial de vidros (0,01 bar) e, portanto, podendo
causar ferimentos ao homem (dano à saúde).
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6. RESULTADOS OBTIDOS
As tabelas abaixo apresentam as distâncias atingidas nas simulações para os valores de
referência adotados.
Tabela 2 – Distâncias atingidas na dispersão de nuvens tóxicas e inflamáveis
Cenário/
Substância

Distância atingida (m) na dispersão para
a concentração (ppm) que pode gerar até
1 % de fatalidade em até 10 minutos de
exposição (tóxicos) ou LII (inflamáveis)
Dia
Noite
1 Amônia
326
430
2 Amônia
253
319
3 Amônia
810
901
4 Cloro
382
737
5 Cloro
395
511
6 Cloro
737
954
7 GLP
100
122
8 GLP
93
112
Fonte: Elaborada pelos autores

Distância atingida pela
Concentração IPVS
(ppm)
Dia
Noite
490
977
418
832
1060
1490
1330
5187
1240
4185
2152
6305
Não pertinente
Não pertinente

Tabela 3 – Distâncias atingidas nos incêndios
Cenário/
Substância/evento

Distância atingida (m) pela radiação de
interesse ao homem
1% de Fatalidade

7 GLP – jato de fogo
8 GLP – jato de fogo
9 GLP – bola de fogo
Fonte: Elaborada pelos autores

queimadura 1º grau

Dia ou Noite
86
82
165

Dia ou Noite
102
96
240

Tabela 4 – Distâncias atingidas pelas explosões de nuvem na atmosfera
Cenário/
Substância/
evento

Distância atingida (m) pela sobrepressão de interesse
para danos às edificações e ao homem
Danos graves edificações
Dia
76

7 GLP explosão de
nuvem na atmosfera
8 GLP – explosão de
73
nuvem na atmosfera
Fonte: Elaborada pelos autores

ruptura parcial de vidros

Noite
91

Dia
192

Noite
222

80

170

180

7. PLOTAGEM DOS RESULTADOS
De modo a propiciar uma melhor visualização dos efeitos físicos gerados pelos cenários
acidentais estudados, são apresentadas somente duas plotagens: cenários 4 envolvendo gás
cloro (Figura 1) e cenário 9 envolvendo GLP (Figura 2) em foto aérea da região metropolitana de
São Paulo em uma via de grande circulação de produtos perigosos (marginal pinheiros), tendo
5

então como elemento vulnerável aos acidentes milhares de pessoas que residem nas áreas
adjacentes, além dos próprios usuários da via.

Figura 1 – Distâncias atingidas para 1% de probabilidade de fatalidade e intoxicação para a
dispersão de nuvem de cloro (cenário 4). Fonte: Elaborada pelos autores

Figura 2 – Distâncias atingidas para 1% de probabilidade de fatalidade e queimaduras
devido a exposição à bola de fogo formada após a ruptura catastrófica de vaso pressurizado de
20 toneladas de GLP (cenário 9). Fonte: Elaborada pelos autores
8. ANÁLISE DOS RESULTADOS
A Tabela 2 mostra que para todos os vazamentos de gases tóxicos (amônia e cloro), haverá
probabilidade de 1% de fatalidade em distâncias superiores a 250 metros durante o dia e 320
metros durante a noite. Intoxicações provocadas pelas nuvens de cloro poderão ocorrer em
distâncias de até 2.152 metros durante o dia (cenário 6) e 6.305 metros durante a noite (cenário
6). Já para a amônia, casos de intoxicação poderão ocorrer em distância de até 977 metros
durante o dia (cenário 1) e 1.490 metros durante a noite (cenário 1).
6

De acordo com a Tabela 3, a maior distância atingida em incêndios foi no cenário 9, o qual
envolve a formação de uma bola de fogo decorrente da ruptura catastrófica do vaso de GLP, cuja
máxima distância para 1% de probabilidade de fatalidade é de 165 metros e 240 metros para
causar queimaduras de primeiro grau (Figura 2).
De acordo com a Tabela 4, no caso de ignição da nuvem inflamável de GLP formada na
atmosfera, caso ocorra uma explosão, a distância para danos graves às edificações (principal
causa de fatalidade (1% de probabilidade) da comunidade em casos de explosão) é de 91 metros
(cenário 7), enquanto que a ruptura de vidros, responsável por ferimentos devido a estilhaços e
fragmentos, poderá ocorrer até 222 metros (cenário 7).
As distâncias obtidas em todas as simulações são suficientes para que os efeitos físicos
estudados alcancem áreas com grande adensamento populacional existente nas proximidades da
via expressa, caso nenhuma ação de resposta aos eventos aqui estudados sejam adotadas no
momento da emergência.
9.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesse artigo não houve a preocupação em realizar a estimativa do número de pessoas que
poderão ser afetadas pelos eventos estudados. Mas a partir das figuras 1 e 2 fica evidente que
caso os eventos estudados venham a ocorrer, o número de vítimas fatais e intoxicadas poderá ser
bastante elevado, exigindo dos órgãos públicos elevada capacidade de resposta visando
minimizar os efeitos ao homem e ao meio ambiente.
Para todos os eventos aqui estudados (dispersão tóxica, radiação térmica e sobrepressão),
os valores de referência utilizados estão associados a algum dano à vida ou a saúde do homem,
e, portanto, distâncias efetivamente seguras para a comunidade poderão ser muito superiores aos
valores obtidos nas simulações.
Importante frisar que os resultados obtidos nas simulações em estudo evidenciam a
necessidade imperiosa de ações preventivas no que se refere aos acidentes no transporte
rodoviário de produtos perigosos, tendo em vista que, em muitos dos casos, ocorrendo o acidente,
com perda de contenção de produto, pouca ou nenhuma ação corretiva, seria possível de ser
levada a efeito pelas equipes de resposta a emergência, antes que alguns dos efeitos adversos
sobrevenham à segurança e a saúde da população, bem como os efeitos danosos ao meio
ambiente e ao patrimônio, considerando que a velocidade do dano, nestes casos, está
diretamente associada à alta mobilidade de determinados produtos, associado a outros perigos
intrínsecos como a toxicidade e a inflamabilidade, por exemplo (TEIXEIRA, 2010).
Os resultados obtidos através de simulações mostram de forma clara o potencial destrutivo
existente na atividade de transporte de produtos perigosos. Reforçam ainda a importância de
ações integradas entre as entidades que realizam o atendimento emergencial como forma de
reduzir, eliminar e/ou controlar os riscos. Além disso, a resposta a acidentes com produtos
perigosos é uma atividade que requer equipes capacitadas, conscientes dos riscos envolvidos e
grande disponibilidade de recursos humanos e materiais.
Ressalta-se que, independentemente dos resultados obtidos através de modelagem
matemática, jamais deverá ser desprezado o conhecimento, experiência e julgamento de
profissionais capacitados das diversas entidades que participam de atendimento emergencial com
produtos perigosos, cujas ações de resposta prioritariamente visam garantir a segurança da
comunidade e das próprias equipes de atendimento.
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RESUMO
Levantamentos cartográficos de detalhe para a elaboração das cartas geotécnicas de aptidão a
urbanização em Ituporanga-SC registraram deslizamentos em setores com características
geológicas complexas. Falhas tectônicas provocam basculamentos e rejeitos de unidades
estratigráfica do Grupo Itararé e apresentam atitudes concordantes aos lineamentos regionais da
Zona de Cisalhamento Itajaí-Perimbó (ZCIP). Deslizamentos rotacionais, ativos desde 2011,
ocorrem em encosta com declividade moderada próxima a meandro do Rio Itajaí do Sul,
encaixado na zona de falha. A combinação destes fatores tem contribuído com a instabilidade da
encosta, provocando o solapamento das margens do canal, desencadeando o processo de
deslizamentos que afetou drasticamente as estruturas de várias residências. Perfilagens
geoelétricas e análises geotécnicas dos solos residuais desta área corroboram os levantamentos
geológicos realizados. Esses subsídios devem ser considerados nos futuros projetos de
urbanização em setores com semelhante complexidade geológica.
Palavras Chave: Movimento de massa; Análise geotécnica; Zona de cisalhamento.
ABSTRACT
Detailed cartographic surveys for the preparation of geotechnical charts of aptitude to urbanization
in Ituporanga-SC recorded landslides in areas with complex geological features. Tectonic faults
cause tiltings and tailings of stratigraphic units of the Itararé Group and have consistent attitudes to
regional lineaments of Itajaí-Perimbó Shear Zone (ZCIP). Rotational landslides, active since 2011,
occur with moderate slope near the meander of the Itajaí do Sul River, embedded in the fault zone.
The combination of these factors has contributed to the instability of the slope, causing the
washout of the banks of the canal and triggering the process of landslides that have dramatically
affected the structures of several homes. geoelectric profiling and geotechnical analyzes of
residual soils of this area as it is confirmed by the geological surveys. These subsidies should be
considered in the urbanization projects in the future in areas with similar geological complexity.
Keywords: Mass movement; Geotechnical analysis; Shear zone
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1. INTRODUÇÃO
Movimentos de massa em regiões urbanas são processos de compreensão, comportamento
e dinâmica complexos que necessitam da aplicação de métodos de investigação especializados.
Áreas urbanas em regiões geológicas complexas têm sido afetadas por diversos tipos de
movimentos de massa. Este trabalho é resultado de um convênio entre o Departamento de
Geociências da Universidade Federal de Santa Catarina e o Ministério das Cidades, cujo objetivo
é a confecção de Cartas Geotécnicas de Aptidão à Urbanização em 25 municípios do estado. É
uma cooperação que visa responder parte da Lei Federal 12.608/2012 que prevê que os planos
diretores municipais apontem áreas suscetíveis a processos do meio físico (Artigo 26º) e que a
aprovação de novos projetos de parcelamento do solo urbano seja vinculada ao atendimento dos
requisitos contidos nas referidas cartas geotécnicas (Artigo 27º) (BRASIL, 2012). A área investiga
compreende o perímetro urbano norte do Município de Ituporanga onde os trabalhos foram
realizados na escala de 1:10.000. Nesta região são registrados diversos deslizamentos que estão
associados a características geológicas e geomorfológicas complexas, tanto pelas variedades
litológicas, quanto pela importância das estruturas tectônicas.

2. ASPECTOS GEOLÓGICOS DA ÁREA
O contexto geológico da área é constituído de arenitos, siltitos e pelitos das formações
Taciba e Rio Bonito, além de vulcânicas da Formação Serra Geral da Bacia do Paraná, cujo
contato é, em geral, encoberto por depósitos de encosta. Depósitos aluvionares ocorrem nas
planícies fluviais principais e tributários. A Formação Taciba compreende ritmitos pelitos/siltitos
laminados do Membro Rio do Sul, diamictitos areno-argilosos e turbiditos associados do Membro
Chapéu do Sol, e também arenitos e pelitos deltaicos do Membro Rio Segredo (SCHNEIDER et
al. 1974; FRANÇA; POTTER, 1988; PUIGDOMENECH, 2014) (Figura 1A).

Figura 1 - Aspectos geológicos e estruturais da área: (A) mapa geológico da porção norte do perímetro
urbano central de Ituporanga; (B) atitudes de fraturas no ponto 1 estudado do Membro Rio do Sul (P1); (C)
Afloramento do Membro Rio Sul com padrões de fraturas (B); e (D-D’) pelitos alterados do Membro Rio do
Sul com falhas normais induzidas em área de risco interditada (P2). Fotos: M. S. Nascimento/Ago. 2015.

Falhas e fraturas nas sucessões do Membro Rio do Sul (Ponto 1; Figura 1B-C) apresentam
atitudes concordantes aos lineamentos da Zona de Cisalhamento Itajaí-Perimbó - ZCIP que
controla o relevo da região (SILVA, 1991). Em áreas mais deformadas ocorrem basculamentos e
rejeitos das camadas. Na porção sudoeste do perímetro urbano ocorrem deslizamentos
rotacionais, ativos desde 2011 (Figura 1D-D’), em uma encosta com declividade moderada (entre
15 e 20o), próximo ao meandro do rio Perimbó. Foram identificados quatro unidades
litoestratigráficas: membros Rio do Sul, Chapéu do Sol, Rio Segredo e Triunfo (FRANÇA;
POTTER, 1988).
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O Membro Rio do Sul compõe a porção inferior dos estratos mapeados na região e inclui
ritmitos de pelitos, siltitos e arenitos muito finos, formando corpos tabulares com ampla extensão
lateral e vertical, tendo padrões granodecrescentes ascendentes. Os pelitos são cinza escuro,
com laminação plano-paralela. Siltito/arenito muito finos, maciços intercalados, compõem ciclos
granodecrescentes ascendentes com padrões de fraturas preferenciais NE-SW, associados a
quedas de blocos (Figura 2A). Estes estratos afloram, geralmente, nas porções centrais dos vales
fluviais, onde se encontra a maior parte das áreas urbanizadas.
O Membro Chapéu do Sol compreende camadas tabulares de arenitos e pelitos,
lateralmente contínuas (>20 m), granodecrescente ascendentes, sobrepostas a arenito muito fino
bioturbados, com fraturas e falhas subverticais 110°Az (Figura 2B). Os arenitos são feldspáticos,
muito finos, moderados a bem selecionados, com laminação plano-paralelas ou maciças. Exibem
padrão normal dos grãos e contato abrupto com pelito laminado no topo.
O Membro Rio Segredo é constituído de arenitos (Figura 2C) na porção norte da área e
sustentam a porção mais elevada do relevo. Constituem escarpas que expõem camadas com
estratificação horizontal, laminação cruzada cavalgante ou ondulada simétrica, cruzada acanalada
de médio porte. Arenitos feldspáticos, bem selecionados, lenticular ou sigmoidal, com
estratificação cruzada planar, laminação ondulada simétrica e assimétrica, com gradação inversa,
sugere sedimentação deltaica (BHATTACHARYA ;WALKER, 1992).

Figura 2 - Aspectos faciológicos das unidades litoestratigráficas que ocorrem na área estudada: (A) pelitos e
siltitos do Membro Rio Sul com padrões de fraturas que provocam ‘quedas de blocos’; (B) pelitos e arenitos
finos do Membro Chapéu do Sol com falhas e fraturas; (C) arenitos deltaicos do Membro Rio Segredo com
estratos sigmoidais; e (D-H) estratos fluviais do Membro Triunfo (Formação Rio Bonito) com ampla
variedade de fácies sedimentares com influência de maré. Fotos: M. S. Nascimento e D. G. V. Parizoto/Jul.
2015.

O Membro Triunfo inclui arenitos e pelitos fluviais com intercalações de camadas de
carvão, sucedidas por depósitos de planície de maré e praial (Figura 2 D-G). Constituem pacotes
com ampla extensão lateral (>30 m), compondo sucessão aflorante de 15m. As camadas de
arenito têm forma de canal e contato abrupto e erosivo com pelitos. São arenitos grossos a muito
grosso, mal selecionados, quartzo-feldspáticos, ricos em matriz caulínica e com gradação normal.
Intraclastos de pelito ocorrem na base destes pacotes. Estratificação cruzada acanalada, com
terminação tangencial, estratificação tabular e plano-paralela são frequentes. A sucessão finaliza
com pacotes de heterolitos tabulares com contato abrupto com arenitos muitos finos a médios,
quartzo-feldspáticos, com laminação cruzada simétrica e assimétrica de pequeno porte. Estes
estratos são sucedidos por arenitos quartzosos com estratificação cruzada de baixo ângulo e
tabulares de médio porte. Incluem acamamentos heterolíticos ondulado, lenticular e flaser.
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Estratos cruzados com sentidos opostos, com recobrimento argiloso indicam a influência de maré.
Arenitos grossos, quartzo-feldspáticos exibem estratos cruzados acanalados de médio porte.

3. A RELAÇÃO ESTRUTURAL E OS DESLIZAMENTOS
O relevo da área central da sede do município de Ituporanga é formado por patamares
orientados SW-NW, com encostas bem definidas, perpendiculares ao vale do Rio Itajaí. O
substrato dessas encostas é composto por depósitos sedimentares intemperizadas com perfis de
alteração argilo-arenoso que ultrapassam 4 m de espessura. Essas rochas foram constituídas por
sedimentos depositados na formação da bacia do Paraná e reativados no Neoproterozóico na
ZCIP (Figura 3A).

Figura 3 - (A) localização dos deslizamentos ao longo da faixa formada pelo lineamento Itajaí-Perimbó,
passando no pé do Horst que domina uma escada de patamares constituída por substrato sedimentar
deformado (zonas de cataclase); (B) pelitos estuarinos da Formação Rio Bonito com estruturas
sedimentares basculhadas; (C) deslizamento induzido em uma área acima de uma grande terraplanagem.
As imagens (B) e (C) corespondem ao ponto 4 na imagem (A); (D e E): deslizamento induzido de um
depósito de encosta na área urbana já ocupada do município – ponto 2 na imagem A. Fotos: J. R. G. M.
Pellerin e D. G. V. Parizoto/Jul. 2015.
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O norte desse lineamento corresponde a um Horst - bloco montanhoso situado entre falhas quebrando a horizontalidade das camadas formadas pelas rochas da Formação Taciba, mais
antigas, no lado Norte, e as rochas da Formação. Rio Bonito no Sul. Essas formações
gondwânicas se mostram horizontalizadas ou sub-horizontalizadas, com perturbações estruturais,
como por exemplo, mergulhos acentuados e dobramentos adiastróficos relacionadas a reativação
da falha, arqueamentos, e até intrusões de diques e “sills” de diabásio.
Um corte recente feito em uma obra de terraplanagem num desses patamares mostra que
as estruturas sedimentares são deformadas e aparecem quase na vertical (Figura 3B). Nessa
mesma área, no setor NW da obra, uma encosta retaludada sofreu um grande deslizamento.
Na produção do mapa geológico final, os setores de lineamentos estruturais mais
importantes, vistos no campo, são marcados como zonas de diáclase. Nas encostas ao longo da
ZCIP foram identificados depósitos de encostas espessos condicionando diversos outros pontos
de deslizamentos (Figura 3 D e E).

4. CONCLUSÕES
A porção norte do perímetro urbano da cidade de Ituporanga está situada em uma região com
características geológicas e geomorfológicas complexas que configuram ambientes com grande
suscetibilidade a movimentos massa.
O mapeamento geológico revela que os litotipos sedimentares correspondem à
Formação Taciba na base e Formação Rio Bonito no topo. As fácies sedimentares da
Formação Taciba correspondem aos depósitos dos membros Rio do Sul, Chapéu do Sol e Rio
Segredo. As fácies sedimentares da Formação Rio Bonito são atribuídas ao Membro Triunfo.
A integração dos dados revela influência estrutural na dissecação do relevo e aumento da
suscetibilidade de movimentos de massa.
Foi possível comprovar uma estreita correlação entre os locais com deslizamentos e os
lineamentos estruturais da Zona de Cisalhamento Itajaí-Perimbó, que condiciona a instabilidade
dos pacotes sedimentares, especialmente, nas zonas de catáclase onde é mais intenso a
saturação nas rochas, o intemperismo, os processos erosivos, e movimentos de massa.
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RESUMEN
Se presenta un panorama general de movimientos en masa en el contexto serrano de Tandilia.
Dichos movimientos constituyen procesos geomórficos de importancia en el modelado de distintos
sectores de aquel paisaje serrano, resumiéndose en esta contribución las características más
significativas, así como los diversos ámbitos de producción y aspectos relacionados con daños,
amenaza y riesgo. Los movimientos se produjeron en áreas de mayor y menor relieve, afectando
roca y regolito de secuencias cuyas edades abarcan el intervalo Precámbrico-Holoceno. Parte de
dichos movimientos está estrechamente vinculada con actividades humanas, principalmente con
antiguas explotaciones mineras. Las áreas con evidencias de movimientos, indicadoras de
inestabilidades antecedentes, sumadas a las reactivaciones producidas, alertan ante la amenaza y
riesgo de estos procesos, los cuales deberían ser tratados al momento de establecer lineamientos
de planificación relacionados a la ocupación futura del terreno.
Palabras clave: Movimientos en masa, Tandilia, Argentina
ABSTRACT
An overview of the mass movements in the Tandilia ranges is here presented. Such movements
are significant geomorphic processes in shaping the different sectors of the ranges landscape. In
this contribution, the most important features, as well as the different environments of their
production, and issues related to damages, threat and risk, are reported. Movements occurred in
areas of high and low relief, affecting rock and regolith of sequences that range in age from the
Precambrian to the Holocene. Part of such movements is closely related to human activity, mainly
old mining exploitations. The areas with evidence of movements, suggesting previous instabilities,
together with reactivations, alert the threat and risk of these processes, which should be addressed
when planning guidelines related to the future occupation of the area.
Key words: Mass movements, Tandilia, Argentina
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1. INTRODUCCIÓN
Los movimientos en masa (MM) se refieren al desplazamiento en la superficie terrestre por
acción de la gravedad, de rocas, detritos de rocas (regolito) y diversos componentes de
actividades humanas, con hielo y/o agua en diferentes proporciones. Son procesos geomórficos
exógenos que modelan la superficie y pueden derivar en riesgo para el hombre o productos de
sus actividades. El uso de una
parte del espacio físico en
Tandilia (NÁGERA, 1940), (Fig. 1)
ha ido en aumento debido a
distintos tipos de gestiones
sociales,
las
que
incluyen
actividades
industriales,
agropecuarias,
deportivas,
turísticas,
culturales
y
urbanísticas. No obstante, parte
de ellas se desarrollan en rasgos
morfológicos con manifestaciones
de MM. Esta situación, sumada a
las evidencias de reactivaciones
de estos procesos en distintos
sectores, indica la amenaza y
riesgo en la zona considerada.

2. OBJETIVOS
Presentar un panorama general de las características más salientes de los movimientos en
masa (SUMMERFIELD, 1991), los distintos ámbitos de generación y aspectos vinculados a daños,
amenaza y riesgo en distintos sectores de Tandilia.

3. MÉTODO UTILIZADO
El reconocimiento de inestabilidades antecedentes se logró mediante trabajos en gabinete y
campo. En el primero se procedió a la identificación y análisis de geoformas producidas por MM a
través de su representación en fotografías aéreas de las décadas del 60 y 80 e imágenes de
satélite. Los trabajos de campo consistieron en el reconocimiento, caracterización de MM y
consultas a personal de establecimientos agropecuarios en áreas con evidencias de MM, con el
objetivo de estimar las edades de algunos de ellos. En sectores con antiguas galerías
subterráneas producto de minería en la ciudad de Tandil, se realizaron trabajos en el terreno y
consultas a vecinos, informes técnicos y periódicos locales. En la Fig. 1 las secuencias rocosas de
sedimentitas precámbricas incluyen al Grupo Sierras Bayas (SGSB) y las paleozoicas inferiores a
la Formación Balcarce (SFB). Asimismo, los detritos de ladera cenozoicos asociados a los
cuerpos serranos no han sido representados en dicha figura. Los MM identificados en las laderas
de los cerros modelados en las SGSB y SFB son tratados conjuntamente debido a la similitud
general de los mismos.

4. RESULTADOS OBTENIDOS
Tandilia se extiende por algo más de 300 Km desde unos pocos kilómetros al NO de la
ciudad de Olavarría (extremo noroccidental) hasta la ciudad de Mar del Plata en la costa atlántica
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(extremo suroriental), presentando una altura máxima (524 m s.n.m.) en Sierra La Juanita, en
cercanías de la localidad de Barker. No obstante su altura reducida sobre la llanura que la
circunda, los rasgos producto de MM, son característicos de los cerros que la integran. En el
ámbito serrano de Tandilia los MM fueron diferenciados en distintos sectores, presentando un
gran desarrollo en las Sierras de Tandil y Sierras de Balcarce (Fig. 1). Considerando el contexto
geomorfológico, se ubican principalmente en sectores de mayor relieve integrados por cerros
modelados en el basamento cristalino, en SGSB y SFB y sus laderas de detritos (LD) asociadas.
De menor desarrollo se reconocieron en canales y cárcavas en la zona de suave relieve ubicada a
partir del pie de dichas laderas. En todos estos contextos los MM afectaron geoformas de distinta
jerarquía, movilizando materiales correspondientes a roca y regolito, integrantes de unidades
litoestratigráficas que abarcan el intervalo Precámbrico – Holoceno en conjunto. A estos se les
suman, además, componentes producto de actividades humanas.

4. 1. Movimientos en masa en cerros de basamento cristalino y laderas asociadas
Los MM se diferenciaron en las Sierras de Tandil y Sierras de Azul y tuvieron lugar en LD,
frentes escarpados (FE), frentes antiguos de meteorización y formas de dimensiones menores.
En las LD se reconocieron en el área de la ciudad de Tandil y de Boca de la Sierra (Partido
de Azul) (Fig. 1). Entre otros, en la ladera sur de la Sierra de Las Ánimas, a unos 5,5 km al sureste
del centro de la ciudad de Tandil y a lo largo de 1,7 km aproximadamente, se registran evidencias
de MM, (lomadas, depresiones y zonas de arranque
de
materiales).
Similares
geoformas
se
diferenciaron también en sectores del área de Boca
de la Sierra. A partir de FE de diferentes
dimensiones, los MM, se reconocieron en el tramo
sur de la Sierra de Las Ánimas y en el área de Boca
de la Sierra. En la primera, se conservan grandes
bloques que han sido movilizados a partir de un FE
por caídas y algunos por vuelcos. Deslizamientos
planares (EPOCH, 1993) afectando estructuras en
lajas de cuerpos domáticos se diferenciaron en el
área de Cantera Tartagal y cerros aledaños (Partido
de Tandil) y vuelcos en sectores del Cerro Parque
Independencia en la ciudad de Tandil. Una
paleosuperficie Paleógena (DEMOULIN et al. 2005)
expone frentes de meteorización, que integran rasgos comunes en Tandilia. En ellos, yacen
bloques y bochones colgados correspondientes a rocas nucleares liberadas de un manto de
meteorización asociado a dicha paleosuperficie. El bloque colgado más famoso fue la Piedra
Movediza, ubicada en el Cerro La Movediza de la ciudad de Tandil. La misma, fue desplazada por
un MM en la segunda década del siglo XX; sus fragmentos yacen a escasos metros por debajo de
su posición original (Fig. 2). Los MM vinculados a formas menores afectaron bloques y bochones
expuestos en superficie. Los mismos se produjeron a lo largo de sectores en las rocas debilitados
por meteorización y se reconocieron en distintas zonas del partido de Tandil (entre otros: Cerro La
Movediza, Estancia Milla Curá y ladera sur de Sierra de Las Ánimas). Agrupan vuelcos, caídas y
deslizamientos planares, caracterizándose por volúmenes escasos (menos de 2 m3) de materiales
desplazados y corta distancia (menor a 3 m) recorrida. Numerosas geoformas afectadas por
vuelcos fueron también reconocidas en distintos sectores del área de Boca de la Sierra.

4. 2. Movimientos en masa en cerros de SGSB y SFB y laderas asociadas
Se diferenciaron en diferentes tramos del cordón serrano, aunque principalmente, en las
Sierras de Balcarce y Sierras de Tandil (Fig. 1). Afectan dos componentes morfológicos: FE y LD.
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La gran mayoría de los MM más importantes se
reconoció en estas LD. Los materiales movilizados
a partir de los FE y LD están integrados por roca y
regolito, respectivamente. A partir de FE los MM
están representados por bloques de SGSB y SFB
que yacen al pie de los mismos y en sus cercanías,
pudiendo alcanzar unos 4 m de eje mayor. Se
reconocieron caídas, vuelcos y movimientos
complejos (VARNES, 1978). En los FE Los MM
están favorecidos por características morfológicas
(pendientes verticales y aún extraplomadas) y
estructurales (superficies de estratificación y
fracturas de fuerte inclinación a subverticales,
ampliadas por meteorización) de las sedimentitas
referidas. Los MM en las LD se produjeron en
distintos momentos de la evolución del paisaje. Se reconocieron MM representados en fotografías
aéreas de la década del sesenta, generados en el intervalo 12/12/66-18/08/81 y otros
(denominados “recientes”) diferenciados en las Sierras de Tandil y que incluyen movimientos
producidos a fines de agosto-comienzos de septiembre del año 2001 y en fechas cercanas y
posteriores a la previamente referida (GENTILE, 2011). Los MM en estas LD pueden ocupar
tramos muy extensos, tanto en sentido transversal como paralelo a la inclinación de las mismas
(Fig. 3). Se presentan en general, agrupados y con evidencias, de reactivaciones en distintas
laderas. Integran deslizamientos rotacionales, translacionales y retrogresivos, movimientos
complejos y flujos, los que modificaron la morfología de las laderas. Los materiales movilizados
por los MM, no alcanzan los canales ubicados lejos de las LD, labrados en la zona de menor
relieve. Los mecanismos disparadores de los MM generados en el intervalo 12/12/66-18/08/81 y
“recientes” se vincularían con lluvias. La acción del agua habría impulsado también, MM previos a
la década del sesenta (GENTILE, 2011).

4. 3. Movimientos en masa en la zona de suave relieve
En este ámbito que se extiende a partir del pie de las LD de los cerros, los MM afectan
rasgos y litologías integrados por escarpas erosivas de canales y cárcavas y regolito,
respectivamente. El regolito (Cenozoico superior) que fue afectado, se compone de depósitos
eólicos, aluviales y en ocasiones materiales producto de actividades humanas. Los MM agrupan
deslizamientos rotacionales, caídas y vuelcos. Son de escasas dimensiones (3 – 5 m de longitud)
y las causas estarían vinculadas a erosión basal de escarpas y acción del agua de lluvias.

4. 4. Movimientos en masa vinculados con actividades humanas
Se identificaron principalmente en tres sectores: a. trazas de caminos, b. vinculados a áreas
con actividades mineras antiguas, c. en el contexto de un circuito de carreras de autos. Los
primeros afectan FE de pendientes verticales producidos por el hombre en secuencias rocosas del
basamento cristalino y depósitos del Cenozoico superior. Dichos FE, resultan de desmontes en
lomadas con el objeto de disminuir la pendiente de la traza del camino. En el basamento cristalino,
afectaron rocas y en ocasiones regolito superficial integrado por detritos producto de alteración del
basamento asociados a sedimentos eólicos antiguos. Agrupan caídas, vuelcos, deslizamientos en
cuña y en ocasiones complejos (VARNES, 1978), los últimos, producto de un deslizamiento inicial
y una caída posterior. El desarrollo intenso de fracturas con distinta inclinación y dirección (a
veces dirigidas hacia el camino) y la meteorización en estas secuencias favorecen la movilización
de los materiales. El tramo con mayores evidencias de MM corresponde a una lomada en la Ruta
226 - Km 160 (Fig. 4) donde se reconocieron MM en distintas fechas en ambas márgenes del
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camino. Los volúmenes de rocas afectadas son
escasos, en general de 0,1 – 0,2 m3, con máximos
de alrededor de 1 m3 para bloques individuales, a
unos 8 m3 para el conjunto de materiales y es
reducida (unos 4 m) la distancia recorrida por los
mismos. Los MM diferenciados en depósitos del
Cenozoico superior afectaron regolito integrado por
sedimentos eólicos y en ocasiones sedimentitas.
Integran vuelcos, caídas y movimientos complejos
(desmoronamiento - flujo en la parte terminal). El
carácter friable de los materiales y la acción del
agua impulsarían los MM, caracterizándose los
movimientos individuales por escasos volúmenes
(unos 3-4 m3) y exiguo desplazamiento (cercano a 4
m) de los materiales. En la ciudad de Tandil a partir de la segunda mitad del siglo XIX, se
explotaron materiales fluviales del subsuelo cercano. Esta actividad generó galerías subterráneas,
conocidas localmente, como “minas de arena”. Distintos sectores de la ciudad ubicados sobre
estas galerías han sido afectados por MM de tipo subsidencias (SUMMERFIELD, 1991), los que
corresponden a colapsos y asentamientos (GENTILE y VILLALBA, 2008). En el Autódromo La
Barrosa (ciudad de Balcarce), numerosas evidencias de MM se diferenciaron afectando
alambrados, postes y traza del circuito.

5. DISCUSIÓN
Los daños por MM, dependen de los sectores de producción de los mismos. No han sido
mencionados daños en FE y LD en cerros del basamento cristalino. A partir de frentes de
meteorización antiguos, el movimiento que desplazó a la Piedra Movediza de su posición original,
produjo un daño mayor al patrimonio geomorfológico y turístico de la ciudad de Tandil. Los
pequeños MM que afectaron bochones y bloques del basamento cristalino, generaron perjuicios
menores de índole patrimonial y turística. En LD de cerros en SGSB y SFB no se identificaron
daños mayores (a excepción del Autódromo La Barrosa), solo roturas de alambrados en Sierra La
Juanita. Una carencia de daños se asocia a FE que se desarrollan en estos cerros, como a los
MM producidos en escarpas erosivas de canales y cárcavas. Los MM en caminos afectaron FE
realizados por el hombre. Por el contrario, aquellos vinculados con actividades mineras antiguas
que generaron galerías subterráneas, son los que mayores perjuicios provocaron. Se produjeron
subsidencias en viviendas, calles, predios y una pequeña pista de aterrizaje. Causaron fracturas
en paredes, cielorrasos, dinteles, piscinas, inclinación y compresión de marcos de ventanas y
puertas, problemas de cierre, inclinación de paredes y despegue de pisos. Además de perjuicios
económicos y en ocasiones dificultades en el normal desarrollo de actividades, en casos se
demolió parte o la totalidad de viviendas. Por haber cedido un piso durante una construcción tres
operarios debieron ser rescatados por bomberos (GENTILE y VILLALBA, 2008).
La amenaza de MM se asocia a componentes geomórficos y geológicos. Los primeros
integran rasgos de distinta jerarquía en cerros del basamento cristalino, SGSB y SFB, formas
menores en la zona de suave relieve, como diferentes productos de actividades humanas. En los
cerros del basamento cristalino, la amenaza de MM en tramos de FE y LD, en algunos sectores
podría derivar en riesgo debido a la ocupación futura del área. Un riesgo potencial se manifiesta
por la presencia de bloques y bochones colgados en antiguos frentes de meteorización de paseos
turísticos como el Cerro La Movediza y otros sectores. Los MM en las LD de las SGSB y SFB,
representados en fotografías aéreas de la década del sesenta, sumados a los producidos en el
intervalo 12/12/66 – 18/08/81, como a aquellos denominados “recientes” generados a fines de
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agosto - comienzos de septiembre del año 2001, en fechas cercanas a esta última y posteriores
(reconocidos el 31/10/03), son indicadores de la amenaza en esas zonas. A pesar de no haberse
registrado prácticamente daños, el riesgo potencial en estas laderas es importante. La amenaza a
partir de FE en SGSB y SFB podría derivar en riesgo, principalmente donde se practican
escaladas como en Cuchilla de Las Águilas. La amenaza de MM en FE por actividad antrópica en
el basamento cristalino en tramos de la Ruta 226, a pesar de los volúmenes reducidos de
materiales desplazados, podría derivar en riesgo debido a las cercanías de los FE con la ruta. Los
MM producidos en distintas fechas en ambas márgenes del Km 160 de dicha ruta, señala el riesgo
potencial de estos procesos. Los perjuicios ocasionados por las “minas de arena” en el subsuelo
de la ciudad de Tandil, son indicadores del riesgo en esos sectores de la ciudad. En los mismos,
los MM tuvieron lugar en distintos momentos, señalando la operabilidad de los mismos a través
del tiempo. Esta situación, sumada a la expansión futura de la ciudad hacia sectores con galerías
subterráneas y al deterioro de estas a través del tiempo, indica que el riesgo se mantendría.

6. CONCLUSIONES
La identificación de MM en sectores de Tandilia, indica la amenaza y el riesgo de estos
procesos. Los daños producidos fueron diferentes dependiendo de los sitios de producción. Los
MM afectaron componentes del paisaje natural, patrimonio geomorfológico y producto de
actividades humanas. Los perjuicios mayores se relacionan principalmente con galerías
subterráneas antiguas. Por el contrario, daños mínimos se produjeron en las LD de los cerros
modelados en las SGSB y SFB, que son además, las que tienen el mayor desarrollo de MM. Los
componentes morfológicos naturales y antrópicos, con evidencias de inestabilidades, deberían ser
considerados por aquellas entidades públicas encargadas de planificación, al momento de
establecer pautas de ordenamiento respecto a la ocupación futura de los terrenos.
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RESUMO
A natureza sistêmica dos riscos requer uma visão estratégica, de forma que o ambiente empresarial com
seus riscos se tornam mais complexos e interdependentes e seus níveis de resiliência determinam se eles
se tornam o baluarte da estabilidade ou amplificadores de choques em cascata. Fortalecer a resiliência
requer a superação de desafios de ação coletivos através do entendimento dos vasos comunicantes entre
riscos. Desta maneira não basta mais somente utilizar processos de anánlise de riscos com a Matriz de
Riscos, cruzando probabilidade e impacto. Há necessidade do entendimento da dinâmica entre riscos, ou
seja da Motricidade entre eles. A utilização da Matriz de Impactos Cruzados permite enxergar o risco
sistêmico. O risco sistêmico é o risco de colapsos em um sistema inteiro, oposto ao colapso de partes
e componentes individuais.
Palavras chaves: Interconectividade, Matriz de Impactos Cruzados, Matriz de Riscos, Riscos,
Gestão de Riscos.
ABSTRACT
The systemic nature of the risks requires a strategic vision, so that business environment with its
risks becomes more complex and interdependent and their resilience levels determines whether
they become the mainstay of stability or shock amplifiers. Strengthen resilience requires overcoming
collective action challenges through the understanding of communicating vessels between risks.
Thus, it is not enough uses Risk Matrix analysis processes crossing probability and impact. There is
a need to understand the dynamics of risks, i.e. the motricity between them. The Cross-Impacts
Matrix allows you looks the systemic risk. Systemic risk is the risk of collapse in an entire system,
as opposed to the collapse of parts and individual components.
Key words: Interconnectivity, Bayes Theorem, Cross-Impacts Matrix, Risks Matrix, Risks, Risk
Management.
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1. Introdução
O relatório de Riscos Globais de 2016 (WEF, 2016) salienta como riscos globais não apenas
são interconectados, mas também possuem impactos sistêmicos. Para gerir os riscos corporativos
eficientemente e construir a resiliência aos seus impactos, esforços são necessários para
entender, medir e prever a evolução das interdependências (INTERCONECTIVIDADE) entre os
riscos, suplementando as ferramentas tradicionais de gestão de riscos com novos conceitos
projetados para ambientes incertos.
A natureza sistêmica dos riscos corporativos pede uma visão estratégica holística dentro da
corporação. Assim como sistemas de finanças, supply-chains, saúde e energia, a Internet e o
ambiente se tornam mais complexos e interdependentes e seus níveis de resiliência determinam
se eles se tornam o baluarte da estabilidade ou amplificadores de choques em cascata.
Desta maneira não basta mais somente utilizar a Matriz de Riscos, cruzando probabilidade
e impacto, pois esta avaliação fornece a criticidade dos riscos, dentro de suas disciplinas. É
importante, claro e muito. Mas há a necessidade do entendimento da dinâmica entre riscos, ou
seja da Motricidade entre eles. Quais riscos possuem força e capacidade de influenciar outros
riscos. A partir daí podemos enxergar a verdadeira interconectividade entre riscos.
2. Criticidade e Motricidade de Riscos
O Relatório de Riscos Globais de 2016 mais uma vez salienta a importância de
elaborar o estudo das conexões entre riscos, ou seja de entender as influências entre
riscos, o que um risco influência em outro. Qual é a motricidade dos riscos no contexto geral
do quadro (WEF, 2016).
O que o Relatório sugere, desde 2009, é que não só façamos o estudo da Matriz de
Risco de Probabilidade e Impacto que identifica a criticidade do risco (WEF, 2016).
A Matriz de Riscos só demonstra quais riscos são mais críticos, ou seja, esta Matriz
prioriza o tratamento frente a criticidade do seu impacto e a probabilidade do evento vir a
acontecer (Brasiliano, 2009).
A Matriz de Riscos sozinha não demonstra a interconectividade entre riscos. O estudo
das conexões entre riscos nos dá uma visão do risco sistêmico. O risco sistêmico é o risco
de colapsos em um sistema inteiro, oposto ao colapso de partes e componentes individuais. Os
riscos sistêmicos podem ser caracterizados por pontos de ruptura modestos, combinando
indiretamente para produzir grandes falhas, por contágio ou compartilhamento de risco, como
uma perda desencadeando uma reação de outras ou sistemas sendo incapazes de recuperar
o equilíbrio depois de um choque (Brasiliano, 2009).
Portanto, podemos concluir que a influência de um risco não crítico pode, às vezes,
ser estratégica, dentro de um determinado contexto. Dentro desta ótica é imperioso que o
gestor enxergue a motricidade e as conexões entre os riscos (Brasiliano, 2008).
A Interconectividade entre riscos passa a ser uma ferramenta estratégica para o
gestor entender esta dinâmica. Michael Godet, cenarista francês, utiliza a Matriz de
Impactos Cruzados – MIC, que tem como base o Teorema de Bayes, Probabilidades
Condicionantes para entender a dinâmica de fatos portadores do futuro na construção de
cenários prospectivos (Godet,1993). O autor aproveitou esta metodologia e transportou
para a área de riscos, com poucas adaptações, visando também entender a influência de
um risco sobre o outro.
A técnica de impactos cruzados pode ser descrita, sucintamente, do seguinte modo:
dispostos em uma configuração matricial, com o eixo vertical significando as forças motrizes
e o horizontal as dependências. A diagonal principal da matriz é inutilizada. Os dados
entram sempre na VERTICAL, ou seja, de cima para baixo, onde é colocado um peso (valor
numérico em uma escala ajustada) que representa a influência de cada evento, coluna
sobre a probabilidade incondicional do evento linha (Godet,1993). A matriz de Impactos
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Cruzados deve ser preenchida, utilizando-se uma tabela, que permite que se atribuam
valores de 0 a 3, para quantificar o efeito (impacto) que a ocorrência do Risco destacado
poderá causar sobre os demais Riscos. Os valores seguem a seguinte tabela (Tabela 1):
TABELA 1: Critério Grau de Interdependência

Influência
ALTA
MÉDIA
BAIXA
NÃO INTERFERE

Nota
3
2
1
O

Ao somar os valores das colunas com as linhas, obtêm-se, através dos resultados das
colunas, a motricidade de cada risco, e através das linhas horizontais, o valor de sua
dependência. Exemplificamos a matriz abaixo, com seis riscos (Figura 1):
FIGURA 1: Matriz de Impactos Cruzados

x1
x2
x3
x4
x5
x6
M

x1
0
1
0
0
0
0
1

x2
1
0
1
0
1
1
4

x3
1
1
0
0
1
0
3

D = Dependência

x4
1
1
0
0
0
0
2

x5
1
1
1
1
0
1
5

x6
1
0
1
1
1
0
4

D
5
4
3
2
3
2

M = Motricidade

Esta matriz possui de especial a influência da ocorrência de um Risco sobre a
probabilidade de outros ocorrerem. Pode-se então elaborar a matriz de motricidade versus
dependência (Godet,1997). Para tanto, basta calcular os pontos médios de motricidade e
de dependência, aplicando as fórmulas a seguir, e construir a Matriz de Interpretação de
Motricidade versus Dependência (Figura 2).
VM + vM
PM = ________________
2

PM = Ponto Médio da Motricidade
VM = Valor mais alto de motricidade
vM = Valor mais baixo da motricidade

VD + vD
PD = ________________
2

PD = Ponto Médio da Dependência
VD = Valor mais alto da dependência
vD = Valor mais baixo da dependência

FIGURA 2: Matriz de Interpretação da Motricidade versus Dependência
Motricidade x Dependência

IV
Independente

I
Ligação

III

MOTRICIDADE

II
Motriz

Dependente

DEPENDÊNCIA
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Como pode ser visto na Figura 2, as variáveis motrizes (quadrante II) são as que
condicionam o restante do sistema. Já as variáveis de ligação (quadrante I) são muito
motrizes, mas têm grande dependência das demais. São as que fazem a ligação entre as
variáveis motrizes e as dependentes (quadrante III). Por sua natureza instável, qualquer
ação sobre elas terá repercussão sobre as outras e um efeito de retorno sobre si próprio
que virá ampliado ou atenuado em função da impulsão inicial.
As variáveis dependentes (quadrante III) são pouco motrizes e muito dependentes,
seu comportamento é explicado pelo das variáveis motrizes e de ligação. Já as variáveis
independentes (quadrante IV) são aquelas pouco motrizes e pouco dependentes. São
geralmente riscos desligados do contexto, franco atiradores (Godet,1993).
Abaixo um exemplo de uma Matriz de Impacto Cruzados - MIC entre riscos para um
evento da Copa do Mundo em São Paulo. Na Figura 3, o resultado da MIC.
Figura 3 – Matriz de Impactos Cruzados do Evento FIFA Fun Fest em São Paulo

Com base nos resultados da MIC foi elaborado a Matriz de Interpretação da
Motricidade versus Dependência para entender a dinâmica entre os riscos (Figura 4).
Figura 4 – Confecção da Matriz de Interpretação da Motricidade versus a Dependência
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3. Matriz de Priorização de Ricos
Tendo a Matriz de Riscos, que é a Criticidade e a Matriz de Interpretação da
Motricidade versus a Dependência a pergunta era quais riscos eram prioritários? Pois bem
a resposta foi criar uma Matriz de Priorização. Esta Matriz de Priorização o autor cruzou as
as matrizes de Riscos (Probabilidade x Impacto) e a Matriz de Interpretação ( Motricidade
versus Dependência). Este cruzamento fez com que ressaltassem, dentro de critérios
estabelecidos pelo autor, os riscos críticos e motrizes ao mesmo tempo. Desta forma o
gestor consegue tratar o risco sob duas óticas simultâneas. Exemplificando em um caso
prático vamos acompanhar as Figuras 5, 6 e 7.
Figura 5 – Aplicação da Matriz de Riscos da Fifa Fun Fest com 15 riscos, sendo um no quadrante vermelho

1- Manifestação Pacífica com bloqueio do tráfego local
2- Manifestações com atos de vandalismo/ depredação contra o patrimônio público
3- Manifestações com atos de vandalismo com lançamento de inflamáveis contra o público local
4- Manifestações com atos de agressão contra o efetivo da Polícia Militar gerando violência
5-Tumulto
6- Manifestação para contenção do público para o local do evento
7- Atentado terrorista criminoso
8- Assédio Sexual
9- Arrastão
10- Briga entre torcidas uniformizadas
11- Presença de Grupos Extremistas
12- Presença de Extremista solitário
13- Crimes comuns (roubos, furtos)
14- Movimentos de pressão e reivindicatórios
15- Violência Policial

Após a elaboração da Matriz de riscos, elaboramos a Matriz de Impactos Cruzados e
a Matriz de Interpretação para entender a dinâmica entre os riscos.
Figura 6 – Aplicação da Matriz de Interpretação da Motricidade versus Dependência da Fifa Fun Fest com
quatro riscos motrizes e sete riscos de ligação, ou seja temos onze riscos influentes dos quinze.
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A Matriz de Priorização fornece uma visão mais abrangente, pois prioriza em uma
primeira bateria quatro riscos e em uma segunda bateria cinco riscos, todos no quadrante
vermelho. (Figura 7).
Figura 7 – MATRIZ DE PRIORIZAÇÃO DE RISCOS

4. Conclusão
Esta ferramenta, a Matriz de Priorização, fornece uma visão diferenciada para os
gestores, fazendo com que passem a enxergar o risco sistêmico. A sua utilização pode ser
amplamente empregada em estudos específicos para riscos estratégicos, onde a
interconectividade é uma peça chave para o entendimento do contexto estratégico da
empresa. É uma ferramenta que o gestor atual não deve deixar de utilizar e praticar, pois a
dinâmica dos riscos é uma variável importantíssima a ser levada em consideração.
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RESUMO
A Carta Geotécnica de Aptidão à Urbanização frente aos desastres naturais, de acordo com a Lei
Federal 12.608/12, tem como objetivo indicar diretrizes para o planejamento territorial das áreas
de expansão urbana dos municípios, contendo subsídios para revisão e formulação dos planos
diretores locais. Esse instrumento auxilia para que áreas urbanas pouco consolidadas e novos
projetos de parcelamento do solo incorporem diretrizes voltadas para a prevenção dos desastres,
(deslizamentos, enxurradas, corridas de massas, erosão, inundações e processos geológicos
correlatos). Por meio de convênio entre o Ministério das Cidades e a Universidade Federal do
ABC foi elaborada a Carta Geotécnica de Aptidão à Urbanização do Município de São Bernardo
do Campo, SP. O desafio do trabalho consistiu na construção de metodologia baseada nos
parâmetros dos meios físico, biótico, antrópico e na legislação vigente, incluindo no processo de
elaboração, as equipes de docentes e alunos de graduação e pós-graduação da UFABC, e dos
gestores e técnicos municipais de diversas secretarias do município (Habitação, Planejamento
Urbano, Serviços Urbanos e Gestão Ambiental).
Palavras Chave: Carta Geotécnica, Planejamento Urbano, São Bernardo do Campo
ABSTRACT
The Geotechnical Map for Urban Planning in natural disaster areas, according to the Federal
Law 12.608/12, is elaborate to indicate the guidelines for territorial planning in the areas of urban
expansion of municipalities; it includes information for review and formulation of local master plans.
This instrument helps to urban areas poorly consolidated and new land subdivision projects
incorporate focused guidelines for the prevention of disasters (landslides, floods, debris flow,
erosion, floods). Through an agreement between the Ministry of Cities and the Federal University
of ABC, it was elaborated the Geotechnical Map for Urban Planning of São Bernardo do Campo,
SP. The challenge of this work was to build methodology based on the parameters of physical,
biotic, anthropic and current legislation, including in the process, teams of teachers and
undergraduates and graduate UFABC, managers and technicians of the several departments
(Housing, Urban Planning, Urban Services and Environmental Management) of the Municipality.
Keywords: Geotechnical Map, Urban Planning, São Bernardo do Campo
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1. INTRODUÇÃO
No corpo da Lei 12.608/12, que instituiu a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil –
PNPDEC, destaca-se o apontamento da necessidade de incorporação das ações de redução de
risco de desastres na gestão territorial, no planejamento urbano e demais políticas setoriais.
Assim, a Carta Geotécnica de Aptidão à Urbanização frente aos desastres naturais, de acordo
com esta Lei Federal, é um dos instrumentos cujo objetivo é “o fornecimento de informações que
orientem o parcelamento do solo no processo de uso e ocupação, de forma equilibrada com a
condição de suporte do meio físico, evitando-se os riscos e as consequências dos desastres”
(DINIZ & FREITAS, 2013). Estes autores destacam a especial importância destas cartas como
referência nos processos de licenciamento de novos projetos de parcelamento dos terrenos, e
também “para a preparação de planos e projetos de recuperação de áreas que já foram
parceladas, mas que apresentam urbanização precária e situações de risco”.
Esta concepção remete o olhar para o território do ponto de vista dos aspectos geotécnicos
determinados pelas características do meio físico e do ambiente construído. No entanto, no
processo de elaboração deste instrumento cartográfico para o município de São Bernardo do
Campo, a área de intervenção, delimitada junto à equipe de técnicos e gestores da Prefeitura
Municipal, apresentou como característica marcante sua grande importância em termos
ambientais - os terrenos estão todos situados nas proximidades da Represa Billings, em zona de
proteção e recuperação dos mananciais da Região Metropolitana de São Paulo, com uma
ocorrência expressiva de vegetação arbórea (Figura 1). Embora o município possua uma área de
408km2, onde vivem cerca de 750 mil habitantes (IBGE, 2010), mais da metade deste território
está contida em áreas ambientalmente protegidas, por pertencer ao Parque Estadual da Serra do
Mar (cerca de 14% do territorio) ou por constituir Área de Proteção e Recuperação de Mananciais
– Billings. A crise hídrica instalada nesta região ressalta a importância de proteção dos
mananciais. Nesta mesma área se sobrepõem limitações à urbanização oriundas das três esferas
de governo - são limitações relativas às áreas de preservação permanente, de proteção dos
remanescentes de vegetação, de proteção aos mananciais e também oriundas das próprias leis
do município. É importante destacar que vários destes instrumentos normativos não vedam a
ocupação da área, mas estabelecem limitações crescentes em função dos seus atributos naturais
e da sua importância do ponto de vista ambiental. De fato, a vedação pura e simples da
possibilidade de uso não necessariamente garante a conservação das áreas protegidas frente às
dinâmicas territoriais
Esse campo da observação tornou-se muito mais esclarecedor, na medida em que houve
incorporação dos conhecimentos dos técnicos e gestores municipais no processo de construção
da carta geotécnica. Esse processo interativo entre a equipe executora da UFABC e a equipe
municipal extrapolou a discussão sobre as restrições de aptidão à urbanização com finalidade de
prevenção de riscos e desastres. O processo de construção conjunta do instrumento cartográfico
discutiu as perspectivas de uso e aplicação da carta e qualificou o debate sobre a gestão do
território no município e seus respectivos desdobramentos.
Após um intenso trabalho, os resultados da carta (definição de unidades geotécnicas +
limitações e potenciais para uso + diretrizes) estão prontos para auxiliar no planejamento das
intervenções em áreas de risco e nos projetos de urbanização de assentamentos precários, na
avaliação de novos projetos de parcelamento urbano e na definição de restrições a serem
impostas na ocupação de determinadas áreas para fins de urbanização.
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Figura 1. Localização da área de intervenção de São Bernardo do Campo

2. OBJETIVO
O objetivo do trabalho consistiu na construção de metodologia de elaboração de Carta
Geotécnica de Aptidão à Urbanização frente aos desastres naturais que combina a adoção dos
parâmetros dos meios físico, biótico, antrópico e na legislação vigente com o processo de
elaboração participativo no âmbito institucional, integrando equipes de docentes e alunos de
graduação e pós-graduação da UFABC e dos gestores e técnicos das diversas secretarias
(Habitação, Planejamento Urbano, Serviços Urbanos1 e Gestão Ambiental) do município de São
Bernardo do Campo, para o qual a Carta em referência foi elaborada.

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Na elaboração da Carta Geotécnica de Aptidão à Urbanização de São Bernardo do Campo,
(escala 1:10.000), a UFABC adotou a premissa de que os usuários da carta de aptidão são os
responsáveis pelo planejamento e execução da Política Urbana em seus diversos componentes,
de forma que é fundamental a participação da equipe técnica e de gestores da Prefeitura do
Município no fornecimento de informações e de materiais, no acompanhamento da elaboração
integral dos estudos para elaboração da carta, no debate dos resultados obtidos e na validação
das decisões.
A Prefeitura forneceu a documentação cartográfica e demais materiais para a elaboração da
carta geotécnica, e participou da delimitação da área de interesse. Esta delimitação, considerou
os limites da área de expansão do município definidos pela legislação municipal, os limites do
perímetro urbano municipal previsto no Plano Diretor local, assim como os vetores de expansão
urbana que puderam ser identificados, especialmente aqueles associados a projetos estratégicos
locais do ponto de vista socioeconômico. As bacias hidrográficas foram adotadas como unidade
de análise das ações de prevenção de desastres relacionados a corpos d’água.
1

A Defesa Civil municipal está ligada à Secretaria de Serviços Urbanos
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Para a elaboração da Carta Geotécnica de Aptidão à Urbanização foram considerados os
seguintes planos de informação:
 Carta de suscetibilidade aos processos geodinâmicos (movimentos gravitacionais de massa,
sobretudo deslizamentos) e hidrodinâmicos (inundações). Foram incluídos levantamentos de
campo, ensaios geotécnicos – esses realizados pela equipe e laboratório da UFABC;
 Intervalos de declividade conforme a ocorrência de processos (deslizamentos e zonas
úmidas);
 Forma do terreno, com a identificação de áreas côncavas e não-côncavas no software QGIS;
 Áreas prioritárias para a conservação ambiental, que representa a inclusão de aspectos
ambientais na análise, ou seja, a importância de áreas de conservação por outros
condicionantes que não os geotécnicos; e
 Áreas urbanas não consolidadas e áreas não ocupadas, extraídas da carta de uso e ocupação
do solo.
A execução desses trabalhos interativos entre os executores da UFABC e da Prefeitura
aconteceu por meio de reuniões, oficinas, seminários e outras atividades, entre as quais vale
destacar:
a) Oficinas para discussão e definição da área de estudo com a equipe da Prefeitura de
São Bernardo do Campo;
b) Atividades de campo para reconhecimento preliminar da área de estudo de São
Bernardo do Campo;
c) Validação das Cartas Geotécnicas de Aptidão à Urbanização junto aos técnicos do
Ministério das Cidades e aos usuários (equipe da Prefeitura);
d) Apresentação dos resultados para os Secretários Municipais;
e) Entrega da Cartas Geotécnica de Aptidão à Urbanização do município ao Ministério das
Cidades em seminário realizado na sede do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC,
em Santo André (SP);
f) Atividade de campo para validação da carta aptidão à urbanização;
g) Oficina para debate e validação dos resultados finais;
h) Elaboração de Guia Prático da Carta Geotécnica de Aptidão à Urbanização, diretrizes e
recomendações para o parcelamento, uso e ocupação do solo com realização de
Oficia de Trabalho;
i) Previsão da apresentação da carta para o Conselho Municipal de Planejamento.

4. RESULTADOS E AVALIAÇÃO DO PROCESSO
A elaboração da Carta Geotécnica de Aptidão à Urbanização além de adotar os
métodos tradicionais para sua confecção (PRANDINI, 1995, SOBREIRA; SOUZA,
2014), inclui alguns condicionantes não geotécnicos, principalmente aqueles da esfera
ambiental, das leis vigentes no município e da experiência e prática dos gestores municipais.
Para elaboração da carta, em seu início, foram organizados quatro grupos de trabalho,
compostos por professores e alunos da UFABC e por técnicos e gestores da PMSBC: (I) grupo de
suporte em geoprocessamento, (II) grupo de investigação de formas, processos e materiais/
investigações geotécnicas e ensaios laboratoriais, ( III) grupo de investigação de áreas úmidas e
inundações e (IV) grupo de estudo de cenários futuros de uso e ocupação.
Assim, a preocupação de tornar o instrumento aplicável no município norteou as discussões
por parte da equipe da Secretaria de Planejamento Urbano e Secretaria de Gestão Ambiental,
representadas no grupo de trabalho “Cenários Futuros”. Esteve claro durante o processo que os
resultados precisariam ser incorporados à gestão territorial da cidade e aplicados, no futuro, em
conjunto com normas e diretrizes de outra ordem, especialmente ambiental e urbanística.
Vale ressaltar que o município de São Bernardo do Campo não possui um perímetro de
expansão urbana, e a divisão urbano-rural, que é ainda da década de 1980, não retrata uma
característica importante: mais de 70% do território apresenta atributos naturais relevantes e estão
inseridos em áreas protegidas pela legislação ambiental, parte na área de proteção e recuperação
de mananciais do Reservatório Billings (APRM-B) e parte inserida no Parque Estadual da Serra
do Mar (PESM). No entanto, a dinâmica de ocupação do território fez com que a mancha urbana
fosse, ao longo dos anos, avançando sobre a APRM-B. Diante do contexto real de ocupação e
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das perspectivas de preservação e gestão das áreas protegidas, o novo Plano Diretor de São
Bernardo do Campo priorizou a ocupação (com índices e usos) dos vazios localizados próximos e
dentro de uma franja urbana que tem o rodoanel Mario Covas como limite físico.
Nesse sentido, a inquietação que surgiu ao longo do processo de elaboração da carta foi:
como compatibilizar as conclusões sobre a aptidão à urbanização dadas pelos condicionantes
físicos às restrições ambientais e à dinâmica de ocupação do território?
Com base neste questionamento, a participação da equipe da prefeitura foi importante para
agregar debates para além dos cruzamentos de dados do meio físico, incluindo cruzamentos das
restrições da legislação ambiental, especialmente a Lei da Billings e legislação florestal.
Optou-se como orientação metodológica, pela preparação prévia de uma carta que
sinalizasse a prioridade de conservação ambiental dos diversos setores a serem mapeados pela
carta geotécnica. Essa carta de prioridade de conservação ambiental se amparou nos seguintes
elementos:
a) avaliação da densidade de áreas de preservação permanente: o fato de um setor
apresentar uma significativa presença de áreas protegidas, tais como aquelas situadas
junto aos cursos d’água, em si, já é uma indicação da sua importância ambiental. Foi
preparada uma carta específica com esta finalidade;
b) mapeamento e limitações ao uso do solo apresentados pela lei específica de proteção
aos mananciais;
c) mapeamento da vegetação e limitações associadas à proteção dos remanescentes de
vegetação;
d) mapeamento de uso e limitações de uso e ocupação da legislação municipal.
Com base nestes elementos, preparou-se uma carta que indicou a prioridade de
conservação em quatro categorias de conservação: muito alta, alta, média e baixa.
Na carta final, ou carta-síntese, onde se indicam as áreas aptas, aptas com limitações e não
aptas, foi adicionada uma quarta unidade, aquela das áreas com alta ou muito alta prioridade de
conservação. Nas cartas intermediárias, porém, onde se sinalizam as características geotécnicas
de cada um dos setores e os processos que são ali predominantes, foram mapeadas também as
áreas de alta ou muito alta prioridade de conservação, pois mesmo nesses locais podem ocorrer
intervenções permitidas pela legislação e é importante que as informações sobre suas
características geotécnicas estejam disponíveis.
A escala 1:10.000 adotada neste estudo gerou inicialmente unidades de classificação muito
pequenas. Assim, optou-se por definir um tamanho mínimo de polígonos de 1 ha (um hectare). As
manchas inferiores a esse tamanho foram analisadas e absorvidas pelos compartimentos
contíguos. Essa tarefa tinha como pressuposto considerar as tendências e diretrizes de ocupação
e agregar áreas de interesse estratégico do município, observando assim as pequenas porções
do território não como áreas individualizadas, mas integradas ao processo geral das áreas de
ocupação ou não ocupadas do território.
Além dos tradicionais trabalhos de campo para análise das unidades geotécnicas, conforme
os parâmetros do meio físico, sob essa ótica de transversalidade de dados e escalas e numa
perspectiva de gestão territorial, foram realizados extensos debates e vistorias de campo. Foram
vistoriadas, por exemplo, algumas áreas vazias com predominância de locais considerados
inaptos à urbanização (principalmente por problemas de inundação), porém com a presença de
áreas adensadas dotadas de infraestrutura no entorno. Em situações como esta, as equipes
municipais tiveram a oportunidade de debater, com base nos resultados preliminares das cartas e
das observações de campo, sobre as possibilidades de intervenção numa escala pontual para a
ocupação ou não destas áreas classificadas como inaptas, mas que sofrem pressão constante por
ocupação e ampliação dos serviços públicos.
Ainda antes da versão definitiva, a Carta Geotécnica de Aptidão à Urbanização elaborada
foi submetida a um expressivo processo de validação, tanto com sucessivas visitas de campo
quanto em reuniões de laboratório. Os técnicos e gestores municipais tiveram a oportunidade de
avaliar com um novo olhar os limites e possibilidades dos instrumentos com os quais trabalhavam
anteriormente à carta, no que se refere à aptidão à urbanização e risco. Um aspecto importante
nesta revisão, quanto às áreas ocupadas, refere-se às tipologias de assentamentos precários, que
nortearam o enquadramento dos assentamentos precários do município para fins de definição dos
programas de intervenção da política habitacional. A carta apontou a necessidade de revisão das
tipologias de alguns assentamentos precários e ou irregulares, a partir da incorporação dos dados
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apontados pelo mapeamento e das diretrizes para sua qualificação urbanística. Indicou também a
necessidade de adequação de alguns procedimentos técnicos adotados no processo de
elaboração de projetos de intervenção, determinando no primeiro momento, e de imediato, a
complementação de termos de referência para contratação de novos projetos. O
acompanhamento da elaboração da carta de aptidão e a visualização do produto final
consolidaram a compreensão das equipes gestoras da política urbana e habitacional quanto à
importância da definição da aptidão à urbanização para avaliação das áreas e suas possibilidades
de uso na política urbana e habitacional. Assim, tão importante quanto o impacto em termos do
que foi alterado ou consolidado no entendimento do município em relação ao tema, será a
aplicação do novo instrumento, que trará muito mais segurança aos técnicos municipais no
planejamento e na intervenção em si.
O processo de trabalho com a elaboração da Carta de Aptidão em São Bernardo mostrou o
acerto da definição da Carta de Aptidão como instrumento de suporte à gestão de riscos urbanos,
além da importância de tê-lo como um instrumento de planejamento e gestão do território.
Por fim, a Carta Geotécnica apresentou 14 tipos de compartimento do terreno, com
apresentação de um quadro legenda. Seguindo as orientações do Ministério das Cidades,
também foi elaborada uma Carta Síntese que agrega quatro tipos de unidades. Essa carta fornece
uma indicação sintética das áreas, quanto a sua aptidão geotécnica para urbanização ou
consolidação da urbanização existente. Tem como objetivo mostrar, em linhas gerais, os locais
que, do ponto de vista de prevenção dos acidentes geotécnicos, têm a melhor aptidão. Importante
destacar que não se trata necessariamente das áreas mais favoráveis à urbanização posto que,
para definição das áreas mais favoráveis, é necessário considerar um conjunto de outros fatores,
que transcendem aos aspectos geotécnicos analisados. Nesta carta são também destacados os
trechos que foram identificados como de alta prioridade para conservação e os trechos
considerados inaptos ou de consolidação não recomendada. Tem-se assim como objetivo
também facilitar a visualização dos trechos que, por motivos ambientais ou geotécnicos, têm
sérias limitações ao processo de urbanização ou de consolidação da urbanização existente,
descritas a seguir:
a) Áreas Aptas à Urbanização Usual ou à Consolidação Urbana Simples: Áreas mais
favoráveis, do ponto de vista geotécnico, aos processos de urbanização ou consolidação
da urbanização existente. Seguir as recomendações estabelecidas na tabela de unidades
geológico-geomorfológicas e quadro-legenda da Carta Geotécnica de Aptidão à
Urbanização;
b) Áreas Aptas à Urbanização ou à Consolidação com Restrições: Áreas cuja
urbanização ou consolidação devem atender a critérios especiais, e/ou estudos prévios
considerando os processos geodinâmicos, geotécnicos e hidrológicos. Apresentam
potencialidade de uso heterogênea, do ponto de vista geotécnico, incluindo desde áreas
em que estudos pontuais são necessários até trechos de urbanização complexa que só
devem ser ocupados em condições muito especiais. Seguir as recomendações
estabelecidas na tabela de unidades geológico-geomorfológicas e quadro-legenda da
Carta Geotécnica de Aptidão à Urbanização;
c) Áreas Inaptas à Urbanização ou com Consolidação Muito Complexa: Áreas onde é
desaconselhável a urbanização e implantação de edificações para uso permanente.
Apresentam alta suscetibilidade e/ou histórico de ocorrências de processos geodinâmicos,
geotécnicos e hidrológicos. As edificações existentes devem ser, quando possível, objeto
de reassentamento. Devem ser priorizadas alternativas de uso que levem à conservação
ou recomposição da vegetação arbórea; e
d) Áreas com alta prioridade para conservação ambiental: Áreas que, em função da
densidade de áreas de preservação permanente, da presença de remanescentes
florestais ou por condicionantes da legislação de proteção aos mananciais são
consideradas de alta prioridade para conservação ambiental. Não se recomenda
urbanização, devendo ser priorizados usos que conduzam a essa conservação.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
As atividades para a elaboração da Carta Geotécnica de Aptidão à Urbanização frente aos
desastres naturais do município de São Bernardo do Campo contemplaram uma abordagem
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metodológica que incluiu, além dos métodos tradicionais, outros condicionantes não geotécnicos.
Além disso, seu resultado mostrou o acerto de tê-la como um instrumento de planejamento e
gestão do território, e gestão de riscos, conforme previsto na Lei 12.608/12.
O processo de trabalho adotado concorda e referenda um dos pressupostos adotado pelo
texto de referência (DINIZ & FREITAS, 2013) para orientar os procedimentos de elaboração da
carta de aptidão: o usuário da carta de aptidão é o planejador urbanista, ou seja, é fundamental a
participação da equipe técnica e de gestores da Prefeitura do Município no fornecimento de
informações e materiais, no acompanhamento da elaboração integral dos estudos para
elaboração da carta, na validação das decisões e dos resultados obtidos.
Durante a realização das atividades verificou-se que foi fundamental a efetiva participação
das equipes técnicas locais em todas as fases de planejamento, execução e validação dos
resultados, uma vez que a PMSBC dispõe de técnicos com experiência, competência, além do
apoio logístico e de informações das diversas secretarias do governo, mostrando a importância da
metodologia participativa no âmbito institucional, nos termos propostos. Os técnicos e gestores
municipais tiveram a oportunidade de avaliar com um novo olhar os limites e possibilidades dos
instrumentos com os quais trabalhavam anteriormente à Carta, no que se refere à aptidão à
urbanização e risco. Um aspecto importante da revisão de instrumentos resultante da Carta
quanto às áreas ocupadas, refere-se às tipologias de assentamentos precários, que nortearam o
enquadramento dos assentamentos precários do município para fins de definição dos programas
de intervenção da política habitacional. A Carta apontou a necessidade de revisão das tipologias
de alguns assentamentos precários e ou irregulares, a partir da incorporação dos dados
apontados pelo mapeamento e das diretrizes para sua qualificação urbanística. Indicou também a
necessidade de adequação de alguns procedimentos técnicos adotados no processo de
elaboração de projetos de intervenção, determinando no primeiro momento, e de imediato, a
complementação de Termos de Referência para contratação de novos projetos.
O acompanhamento da elaboração da Carta de Aptidão e a visualização do produto final
consolidaram a compreensão das equipes gestoras da política urbana e habitacional quanto à
importância da definição da aptidão à urbanização para avaliação das áreas e suas possibilidades
de uso na política urbana e habitacional. Assim, tão importante quanto o impacto em termos do
que foi alterado ou consolidado no entendimento do município em relação ao tema, será a
aplicação do novo instrumento, que trará muito mais segurança aos técnicos municipais no
planejamento e na intervenção em si.
O processo interativo adotado tem outro ganho importante que é o fortalecimento do uso da
Carta Geotécnica como instrumento de gestão, e sua assimilação pelos técnicos da Prefeitura. A
aplicação no município de São Bernardo do Campo mostra que as cartas elaboradas podem ser
um instrumento valioso para a gestão local, sinalizando diretrizes para novos parcelamentos do
solo, empreendimentos e loteamentos para além da legislação municipal, bem como, servindo
como subsídio para próximas revisões da legislação urbana e de uso e ocupação do solo.
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RESUMO
A forma mais importante de se prevenir os acidentes relacionados aos desastres naturais é
informar amplamente sobre suas causas e consequências. A informação é de fato eficaz quando
a maior parte das pessoas de uma comunidade está ciente de quais são os riscos a que estão
expostas e qual é a melhor forma de se proteger, caso ocorra um acidente. Uma das funções do
poder público é disponibilizar essas informações. A maior parte das publicações e folhetos sobre a
prevenção de riscos aos desastres naturais é voltada para os profissionais da área e para o
público adulto. O Instituto Geológico buscou uma diversificação nas publicações institucionais a
partir da observação da escassez de outros tipos de publicações, que pudessem atrair o interesse
de outras faixas etárias. A Coleção Geonatural foi lançada com o objetivo de iniciar o público
infantil na percepção sobre o tema Desastres Naturais. Nos seus volumes iniciais foram
abordados os Deslizamentos, Relâmpagos e Erosão Continental. Para que se relacionasse com o
cotidiano da faixa etária alvo, a linguagem foi trabalhada para proporcionar o aprendizado de
forma lúdica, por meio de ilustrações, brincadeiras e jogos. Os conceitos básicos, as formas de
ocorrência, os tipos de processos de cada fenômeno, suas consequências e prevenção foram
apresentados no nº 1 da Coleção, denominado “Você sabe o que é deslizamento?” e no nº 3,
denominado “Você sabe o que é erosão continental?”.
Palavras Chave: Desastres Naturais, percepção, informação para público infantil.
ABSTRACT
The most important form of Natural Disaster prevention is to widely report about causes and
consequences. The information is efficient when the community has conscience of risks and what
are the forms of protection in case of accident. To report this problem is one of the functions of
government. The major part of publications about Natural Disasters prevention is made for
professionals and adult public. The Geological Institute sought the diversify of it’s publications
based on observations of paucity of publications other types, to other ages. The Geonatural
Collection aim to start the children in Natural Disaster perception. The initial volumes treat about
Landslides, Lightning and Continental Erosion. The language was adapted with daily life of
children, using illustrations, jokes and games. The basic concepts, forms of occurence, types and
processes of phenomenons, as well as information about consequences and prevention were
presented in nº 1, "Do you know what is landslide?" and in nº 3 "Do you know what's continental
erosion?".
Keywords: Natural disasters, perception, information to children
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1. INTRODUÇÃO
Quando o assunto é Desastres Naturais, logo se pensa em publicações técnicas, para
profissionais qualificados e atuantes na área.
Entretanto, no contexto da gestão de riscos, para a prevenção e para a necessidade de agir
no caso de ocorrência de um desastre, é muito importante que toda a população saiba o que está
acontecendo e qual a melhor forma de enfrentamento do problema.
Como resultado do trabalho técnico das instituições que lidam com o assunto, ao longo dos
anos foram elaborados e divulgados diversos folhetos e publicações, mas predominantemente
com informações voltadas ao público adulto. Foram consultados os trabalhos de algumas
instituições que se dedicaram a produção de materiais voltados às crianças sobre o tema
Desastres Naturais, como a Defesa Civil, o CEMADEN-MCTI (Centro Nacional de Monitoramento
e Alertas de Desastres Naturais - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação) e a CPRM
(Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – Serviço Geológico do Brasil – Ministério de
Minas e Energia).
A Coleção Geonatural foi lançada com o objetivo de iniciar o público infantil na percepção do
tema Desastres Naturais. Os fenômenos foram abordados de forma a se relacionar com o
cotidiano e proporcionar o aprendizado em uma linguagem lúdica.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO
Uma das funções do poder público é informar a população. Quando se trata se desastres
naturais, a informação disponível significa a prevenção de perdas de vidas e de danos materiais.
A gestão de riscos compreende um sistema que inclui a percepção do perigo, a análise de risco, a
divulgação da informação e o suporte gerencial, como instrumento operativo que implementa
todas as decisões do sistema (ALHEIROS, 1996).
Desde 1987 o Instituto Geológico (IG) tem realizado estudos, pesquisas e atividades
técnicas na área de atuação de prevenção de desastres naturais e no gerenciamento de riscos
geológicos no Estado de São Paulo.
Dentre as várias medidas sugeridas, como medidas não-estruturais de prevenção aos
desastres naturais, estão as ações voltadas à educação e capacitação (BRASIL - Ministério das
Cidades e IPT (2007); ISDR (2004)).
Nos atendimentos realizados em situações de emergência percebe-se a falta de
conhecimento das vítimas sobre a situação e o risco aos quais estão submetidas. Muitas vezes
essa percepção seria de grande importância para permitir o envolvimento de todos na resposta
aos desastres e na busca de soluções para os problemas.
A partir dessas constatações, os pesquisadores do IG passaram a se preocupar em produzir
informações técnicas sobre o assunto de forma a ampliar o conhecimento tanto dos técnicos que
atuam na área, quanto da população em geral.
As publicações produzidas pelo IG nos últimos anos buscaram levar esse conhecimento aos
diversos tipos de públicos, com a linguagem apropriada a cada faixa etária, e, neste caso da
Coleção Geonatural, com conteúdo específico para o público infantil no formato de cartilhas, como
mais um instrumento de comunicação pública.

3. METODOLOGIA
A partir da concepção de percepção de riscos (CORTÉS e ARAGONÉS, 1997; COVELLO,
1998; ISDR, 2004; Veyret, 2007 apud COSTA e FERREIRA, 2010), que ressaltam a importância
de prevenção, mitigação e eliminação de riscos, destaca-se o papel da transmissão do
conhecimento. A percepção dos riscos envolve a compreensão de pessoas ou grupos em lidar
com os perigos aos quais o ser humano está exposto, nem sempre possível de serem
mensuráveis e vistos como algo futuro e negativo, a ser evitado e temido, ao qual se deva ter
cautela, se antecipar, sobreviver, resistir e recuperar-se (ALMEIDA, 2002; VALENTE et. al. 2008).
A esse respeito, Smith (2001) apud ALMEIDA (2002), entende que, para os que são mais
vulneráveis ao risco, o acesso a recursos, a informação, e a disponibilidade de uma rede social
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que mobilize apoio e ajuda na comunidade, são fatores de enorme relevância para lidar com as
consequências dos desastres. Segundo a avaliação de CUTTER et. al. (2012), as crianças, assim
como os idosos, se enquadram na classe de alta vulnerabilidade social. Entretanto, a informação
deve envolver a compreensão dos fenômenos de acordo com a capacidade do indivíduo em se
apropriar dela no contexto de sua vivência, interesse e valores culturais (MINAYO e MIRANDA,
2002). Nas cartilhas para crianças, a linguagem deve ser simples e de fácil compreensão, com
conteúdo suscinto (CASTELLAR, 1999).
Desta forma, a metodologia de desenvolvimento da Coleção Geonatural seguiu três
fundamentos básicos: a motivação para a leitura, ações práticas para o cotidiano e o acesso às
publicações. O objetivo é trazer a informação para o público de 08 a 12 anos, articulando os
conteúdos para essa faixa etária.
O primeiro desafio de escrever sobre um assunto técnico para o público infantil é que a
publicação trate o tema de forma atraente. A primeira estratégia para obter o interesse é a
promessa de uma descoberta que se inicia pelo título e pela ilustração da capa. Em todos os
volumes da coleção os títulos se iniciam pela pergunta “Você sabe o que é?” A partir daí é
incluído o fenômeno que será descrito ao longo da cartilha (Figura 1).
Figura 1 – Ilustrações das capas do nº 1 e nº 3 da Coleção Geonatural

A utilização de alguns termos técnicos para tratar o fenômeno faz com que o público infantil
possa expandir seu vocabulário, aprenda o termo corretamente e possa empregá-lo quando
necessário, treinando as palavras nas atividades apresentadas na segunda parte da publicação,
que também apresenta um glossário.
Entretanto, buscou-se fazer as descrições da forma mais sucinta possível, com parágrafos
curtos, para manter o interesse no tema e na continuidade das explicações, sempre utilizando
esquemas e ilustrações coloridas a cada página, uma vez que na literatura infantil o foco narrativo
deve contemplar duas naturezas – a verbal e a visual, ou seja, o texto e a ilustração. As cartilhas
também procuram apresentar curiosidades e relações com o meio ambiente sustentável, como
fonte de informação e discussão, propiciando uma aproximação livro-leitor, contribuindo para a
formação de indivíduos críticos, reflexivos e criativos (VON LINSINGER, 2008). O conteúdo é
normalmente distribuído em uma média de 35 páginas em cada cartilha (MOGILNER, 2006).
O segundo critério é que a publicação faça com que o público alvo tenha ações práticas
para a redução de perdas em desastres naturais com o que foi apreendido daquele conteúdo,
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como treinar a percepção, desempenhar ações preventivas e, se necessário, ações práticas
(TOMINAGA et. al., 2009; AMERICAN NATIONAL RED CROSS, 2016; KOBIYAMA et. al., 2006).
É nessa etapa que o público leitor se vê com a possibilidade de se tornar uma pessoa
atuante na preservação e conservação do meio ambiente e no bem estar da sociedade. Busca-se
desenvolver o sentimento de que as crianças estejam aprendendo algo que possa fazer diferença
em sua vida e para ajudar também aos seus amigos e familiares (Figuras 2 e 3).
Figura 2 – Exemplo de como atuar na prevenção aos processos erosivos e preservação ambiental

Figura 3 – Exemplo de introdução à percepção de riscos
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O terceiro fundamento importante é a disponibilização da publicação. Para garantir acesso
ao público em geral, as cartilhas são distribuídas gratuitamente nos eventos que tratam do tema e
em cursos cujo público esteja envolvido nos trabalhos junto à Defesa Civil Estadual e às Defesas
Civis Municipais, além de disponibilizá-las na internet, no site do IG. Isso também faz parte da
missão da instituição, como órgão público que trabalha para subsidiar as políticas públicas do
Estado. Essa prática de disponibilização das informações sem custo também permite o uso
educativo do material em salas de aula (FERREIRA, 1999).
Nesse sentido, há uma conexão entre a literatura infantil o ensino das questões técnicas, de
forma a utilizar as cartilhas como um intermediário entre o senso comum e o conhecimento
científico (VON LINSINGER, 2008).
Ao final de cada cartilha há uma série de atividades, que buscam colocar em prática o
aprendizado dos conteúdos e dos termos técnicos. As atividades procuram se adequar a toda
faixa etária alvo, incluindo jogos como Encontre as palavras, Jogo das palavras, Teste seu
conhecimento, Vamos colorir, Ache as sete diferenças, Cruzadinhas, Desembaralhe as letras,
Ache o caminho e Decifre os códigos (Figura 4).
Figura 4 – Atividades lúdicas apresentadas na segunda parte das cartilhas (Exemplos de Encontre as
palavras, Encontre as diferenças, Cruzadinhas e Desembaralhe as letras)

4. CONCLUSÃO E DISCUSSÃO
Em consultas prévias verificou-se a escassez de publicações técnicas informativas voltadas
para o público infantil. Há de fato uma dificuldade em se tratar de temas e assuntos complexos em
uma linguagem acessível às faixas etárias mais jovens de forma atraente e interessante.
Com a Coleção Geonatural buscou-se romper a barreira entre a informação de assuntos
técnicos e o público alvo, utilizando conteúdo sintetizado em publicação de poucas páginas, com
utilização de ilustrações, linguagem simples e atividades lúdicas.
Neste aspecto, acredita-se que a inclusão deste tipo de material poderia contribuir também
na formação continuada de professores. Diversos estudos a respeito do uso de livros infantis em
formato de cartilhas concluíram que a literatura para crianças levada para o âmbito da escola será
um dos grandes instrumentos para o processo na conscientização ecológica ou ambiental, pois
promove um contato agradável e lúdico entre a leitura e o leitor (CARNEIRO, 2004, VON
LINSINGER, 2008).
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RESUMO
Os setores de mobilidade urbana e de transporte rodoviário são fundamentais para o
desenvolvimento econômico de um país. Assim, externalidades negativas provenientes da
interface entre a infraestrutura de transportes e os desastres naturais têm fortes impactos na
economia local e regional, em um relacionamento de interdependência. Na componente de
"perigo" figuram análises físicas com base na morfometria das bacias hidrográficas à montante de
pontos de interesse específicos, o que envolve cálculo da área da bacia de drenagem e
classificação de Strahler dos cursos d'água. A Vulnerabilidade deve ser estudada considerando a
tríplice pessoas-veículos-vias. Diversos relatórios tratam do assunto, tanto na perspectiva de
alterações climáticas quanto na de desastres naturais. Tais componentes em tais documentos são
analisados e discutidos em uma abordagem de gerenciamento de riscos e externalidades
ambientais na promoção do desenvolvimento sustentável.
Palavras Chave: mobilidade urbana, perigo, vulnerabilidade, resiliência
ABSTRACT
Urban mobility and highway transportation processes are fundamental to a Country’s economic
development. Therefore, negative external factors resulting from the interface between
transportation infrastructure and natural disasters have deep impacts on the local and regional
economy in an interdependent relationship. Under the “hazard” component there are physical
analysis based on the upstream watershed morphometry that amounts to specific interest points,
which involves the calculation of the drainage watershed area and Strahler water paths
classification. Vulnerability must be studied considering these three elements: people-vehiclesroadways. Many reports discuss this topic in both perspectives of climatic alterations and natural
disasters. These components in such documents are analyzed and discussed in a risk
management and environmental externalities approach, a context of support of the sustainable
development.
Keywords: urban mobility, hazard, vulnerability, resilience
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1. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS
Desastres Naturais (DN) podem provocar impactos em diferentes setores de um país, como
no setor de Transportes, ligado à circulação de pessoas e mercadorias para fluxo nacional e
exportações. Quando há danos relacionados à infraestrutura de transportes, os efeitos são
ampliados espacialmente e temporalmente, não mais se restringindo à bacia hidrográfica do
fenômeno hidrológico deflagrador ou proximidades da área do movimento de massa (dois dos
processos mais frequentes no Brasil) e os efeitos que perduram por vários meses. Em inundações
recorrentes na região norte do país, algumas áreas ficam isoladas por várias semanas. Assim,
externalidades negativas, provenientes da interface entre a infraestrutura de transportes e os
desastres naturais, têm fortes impactos na economia e no modo de vida local e regional.
Como fundamentação teórica para pesquisas e produção de conhecimento aplicado a DN,
diversos autores apresentam o Risco como um produto entre Perigo e Vulnerabilidade (UNDP,
2004; MARCELINO et al., 2006). Especificamente na área de interdependência entre DN e o setor
de Transportes, há trabalhos na literatura que envolvem a discussão de tais "termos chaves" no
contexto específico da temática. Duas importantes questões ganham importância: 1ª – algumas
vezes um mesmo termo é utilizado de diferentes maneiras nos diferentes documentos.
Particularidades são naturais, mas um vocabulário básico comum é fundamental para um bom
entendimento, especialmente quando são feitas análises comparativas; 2ª – é preciso identificar
as lacunas que ainda persistem e os termos que ainda demandam uma discussão mais
aprofundada.
O presente artigo visa enriquecer a discussão sobre as duas questões supracitadas, no
caminho de ideias, conexões e articulações que surgem durante o clareamento dos conceitos sob
a luz de diferentes áreas do conhecimento. O documento está assim organizado: (1) verificação
de uso de termos e conceitos presentes em documentos governamentais apresentados na seção
de Documentos e Métodos; (2) verificação de desenvolvimento ou adoção de conceitos para
finalidade do atendimento das atuais necessidades de organização e regulamentação para
atendimento das necessidades oriundas da tríplice pessoas-veículos-vias apresentado na seção
de Discussões; e (3) considerações e perspectivas referentes a complementação dos termos e
conceitos que preenchendo tais lacunas auxiliem na promoção e construção do desenvolvimento
sustentável na seção de Considerações Finais.

2. DOCUMENTOS E MÉTODO
A análise aqui apresentada tem como base diversos documentos oficiais das temáticas de
Desastres Naturais e Transporte, em especial os que tratam da interface entre tais áreas, como:
1.
Plano Setorial de Transporte e de Mobilidade Urbana para Mitigação e Adaptação à
Mudança Climática (PSTM, 2013)
2.
Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima (PNA, 2015)
3.
Estudo da Subsecretaria de Desenvolvimento Sustentável da Secretaria de
Assuntos Estratégicos da Presidência da República (SAE/PR, 2015): Brasil 2040:
cenários e alternativas de adaptação à mudança do clima.
São identificados e confrontados os comentários referentes a termos como Risco, Perigo
(ou Ameaça), Vulnerabilidade, Susceptibilidade, Impacto, Adaptação, Mitigação e Resiliência.

3. DISCUSSÕES
A Tabela 1, a seguir, sumariza a mensagem central apresentada em cada um dos
documentos analisados.
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Tabela 1 - Conceitos oficiais brasileiros adotados ou usados no contexto de desastres naturais.
Termo Chave
Vulnerabilidade

Referência do Documento
- Plano Nacional de Adaptação
(2015)

Mensagem Central
- “promover a redução da vulnerabilidade
nacional à mudança do clima e a gestão do
risco associado a esse fenômeno.”
- “nível de insegurança intrínseca de um
cenário de desastre a um evento adverso
determinado..., o inverso da segurança”.

- Glossário de Defesa Civil (1998)

Perigo/Ameaça

- Glossário de Defesa Civil (1998)

Susceptibilidade

- CEPED/UFSC(2012)

Risco

- DNIT (2013)

- “termo ameaça preferido para ocorrência de
eventos adversos... trata do risco imediato,
prenúncio ou estimativa da ocorrência e
magnitude de um evento adverso”
- “indica a potencialidade de ocorrência de
processos naturais e induzidos em áreas de
interesse ao uso do solo, expressando-se
segundo classes de probabilidade de
ocorrência”
- Gerenciamento de risco de projetos em
perspectiva de contratação/negócios; identifica
e analisa risco sem, contudo, categorizar os
riscos geológicos, hidrogeologia, drenagem,
ambientais como possíveis desastres. Inclui
risco de interrupção de contrato também sem
vinculação à desastres.
- “o planejamento de sistemas de transportes
deve considerar a análise de risco para o
aumento de temperatura, aumento da
frequência e intensidade das precipitações,
inundações e tempestades”.
- “condição potencial ou real que pode vir a
causar morte, ferimento ou dano à
propriedade”.
- “efeitos da mudança do clima nos sistemas
humanos e naturais”.
- “ações que contribuirão para a melhoria da
qualidade do ar e redução da emissão de
gases do efeito estufa, transporte público mais
eficiente, investimentos na infraestrutura
necessária e adequada ao contexto das
mudanças climáticas e busca por novos
modais de transporte”
- “exploração e análise de oportunidades de
mitigação das emissões no setor de
transportes e mobilidade urbana que levam em
conta a implantação de infraestrutura e seu
potencial de transferência modal”
- “estimar como as mudanças climáticas
afetariam os setores econômicos em diferentes
horizontes e sugerir estratégias de prevenção
e adaptação dos diferentes sistemas que
poderiam ser afetados.”
- “aumentar a capacidade de resposta do setor
de transportes frente aos eventos climáticos
extremos por meio de planos, protocolos
de ação e medidas preventivas”.
- “nortear o desenvolvimento do atual plano de
adaptação a desastres de rodovias”

- Painel Brasileiro de Mudanças
Climáticas (2013)

- Glossário de Defesa Civil (1998)
Impactos
Mitigação

Política
Nacional
sobre
Mudança do Clima (2009)
- Painel Brasileiro de Mudanças
Climáticas (2013)

- Plano Setorial de Transporte e
de Mobilidade Urbana para
Mitigação
e
Adaptação
à
Mudança do Clima (2013)
Adaptação

- SAE/PR (2015)

- Plano Nacional de Adaptação
(2015)
Planejamento
Estratégico
Institucional: DNIT (2013)
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Resiliência

- Plano Nacional sobre Mudança
do Clima (2008)

Desastres
Naturais

- Glossário de Defesa Civil (1998)

- “habilidade do sistema, comunidade ou
sociedade exposta a eventos perigosos em
resistir e absorver impactos preservando e/ou
recuperando a mesma estrutura básica e os
mesmos meios de funcionamento”
- “resultado de eventos adversos, naturais ou
provocados pelo homem, sobre um sistema,
causando danos humanos, materiais e/ou
ambientais
e
consequentes
prejuízos
econômicos e sociais”

Com base nas informações apresentadas, percebe-se que nos últimos 3 anos o
reconhecimento da importância do tema cresceu nos documentos oficiais brasileiros, contudo,
vale destacar:
1. O foco ainda é direcionado às Mudanças Climáticas de um ponto de vista geral, em e não
em Desastres Naturais como questão específica.
2. Ainda assim, as expectativas para publicações em futuro breve são promissoras e contam
com tal literatura como inspiração. Na componente de "Perigo" devem figurar análises físicas com
base em mapeamentos de geotecnia/geomorfologia e delimitação e caracterização morfométrica
de bacias hidrográficas à montante de pontos de interesse específicos. Bancos de registros de
ocorrências devem ser organizados e tornados públicos, para incentivar pesquisas na área com
retroanálises de eventos de destaque e definição de limiares deflagradores. A contabilidade de
Volume Diário Médio poderá alicerçar a quantificação do elemento de exposição, idealmente em
carácter dinâmico e mesmo a tempo real. As vulnerabilidades deverão ser estudadas
considerando a tríplice pessoas-veículos-vias, envolvendo tanto análise de projetos executivos e
gerência de pavimentos de rodovias quanto indicadores socioeconômicos da região e da
população que utiliza as vias. Neste contexto a análise deve contribuir para quantificação de
impactos econômicos diretos e indiretos, bem como fundamentar e fortalecer discussões e
conceituação de valor de propriedade e custo do usuário de transportes (Croope, 2010).
Há pontos não tratados, ou apenas brevemente abordados em tais documentos, como os
relativos à cobertura de rede observacional ao longo de rodovias e mapeamentos de áreas de
risco hidrológico e de movimento de massa considerando toda a malha rodoviária nacional.
Carvalho et al. (2016) iniciam tal discussão.
As externalidades negativas correspondem a situações nas quais o bem-estar dos
consumidores é reduzido devido às ações realizadas por outros agentes econômicos (Mendes,
2004). Nesse sentido, falhas na infraestrutura do transporte limitam o desenvolvimento econômico
de uma localidade, ao mesmo tempo em que ampliam os custos econômicos e sociais
decorrentes de desastres naturais. O investimento em pesquisas sobre sistemas de alertas,
incluindo análises de impactos potencias, pode diminuir significativamente tais externalidades.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tais definições no processo de conceituação e de uso de termos para tratamento técnico no
Brasil colaboram para formação consistente da base metodológica que pode e deve incluir
diversidade regional ao mesmo tempo que estabelece consistência mínima de linguagem para
uso nacional quando o assunto é desastre natural.
Como indicação, registra-se que os avanços de termos técnicos e conceituais de
desenvolvimento e adoção nacional e acompanhamento e discussão paralela de processos de
organizações internacionais, como as Nações Unidas, permitem uma aceleração do crescimento
e entendimento brasileiro em perspectiva de absorção de lições aprendidas e beneficiamento
indireto de investimentos globais em pesquisa e, desenvolvimento e transferência de ciência e
tecnologia. Essa possibilidade, então, é um fator muito positivo no enfrentamento de desastres
naturais no Brasil.
Por fim, vale destacar que um Plano Nacional de Adaptação de Rodovias Federais para
Desastres Naturais e Desastres Naturais Recorrentes está em elaboração no âmbito de uma
colaboração entre o DNIT e o Laboratório de Transporte e Logística (LabTrans) da Universidade
4

Federal de Santa Catariana (UFSC), e discussões científicas de um protótipo de Sistema de
Monitoramento e Alerta de desastres naturais especificamente para o setor de transportes está
em andamento envolvendo tais instituições e pesquisadores do Centro Nacional de
Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden/MCTI).
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RESUMO
As Regiões Metropolitanas brasileiras apresentam os mais variados problemas ambientais, tais
como os deslizamentos de encostas. Este trabalho apresenta resultados de um estudo sobre
percepções dos riscos socioambientais, realizado em uma área de encosta no município do Crato,
interior do Ceará. A área apresenta encostas íngremes, ocupadas desordenadamente. O solo é
arenoso e a cobertura vegetal está comprometida. O lançamento de lixo e de águas servidas nos
taludes são presentes na área. Foram realizadas entrevistas com 46 moradores da área, onde se
verificou que a maioria não conhece os fatores que contribuem para o agravamento e
minimização dos riscos. Quando se questionou a respeito dos responsáveis pelos deslizamentos,
a maioria afirmou que são as chuvas e o governo municipal. Através desse estudo observou-se
que o poder público não realiza as ações mínimas necessárias, seja de engenharia ou ações não
estruturais, como palestras para transferência de informações.
Palavras Chave: Áreas de Risco; Erosão; Deslizamento.
ABSTRACT
The metropolitan areas have many problems, such as the landslides. This paper presents results
of a study on perceptions of social and environmental risks, held in a hillside area of the Crato city,
interior of the State of Ceara. The area has slopes with high declivity, precariously occupied by
lower income populations. The soil is sandy and the vegetation cover is compromised. The release
of waste and wastewater in the slopes are present in the area. Interviews were conducted with 46
residents of the area where it was found that most do not know the factors that contribute to the
worsening and risk reduction. When questioned about the charge of landslides, most said the rains
and the municipal government. Through this study it was observed that the government does not
do the minimum required actions, either engineering or non-structural actions, such as lectures for
information transfer.
Keywords: Risk area; Erosion; Landslides.
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1. INTRODUÇÃO
O processo de urbanização é uma ação contínua nas cidades brasileiras, principalmente
nas regiões metropolitanas, motivado pelos investimentos dos diversos setores da economia. A
Região Metropolitana do Cariri, interior do Ceará vem apresentando, nos últimos 20 anos, um
crescimento populacional elevado. Em 1991 eram contabilizados 424.590 habitantes; já o Censo
realizado em 2010 revelou o registro de 571.111 habitantes na Região. De 1991 a 2000 a
população cresceu em 18%; e entre os anos 2000 a 2010 esse crescimento foi de 14% (IBGE,
2010). Os três municípios que mais apresentaram crescimento populacional nos últimos 10 anos
na Região do Cariri foram Juazeiro do Norte, Barbalha e Crato; esse fato se deu devido ao fluxo
migratório por diversos motivos, com destaque às instalações do Campus da Universidade
Federal do Ceará, no interior, sendo atualmente a Universidade Federal do Cariri, e à execução
de diversas obras federais e estaduais na Região (Projeto de Integração do Rio São Francisco e
Ferrovia Transnordestina).
A velocidade do crescimento da população da RM-Cariri não consegue ser acompanhada
pela administração pública, o que pode ser confirmada pelos inúmeros problemas existente nas
cidades, destacando-se a ocupação inadequada das áreas de encostas, problemas de mobilidade
urbana, de saúde pública e de segurança. É no contexto das ocupações desordenadas em
encostas que esse trabalho se desenvolve, tendo como objetivo principal apresentar resultados de
um estudo sobre percepção dos riscos socioambientais no Bairro Pinto Madeira, realizado por
meio de observações em campo e de entrevistas com os moradores da área.

2. ASPECTOS METODOLÓGICOS
Para realização do estudo sobre percepção de riscos socioambientais na Região
Metropolitana do Cariri, interior do Ceará, foi escolhida a área denominada Pequizeiro, localizada
no bairro Pinto Madeira, situada no município do Crato. A Figura 1 apresenta a localização da
área e uma imagem ilustrando a situação de risco de algumas moradias. A localidade do
Pequizeiro é constituída por encostas em forma de vale, com solo predominantemente arenoso e
é ocupada pela população de baixa renda. Em 2011 Mariano desenvolveu um estudo sobre
mapeamento de setores de risco de deslizamento na localidade, onde foram identificados 03
setores de risco, sendo atribuído risco alto (R3) para o setor 1, onde nele foram indicadas10
edificações para monitoramento; risco médio (R2) para o setor 2, apresentando 03 edificações
para monitoramento; e risco baixo (R1) para o setor 3.
Com base nos dados existentes foi elaborada uma ficha semiestruturada para entrevistar os
moradores a respeito do espaço em que vivem, a fim de obter informações sobre a percepção dos
riscos socioambientais por parte da comunidade local. Além das informações obtidas pelas
respostas da população através das entrevistas, este trabalho também contou com as
informações dos aspectos ambientais observados diretamente no campo.

3. RESULTADOS
Durante a visita de campo observou-se que, além das ocupações irregulares, a área é palco
de deposição de lixo e de entulho, e também de lançamentos de águas servidas diretamente no
solo, fragilizando o mesmo e contribuindo para a ocorrência dos processos de deslizamentos. Na
localidade não há saneamento básico e o sistema de drenagem de águas pluviais é insuficiente. A
única benfeitoria existente na área trata-se de uma escadaria que dá acesso à Avenida principal
(Av. Perimetral Dom Francisco), no entanto a mesma não é constituída por nenhum elemento de
drenagem e seus taludes adjacentes não receberam tratamentos superficiais, apresentando focos
de erosão.
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Bairro Pinto Madeira

Crato

B)

Pequizeiro

Figura 1. Localização da Área de Estudo: Pequizeiro, Bairro Pinto Madeira, Crato-CE e Detalhe de
Moradias em Risco. Fonte: Adaptado do Google Maps e Mariano (2011)
Com relação à percepção dos riscos socioambientais foram entrevistados 46 moradores
adultos que residem na Área. Quando se questionou sobre os principais motivos de ocupação da
Área, as respostas mais frequentes foram: oportunidade de possuir casa própria (26%);
proximidade do Centro da cidade (16,4%); única perspectiva de moradia (13%); preços acessíveis
(10,8%); e doação da prefeitura (10,8%). Sobre as vantagens de morar naquela localidade, os
moradores atribuíram: ter casa própria (30,43%); a tranquilidade do local (24%); a proximidade do
Centro da cidade (17,4%) e a boa vizinhança (17,4%). Já com relação às desvantagens, os
entrevistados citaram duas, mais importantes: a falta de infraestrutura e saneamento (17,40%); e
o medo de deslizamento da barreira (15,21%). A Tabela 1 apresenta os resultados da entrevista a
respeito dos aspectos da moradia na área.
Quanto aos riscos de deslizamentos, os entrevistados informaram que durante o período de
chuvas intensas há possibilidade de ocorrências de deslizamentos e de desabamentos de casas
ou de cômodos. Neste aspecto, os entrevistados foram indagados sobre as ações contínuas e as
ações de emergências executadas, por eles mesmos, durante o período chuvoso. Nas ações
contínuas 71,79% dos moradores não costumam realizar atividades de redução de riscos.
Durante o período chuvoso 13% dos moradores disseram que saem de suas casas e vão para
um local seguro; e os 87% restantes disseram que permanecem em suas moradias, em situação
de risco, por não ter para onde ir ou por desconhecer os riscos causados pelas chuvas. A Tabela
2 apresenta os resultados relatados pelos entrevistados com relação às ações executadas para
redução dos riscos de deslizamentos. Alguns dos entrevistados realizam mais de uma ação.
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Quando indagados sobre os responsáveis pelas ocorrências de deslizamentos, 26,08% não
souberam responder; 26,08% responsabilizaram a Prefeitura e o Estado; e 19,56% culparam os
próprios moradores. A Tabela 3 apresenta os resultados relatados pelos entrevistados com
relação aos responsáveis pelos deslizamentos. Alguns citaram mais de um responsável.
Quando questionados sobre as sugestões para resolver o problema dos deslizamentos na
área de estudo, as principais respostas dos entrevistados foram: fazer o saneamento (13,04%);
retirar as pessoas dessa área (10,86%); fazer o muro de arrimo (8,68%); calçamento (8,68%); e
mais ações da prefeitura (6,51%). A Tabela 4 apresenta os resultados relatados pelos
entrevistados com relação às sugestões para resolver o problema dos deslizamentos.
Tabela 1. Principais características sobre a moradia no Pequizeiro, Bairro Pinto Madeira
MOTIVAÇÃO
%
Casa própria
Acesso ao Centro
Única perspectiva
Casa de família
Preços acessíveis
Doação da prefeitura
Outros
VANTAGENS

26,00
16,40
13,00
13,00
10,80
10,80
10,00
%

Casa própria
Tranquilidade
Acesso ao Centro
Vizinhança
Outros
DESVANTAGENS
Falta de saneamento e infraestrutura
Medo de deslizamento da barreira
Presença da escadaria
Violência
Ruas estreitas/Não há transporte de veículos locais
Ladeira
Nenhuma desvantagem
Outros

30,43
24,00
17,40
17,40
10,77
%
17,40
15,21
13,00
13,00
8,70
8,70
8,70
15,29

Tabela 2. Ações executadas para redução dos riscos de deslizamentos no Pequizeiro, Bairro Pinto Madeira.
CONTÍNUAMENTE
%
Não fazem nada
Preparam sacos de areia
Constrói um canal para descer á água
Retiram a água das encostas
Cortam e diminuem a barreira
Muro de contenção
Impede a retirada da vegetação da encosta
Construção da escadaria
Limpeza geral (retiram o barro e o lixo das encostas)
Constrói calçadas
Reforçam as casas com forquilha
EM PERÍODOS DE CHUVA

71,79
4,34
4,34
4,34
2,17
2,17
2,17
2,17
2,17
2,17
2,17
%

Sai de casa
Permanecem em suas moradias

13,00
87,00
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Tabela 3. Percepção sobre os responsáveis pelos deslizamentos
RESPONSÁVEIS
%
Não sabem
Prefeitura/Governo
Moradores
Chuvas fortes
Águas lançadas nas encostas
Não há responsáveis
Outros

26,08
26,08
19,56
13,04
13,04
13,04
2,20

Tabela 4. Sugestões para resolver o problema dos deslizamentos.
AÇÕES
%
Saneamento/fazer a encanação do esgoto
13,04
Retirar as pessoas dessa área
10,86
Fazer muro de arrimo
8,68
Calçamento
8,68
Mais ações da prefeitura
6,51
Levantar a barreira
4,34
Limpeza da barreira
4,34
Derrubar a barreira ou cimentar
4,34
Trocar o barro da barreira
2,17
Fazer alicerce com colunas de ferro
2,17
Trocar as casas de taipa para tijolo
2,17
Desentupir bueiros
2,17
Isolar as casas
2,17
Pagar aluguel em outro local
2,17
Não asfaltar locais inapropriados
2,17
Fiscalização/vistoria
2,17
Orientação dos moradores
2,17

4. CONCLUSÃO E DISCUSSÃO
A área de encosta da localidade do Pequizeiro foi ocupada de forma desordenada, pela
população de baixa renda. A falta de opção de moradia, com preço acessível, em local devido é
um dos fatores que contribui para a ocupação de áreas inadequadas. A falta de política
habitacional nos centros urbanos têm favorecido o surgimento e crescimento das áreas de risco.
Na área de estudo observou-se que alguns moradores receberam dos próprios gestores
públicos a doação do imóvel. Em áreas inadequadas para ocupação, o investimento do poder
público em infraestruturas pontuais, como a construção isolada de escadaria, pode contribuir para
o agravamento da situação dos riscos, na medida em que atraem mais moradores para a área. É
necessária uma ação global, com obras de estabilização de encostas, sistemas de drenagem,
esgotamento sanitário e coleta de lixo, ou seja, é necessário um tratamento do setor como um
todo, além de realizar ações não estruturais para transmitir informações de como evitar o
surgimento de áreas de risco.
Também foi verificado na área de estudo que as ações realizadas permanentemente
ocorrem, algumas vezes, sem orientações técnicas. Os cortes das encostas, por exemplo, devem
ser realizados com cuidado. A inclinação adequada de um talude de corte depende de alguns
fatores, como tipo de solo e altura do talude, assim como da cobertura superficial após o corte. Foi
observado também que o município não possui estruturas de apoio para abrigar pessoas que se
encontram em áreas de risco, durante o período chuvoso. Muitos não têm para onde ir e
permanecem em suas moradias em risco na quadra chuvosa.
A maioria da população da área de estudo apontou a chuva como o principal responsável
pelos deslizamentos, no entanto alguns têm a consciência de que o descaso do poder público
municipal e as ações inadequadas dos próprios moradores são contribuintes para o agravamento
do problema. Ações estruturais com obras de engenharia e ações não estruturais, através de
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orientações técnicas, foram apontadas pelos moradores como umas das maneiras de minimizar
os riscos de deslizamentos na área.
Através das respostas de alguns questionamentos observou-se que, em geral, os
moradores não têm a percepção dos riscos em que se encontram. Elevado é o percentual de
pessoas desinformadas a respeito das ações de benfeitorias que poderiam ser feitas pelos órgãos
públicos e pela própria comunidade. Algumas ações realizadas pela própria comunidade chegam
até a comprometer a estabilidade dos taludes, colocando os moradores em situação mais elevada
de risco de deslizamento, como o lançamento de lixo e de águas servidas nos taludes. Os
impactos socioambientais decorrentes da ocupação da área de risco no bairro em estudo ainda
não vêm provocando nos moradores a consciência das respostas da natureza às ações humanas,
como os desabamentos e os riscos à saúde, porém já está estabelecida uma convivência nesse
território, que é simultaneamente precário e de oportunidades de morar. É necessário então
realizar, além de obras de engenharia, ações não estruturais, de modo a transmitir informações e
orientações técnicas para a comunidade. Lucena; Albuquerque (2010) relatam que o incentivo de
práticas socioeducativas representa a possibilidade de criar espaços democráticos capazes de
estimular a participação de todos que fazem parte da comunidade. Desta maneira, segundo essas
autoras, haverá um avanço no intuito de formar cidadãos comprometidos com a preservação
ambiental e com a redução de desastres; afinal, são as pessoas nas suas comunidades as
primeiras a enfrentarem os problemas.
Através das entrevistas e visitas de campo pode-se concluir que a localidade do Pequizeiro
é praticamente desassistida pelo poder público municipal, apresentando por consequência
problemas socioambientais diversos, que vem se agravando fortemente nos últimos anos. As
condições precárias de quem ocupam a área de estudo, reveladas nas condições ambientais
observadas e expressadas por seus moradores e no medo pelo desabamento de encostas é uma
denuncia não só da falta de planejamento urbano, mas também da indiferença das políticas
públicas, que poderiam criar oportunidades de mitigar os impactos vividos pela população dessa
localidade e das demais áreas de risco existente no município e também da falta de percepção
dos riscos socioambientais.
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RESUMO
O objetivo do trabalho foi caracterizar o perfil dos alunos e avaliar o grau de conhecimento sobre
riscos biológicos (RB). O público alvo foi técnico de segurança do trabalho, com idade média de
32,6 anos, a maioria do sexo masculino e com nível médio completo, empregada em média há 5,3
anos, com conhecimento prévio sobre RB. Os tipos de agentes biológicos associados a doenças
ocupacionais são bem conhecidos, porém poucos os associam ao desenvolvimento de câncer. De
modo geral, os alunos tinham conhecimento sobre a hierarquia de medidas de controle de risco
no ambiente laboral e dos responsáveis pela capacitação no uso de EPIs. Embora a maioria
atribua uma grande importância do conhecimento sobre RB na sua atividade profissional e
acredite que seu trabalho apresente RB, poucos utilizam EPIs. Esse resultado pode estar
associado ao fato de outros riscos serem mais importantes na atividade que desempenham, uma
vez que a maioria trabalha no setor de serviços e indústria.
Palavras Chave: risco biológico, percepção de risco, conhecimento, saúde ocupacional, curso de
capacitação.
ABSTRACT
The aim of this work was to characterize the students profile and evaluate the degree of
knowledge about biological risks (BR). The target audience was occupational safety technician,
with an average age of 32.6 years, mostly male and with full middle-level, average employed for
5.3 years, with prior knowledge on BR. Types of biological agents associated with occupational
diseases were well known, but few associated to the development of cancer. Overall, the students
had knowledge about the hierarchy of risk control measures in the workplace and those
responsible for training in the use of PPE. Although most assign great importance of knowledge
about BR on your professional activity and believe that their work presents BR, few use PPE. This
result can be associated with the fact that other risks are more important in the activity they
perform, since most of the students work in the service and industry sector.
Keywords: biological risk, risk perception, knowledge, occupational health, training course.
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1.

INTRODUÇÃO

A higiene ocupacional é uma área que exige abordagem multidisciplinar para a antecipação,
reconhecimento, avaliação e controle de risco em ambientes de trabalho, visando à prevenção de
doenças e proteção da saúde do trabalhador. Esses aspectos estão contemplados na legislação
brasileira por meio das normas regulamentadoras, entre elas a NR-9 que estabelece a
obrigatoriedade da elaboração e implementação do Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais (PPRA) por empregadores e instituições que admitam trabalhadores como
empregados; e no caso dos agentes biológicos, a NR-32 que estabelece as diretrizes básicas
para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde no trabalho em serviços de
saúde. Nesse sentido, os agentes no ambiente de trabalho que podem causar algum dano ao
trabalhador devem ser identificados no PPRA quanto a sua natureza e toxicidade, e sua
concentração monitorada. No entanto, não existem limites de exposição ocupacional para os
agentes biológicos. A diferença essencial entre esses e as outras substâncias perigosas é sua
capacidade de reproduzir em condições favoráveis, a partir de pequenas quantidades em um
curto período de tempo. Soma-se a isso, a dificuldade em se estabelecer métodos confiáveis e
eficazes de identificação e quantificação de micro-organismos, além da falta de evidência
epidemiológica na relação dose-resposta entre exposição e efeito adverso à saúde (OSHwiki
contributors, 2016), sendo a avaliação qualitativa a mais indicada. Além disso, o fato de alguns
agentes biológicos não serem visíveis a olho nu e não possuírem cheiro faz com que os riscos a
eles associados sejam menosprezados. Segundo Porto (2000), o risco é “toda e qualquer
possibilidade de que algum elemento ou circunstância existente num dado processo e ambiente
de trabalho possa causar dano à saúde, seja através de acidentes, doenças ou do sofrimento dos
trabalhadores, ou ainda através da poluição ambiental”. Portanto, é necessário que se tenha um
bom conhecimento do comportamento desses agentes, de modo a identificar a fonte, modo de
transmissão e doenças associadas, com o objetivo de implementar medidas adequadas de
prevenção e proteção e evitar o adoecimento do trabalhador. A percepção de risco, definida por
Lima (2005) como a "forma que os não especialistas (referidos frequentemente como leigos ou
público) pensam sobre o risco e refere-se à avaliação subjetiva do grau de ameaça potencial de
um determinado acontecimento ou atividade", envolve diversos aspectos subjetivos do contexto
social, econômico, cultural dos trabalhadores envolvidos e características dos ambientes de
trabalho como por exemplo, pressão e demanda (NAVARRO; CARDOSO, 2005; DAMASCENO et
al., 2006).Dessa forma, esse estudo foi realizado com alunos do curso Introdução à Higiene
Ocupacional visando à avaliação do conhecimento sobre riscos biológicos e a percepção de
perigo associado a sua exposição, por profissionais da área responsável pela gestão da saúde e
segurança dos trabalhadores.

2.

OBJETIVO

O objetivo do trabalho foi caracterizar o perfil dos participantes de um curso de capacitação
sobre riscos biológicos e avaliar o grau de conhecimento e percepção de risco dos alunos com
relação ao tema.

3.

METODOLOGIA

A investigação foi conduzida em três versões do curso “Introdução à Higiene Ocupacional”,
cuja aula sobre agentes biológicos foi ministrada nos dias 8 de novembro de 2013, 6 de junho de
2014 e 09 de dezembro de 2015 na Fundacentro. O estudo foi realizado por meio de questionário
semiestruturado, baseado em GIUSTI et al., 2012, com participação voluntária dos alunos, após a
exposição dos objetivos da pesquisa e a assinatura do consentimento livre e esclarecido. O
questionário foi aplicado antes do início da aula e preenchido sem consulta bibliográfica. A
primeira parte do questionário envolveu aspectos sociodemográficos, sendo obtidas as seguintes
informações: sexo, idade, escolaridade, vínculo de trabalho, área de atuação da empresa, função
e tempo de atuação na área. Na segunda parte, foram colocados dois blocos de questões: A)
avaliação do conhecimento sobre riscos biológicos (6 questões) e B) percepção de riscos
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biológicos (5 questões). Os dados foram analisados por meio da frequência relativa das
respostas.

4.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O público alvo do curso foi técnico de segurança do trabalho, havendo a participação
voluntária de 103 alunos, com idade média de 32,6 ± 8,6 anos, sendo 65% deles do sexo
masculino. Com relação à escolaridade, 43% possuíam nível médio completo e 38% estavam
cursando ou haviam concluído o nível superior. Cerca de 77% dos alunos estavam empregados, a
maioria em regime pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), em média há 5,3 anos (Tabela
1).
Tabela 1: Características sociodemográficas dos participantes da pesquisa.
Variáveis
Sexo

Faixa etária
(anos)

Escolaridade

No momento está
trabalhando?
Vínculo
trabalhista

Tempo de
trabalho (anos)

Área de atuação
da empresa em
que trabalha

N

Frequência (%)

36

35,0

Masculino

67

65,1

Total

103

100

18-29

39

37,9

30-39

45

43,7

40-49

15

14,6

>49
Total

4
103

3,9
100

Nível médio incompleto

1

1,0

Nível médio completo

44

42,7

Nível superior incompleto

22

21,4

Nível superior completo

17

16,5

Especialização incompleta

4

3,9

Especialização completa
Total

15
103

14,6
100

Sim

79

76,7

Não

24

23,3

Total

103

100

Autônomo

12

15,2

CLT

61

77,2

Estatutário

5

6,3

Não respondeu
Total

1
79

1,3
100

<1

6

7,6

1a5

43

54,4

6 a 10

19

24,1

> 10

7

8,9

Não respondeu
Total

4
79

5,1
100

Ensino/Pesquisa

7

8,9

Indústria

22

27,8

Saúde

10

12,7

Serviços

33

41,8

Outros
Total

7
79

8,9
100,0

Feminino
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A maioria dos alunos já possuía algum conhecimento prévio sobre risco biológico, o qual
variou de modo proporcional entre insuficiente a bom. Esse conhecimento foi adquirido
principalmente em cursos de treinamento e atualização e pela leitura de livros e artigos (Tabela 2).
Os dados sugerem que as empresas não abordam esse tema de forma satisfatória nos cursos de
capacitação. Embora vírus e bactérias tenham sido associados a doenças ocupacionais por 87%
e 93% dos alunos, respectivamente, apenas 20% fizeram associação do agente biológico com o
desenvolvimento de câncer. As principais doenças relacionadas aos agentes biológicos foram
infecções e alergias e essa percepção deve estar associada à prevalência de doenças veiculadas
pelo sangue em ambientes hospitalares e de assistência à saúde, e de doenças respiratórias
veiculadas pelo ar. Porém, poucos devem ter conhecimento de que algumas doenças infecciosas
provocadas por vírus e outros micro-organismos são responsáveis por uma parcela considerável
(17%) dos casos globais de câncer (PARKIN, 2006) e que zoonoses são responsáveis por várias
doenças ocupacionais (ex: toxoplasmose, leptospirose, legionelose) (DUTKIEWICZ et al., 2011).
De modo geral, os alunos tinham conhecimento sobre a hierarquia de medidas de controle de
risco no ambiente de trabalho. Quando questionados se o ambiente de trabalho apresentava
algum risco biológico, aproximadamente 60% responderam que sim. Apesar disso, 73% relataram
não utilizar equipamentos de proteção individual (EPIs) quando expostos a agentes biológicos,
também observado no estudo de Mafra et al. (2008). Os EPIs citados como os mais utilizados
foram luvas e máscaras ou protetor respiratório. Essas informações sugerem que o conhecimento
teórico sobre riscos biológicos não se reflete na adoção de medidas de prevenção e também pode
estar associado à percepção de que outros tipos de riscos são mais importantes.
Tabela 2: Frequência relativa de respostas (entre parênteses) das questões sobre conhecimento
(Bloco A) e percepção de riscos biológicos (Bloco B).
Bloco A. Conhecimento sobre riscos biológicos
A1. Você tem algum conhecimento sobre riscos biológicos? (N=103) Sim (97,1%) Não (2,9%)
Se sua resposta for Não, responda apenas as questões do bloco B. Se for Sim, como você avalia
seu conhecimento sobre o assunto? (N=100)
Insuficiente (32%) Suficiente (34%) Bom (25%) Completo (0%) Não respondeu (9%)
A2. Qual(is) a(s) fonte(s) do seu conhecimento sobre riscos biológicos? Assinale uma ou mais
alternativas. (N=100)
Pesquisa (40,0%)
Treinamento e cursos de atualização (54,0%)
Congressos e encontros (4,0%)
Cursos de treinamento corporativos (20,0%)
Livros e artigos (45,0%)
Outros (9,0%)
A3. Qual(is) agente(s) biológico(s) está(ão) associado(s) a doenças ocupacionais? Assinale uma ou
mais alternativas. (N=100)
Vírus (87,0%)
Bactérias (93,0%)
Fungos (77,0%)
Protozoários (61,0%)
Parasitas (55,0%)
Não sei (3,0%)
Obs: 49,0% assinalaram todas as alternativas.
A4. Que tipo(s) de doença(s) está(ão) associada(s) aos agentes biológicos? Assinale uma ou mais
alternativas. (N=100)
Infecção (87,0%)
Intoxicações (44,0%)
Alergias (74,0%)
Parasitoses (59,0%)
Câncer (20,0%)
Não sei (1,0%)
Obs: apenas 9% assinalaram todas as alternativas.
A5. Qual a hierarquia das medidas de controle? (N=100)
(X) Controle de riscos na fonte, controle de riscos na trajetória e proteção individual. (87%)
( ) Controle de riscos na trajetória, controle de riscos na fonte e proteção individual. (1%)
( ) Proteção individual, controle de riscos na trajetória e controle de riscos na fonte. (10%)
( ) Não sei (1%)
Não respondeu (1%)
Obs: Em itálico, a alternativa correta.
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A6. As empresas que produzem ou comercializam instrumentos perfurocortantes devem
disponibilizar para os trabalhadores dos serviços de saúde, capacitação sobre a correta utilização do
dispositivo de segurança. Esta afirmação é: (N=100)
(X) Correta (83%)
( ) Incorreta (5%)
( ) Não sei (9%)
Não respondeu (3%)
Obs: Em itálico, a alternativa correta.
Bloco B. Percepção de riscos biológicos (N=103)
B1. Qual grau de importância você atribui ao conhecimento sobre riscos biológicos no desempenho
de sua atividade profissional?
Nenhuma (1,0%) Baixa (11,7%) Média (35,9%) Alta (51,5%)
B2. Seu conhecimento sobre riscos biológicos está associado a experiências:
Pessoais (11,7%)
Profissionais (42,7%)
Pessoais e profissionais (45,6%)
B3. Você acha que seu ambiente de trabalho apresenta algum risco biológico?
Sim (60,2%) Não (34,0%) Não sei (2,9%) Não respondeu (2,9%)
B4. Você utiliza algum equipamento de proteção individual devido à exposição a agentes biológicos
no seu trabalho?
Sim (21,4%) Não (72,8%) Não sei (1,0%) Não respondeu (4,9%)
Se Sim, quais? (N=22)
Luvas (81,8%)
Máscara ou protetor respiratório (72,7%) Óculos (9,1%)
Botas/sapatos (31,8%) Macacão/uniforme (31,8%)
Repelente (4,5%)
B5. Classifique os riscos abaixo, de 1 a 5 lugar, de acordo com a importância no seu ambiente de
trabalho (1 = maior risco e 5 = menor risco).
( ) Biológico ( ) Físico
( ) Psicológico
( ) Químico
( ) Operacional
( ) Não sei
Obs.: Resultado sintetizado na Figura 1.

Na hierarquização de cinco tipos de riscos no seu ambiente de trabalho, os físicos foram
considerados os mais importantes por 28% dos alunos e os biológicos os menos (26%)
importantes (Figura 1). Esse resultado deve estar associado ao fato da maioria dos participantes
estarem atuando na área de serviços e indústria e não associaram os riscos biológicos às suas
práticas laborais, os quais normalmente são relacionados às atividades na área de saúde. A
diversidade de atividades econômicas que propiciam a exposição a agentes biológicos é muito
grande, envolvendo áreas da agricultura, pecuária, veterinária, resíduos sólidos, saneamento
básico, produção de alimentos e aditivos, laboratórios, indústria de processamento de metais e
celulose, da construção, de madeira, têxtil, entre outros (RIM; LIN, 2014). Dessa forma, a falta de
informação sobre agentes biológicos pode prejudicar a identificação e a prevenção de várias
doenças ocupacionais.

Figura 1: Proporção de alunos que atribuíram grau de importância 1 e 5 para os diferentes tipos
de riscos. NE = não sabe ou não entendeu a questão (22%), NR = não respondeu (4%).
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5.

CONCLUSÃO

Conclui-se que apesar de a maioria reconhecer que os riscos biológicos estão presentes no
ambiente de trabalho e conhecerem as medidas preventivas, não há adoção destas medidas. Isto
se deve a uma naturalização/banalização deste risco ou a falta de consciência de que estes riscos
podem ser causadores de doenças graves e até a morte do trabalhador. Consequentemente não
há a utilização de EPIs quando expostos aos agentes biológicos. Portanto, há necessidade de
mais ações de sensibilização e capacitação envolvendo o tema “agentes biológicos”, de forma a
fornecer informações que subsidiem políticas e estratégias de prevenção e precaução e avaliação
contínua da saúde dos trabalhadores e dos seus ambientes de trabalho.

6.
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RESUMO
O Morro da Mariquinha sofreu no dia 13 dezembro de 2011 uma movimentação de massa do tipo
complexo e este configurou-se como de maior proporção nos últimos anos, destruindo e
danificando residências, estabelecimentos comerciais e vitimando uma pessoa. Alguns trabalhos
produzidos na área identificaram outros pontos com semelhante cenário. A partir disso foi
produzida uma ficha de análise de suscetibilidade com base na metodologia do IPT. Atividades de
capacitação (aulas expositivas e práticas de campo) de membros associados ao conselho
comunitário prepararam os voluntários para a aplicação das fichas e proporcionaram condições
para o entendimento das peculiaridades das áreas suscetíveis e os aspectos naturais e antrópicos
envolvidos. Como resultado, foram identificados vinte pontos de maior atenção, com quatro
diferentes graus de suscetibilidade, onde 5% das áreas analisadas foram consideradas de baixa,
15% de média, 35% de alta e 45% de muito alta suscetibilidade a movimentos de massa.
Palavras Chave: Capacitação, Educação, Suscetibilidade, Movimentos de Massa.
ABSTRACT
Morro da Mariquinha suffered on December 13, 2011, a mass movement of the complex type and
this was found to be the greater event of the last years, destroying and damaging homes, shops
and victimizing a person. Some work produced in the area identified other sites with similar
scenario. From this was produced susceptibility analysis grid based on the IPT's methodology.
Training activities (lectures and field practices) for members associated with the community council
prepared the volunteers for the application of the charts and provided conditions for understanding
the peculiarities of the sensitive areas and natural and anthropic aspects involved. As a result,
twenty major points of attention were identified, with four different degrees of susceptibility, in
which 5% of the analyzed areas were considered low, 15% medium, 35% high and 45% of very
high susceptibility to mass movement.
Keywords: Training, Education, Susceptibility, Mass Movement.
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1. INTRODUÇÃO
O Morro da Mariquinha - área de estudo - está localizado na porção sudoeste do Maciço do
Morro da Cruz, região central da parte mais densamente urbanizada da porção insular do
município de Florianópolis (Figura 1). Essa área apresenta diversos registros, tanto de
deslizamentos de solo, quanto de quedas de blocos rochosos.
Em 13 de dezembro de 2011 após um evento pluviométrico com chuvas na ordem de 66
mm, em apenas quatro horas, houve uma grande movimentação gravitacional de massa do tipo
complexo, com quedas de blocos e escorregamento de solo. O maior bloco deslizado foi estimado
com massa de 200 toneladas. Outros blocos menores tiveram massa estimada entre 10 e 40
toneladas. A extensão do deslizamento alcançou 35 metros encosta abaixo, destruindo quatro
casas, parte de um estacionamento de um Lava-Car e vitimou uma pessoa (SANTA CATARINA,
2011).
Doze anos antes do acontecimento Afonso (1999) já havia alertado que o Morro da
Mariquinha, parte do maciço, está inserido em uma área onde os problemas esperados no local
são desde blocos de granito em posição instável nas cristas a blocos rolados, além de solos
residuais de diabásio associados à drenagem insuficiente que tendem ao escorregamento.

Figura: 1 - Mapa de localização da área do projeto de pesquisa. Na imagem maior, destacado na cor
amarela esta o polígono que abrange o Morro da Mariquinha, no Maciço do Morro da Cruz Florianópolis/SC.

2. OBJETIVO
O objetivo principal foi o de capacitar os membros da comunidade acerca da suscetibilidade
e riscos de ocorrência de deslizamentos de solo e quedas de blocos, de modo a melhorar a
2

percepção e educação dos moradores das áreas sob perigo geológico-geotécnico. Através de
aulas expositivas os participantes receberam informações específicas sobre os elementos
naturais como geologia, geomorfologia e padrão de chuvas, além de informações sobre
problemas relacionados aos processos antrópicos (usos e ocupações das encostas). A partir das
aulas práticas realizou-se o treinamento para o preenchimento da Ficha de Análise de
Suscetibilidade, as quais tinha como função diagnosticar o nível de percepção quanto ao grau de
suscetibilidade presente.

3. METODOLOGIA
3.1. Ficha de Suscetibilidade
A Ficha de Análise de Suscetibilidade foi confeccionada com base na metodologia do
Instituto de Pesquisas Tecnológicas - IPT (BRASIL, 2007). Essa ficha possui caráter prático com
perguntas diretas. Seu preenchimento permitiu aos voluntários exercitar a tarefa de como
determinar a potencialidade de ocorrência de acidentes. Participaram desta etapa do trabalho,
além dos pesquisadores, membros da comunidade. A ficha de análise divide-se em quatro partes:
- 1ª Parte: Denominada “Dados da Moradia”. Refere à localização (rua e número) da casa, nome
do morador e tipo de material da casa.
- 2ª Parte: Compreende a “Caracterização do Talude”. Diferencia encosta natural ou corte e
aterro, informando a altura da encosta e o seu respectivo ângulo. Consta ainda da informação da
distância em metros da moradia ao topo do talude e da moradia até a base do talude. Nessa parte
está também a indicação da presença de blocos rochosos e de lixo/entulho.
- 3ª Parte: Aborda a “Caracterização do Ambiente”. Aponta aspectos intrínsecos aos movimentos
de massa, como a presença de água, vegetação, sinais de movimentação e tipos de processos de
instabilização esperados ou ocorridos. Neste parte a água é tratada como elemento com papel
fundamental nos movimentos de massa, sendo assim compiladas informações referentes a
drenagem das águas pluviais, água servida, esgoto e minas/nascentes de água. Por sua vez, a
vegetação foi dimensionada principalmente na encosta e nas proximidades, onde se dá a
distinção entre áreas de cultivo e áreas desmatadas, analisando a presença de árvores ou
vegetação rasteira. Busca-se também sinais de movimentação como trincas em casas e/ou no
terreno, percebendo-se também a inclinação de postes, muros e árvores, degraus de abatimento,
cicatrizes de deslizamento, além da análise em relação ao tipo de processo de instabilização que
pode ocorrer ou já ocorreu.
- 4ª Parte: Refere-se à “Caracterização dos Blocos Rochosos”, onde é abordados aspectos como
dimensões, coloração, grau de alteração (intemperismo), forma geométrica e a presença de
descontinuidades. Verifica-se a localização dos blocos em relação ao plano (vertical ou
horizontal), se estão inseridos em solo ou rocha, ou ainda se estão soltos no terreno, além da
porcentagem do bloco em contato com o solo.
3.2. Capacitação da comunidade
Durante o mês de setembro de 2015 ocorreram aulas expositivas e práticas para os
membros associados ao conselho comunitário da comunidade do Morro da Mariquinha. Os
assuntos abordados estavam relacionados principalmente os aspectos físicos que influenciam a
suscetibilidade do local e a vulnerabilidade das moradias, com a finalidade de instruí-los no
correto preenchimento da ficha em campo. Nas aulas prática foram realizadas visitas técnicas em
pontos indicados pela própria comunidade, procedendo-se de modo instrucional o preenchimento
das fichas destes locais (Figura 2).
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Figura: 2 – Atividade de capacitação membros associados ao conselho comunitário da comunidade do
Morro da Mariquinha: (A) treinamento teórico; (B) treinamento prático; (C e D) exemplos de pontos
escolhidos para análise.

Após quatro semanas de atividades, as informações foram organizadas e analisadas. De
um total de 100% (20 fichas preenchidas), 94% foram consideradas validas, isto é, foram
analisadas pelos responsáveis pelo projeto de capacitação, como realmente pontos que
indicavam áreas consideradas com algum grau de suscetibilidade. O resultado foi interpretado
como uma indicação de que os moradores perceberam os perigos relacionados ao tema no seu
cotidiano.
Especificamente, com relação a primeira, segunda e a terceira parte da ficha de análise de
suscetibilidade (“Dados Gerais da Moradia”, “Caracterização do Talude” e “Caracterização do
Ambiente”), a opinião dos voluntários da comunidade foi de que a ficha tinha um caráter “fácil e
intuitivo” de ser seguido. Apesar de haver certas terminologias técnicas os participantes
realizaram bem a tarefa. Obteve-se, segundo a análise dos coordenadores uma média de 78% de
acerto no preenchimento das fichas válidas.
Por outro lado, a quarta parte com título “Caracterização dos Blocos Rochosos” se mostrou
complexa e muito extensa, comprovada pela quantidade de erros percebidos e, posterior,
discutidos em reunião. Foi constatado que 37 % do total de fichas apresentaram erros nesta parte.
Ainda no final da ficha era necessário indicar o grau de suscetibilidade. Neste item percebese que houve certo aumentativo ou generalização, pois em áreas que, na nossa análise,
contemplariam o grau dois ou três, muitas vezes eram assinalados como grau quatro. Assim,
houve divergências em 43% das fichas.

4. DISCUSSÃO E CONCLUSÃO
A proposta de capacitação de membros da comunidade proporcionou condições para que
os participantes voluntários pudessem entender e aprimorar os conhecimentos sobre as
peculiaridades das áreas suscetíveis a movimentos de massa e os aspectos naturais e antrópicos
envolvidos.
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No geral, foi possível reconhecer quatro graus de suscetibilidade, onde 5% das áreas
analisadas são de baixa suscetibilidade (S1), 15% de média suscetibilidade (S2), 35% de alta
suscetibilidade (S3) e 45% de muito alta suscetibilidade (S4) (Figura 3).

Figura 3 - Gráfico representando o reconhecimento da comunidade referente ao Grau de Suscetibilidade
frente a movimentos de massa dos pontos analisados.

Com as informações apresentadas e dados levantados, os membros da comunidade
tiveram a chance de conhecer e entender e discutir os problemas relacionados ao tema e suas
possíveis soluções e estratégias de mitigação.
Constatou-se, também, que a ficha desenvolvida para a atividade, quando aplicada por
membros da comunidade, é eficaz, ainda que certas partes tenham se mostrado complexas e
longas demais para o preenchimento. Como sugestão, para facilitar o uso da ficha, vemos a
necessidade do desenvolvimento da parte que versa sobre os blocos rochosos, já que
compreende o item onde houve mais dificuldade.
Os dados resultantes e as atividades participativas constituíram um grupo de documentos
repassados a Defesa Civil do município, a Secretaria de Habitação, e a Liderança Comunitária da
comunidade, visando servir como subsidio aos tomadores de decisões na adoção de melhores
práticas em políticas públicas.
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RESUMO
O trabalho tem como objetivo realizar, desde uma perspectiva sociotécnica, uma análise da
atuação da Comissão Técnica Nacional de Biotecnologia – CTNBio referente aos processos de
liberações comerciais de Organismos Geneticamente Modificados (OGMs) agriculturáveis. Por
meio de etnografia multisituada, a pesquisa contextualiza os pareceres técnicos que fundamentam
as decisões relativas às liberações comerciais de cultivares de milho transgênico Liberty Link
(T25) e Guardian (MON-810) variedades que foram proibidas em diversos países da União
Europeia mas aprovadas para uso irrestrito no Brasil. São discutidas algumas das práticas de
construção e difusão de conhecimento sobre o risco associado aos OGMs que foram performadas
pela CTNBio, sugerindo que elas divergem de uma epistemologia cívica brasileira, refletida na
própria nova lei de biossegurança. Por epistemologias cívicas, entendem-se as práticas sociais e
institucionais pelas quais comunidades políticas constroem, reveem, validam e deliberam sobre
conhecimento politicamente relevante.
Palavras Chave: Transgênicos; CTNBio; Percepção de risco; Epistemologia Cívica
ABSTRACT
This research’s objective is to analyze, through a sociotechnical perspective, the performance of
the National Technical Committee of Biosafety (CTNBio) regarding the commercial approval of
agricultural Genetically Modified Organisms (GMO). Through a multi-sited ethnography, the
research contextualizes the technical reports related to the commercial approval of the transgenic
mices Liberty Link (T25) and Guardina (MON-810), varieties that have been forbidden in different
European Countries. Through the analysis of some features of the decision-making processes, the
research reveals and discusses practices of knowledge construction and diffusion about the
GMOs’ risks performed by the CTNBio. The results suggest that the performed practices at by the
CTNBio diverge from a Brazilian civic epistemology, which is reflected in the new biosafety law.
Civic epistemologies are the social and institutional practices in which polities construct, review,
validate and deliberate about politically relevant knowledge.

Keywords: Transgenic, CTNBio, Risk Perception, Civic Epistemology
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1. INTRODUÇÃO
Há décadas cientistas naturais e sociais têm se debatido sobre como mecanismos
institucionais podem e devem assegurar seguras bases epistêmicas que confiram a legitimidade
de decisões regulatórias sobre riscos de natureza sociotécnica. Este é um dos grandes focos de
tensão dos governos atuais, uma vez que a legitimidade dos regimes de regulação provém de
uma zona cinzenta em que decisões devem ser percebidas como objetivas e, ao mesmo tempo,
democráticas.
Um dos exemplos mais estridentes desse fenômeno é a regulação sobre os Organismos
Geneticamente Modificados (OGMs), que mesmo após décadas de inserção no mercado global,
continuam a ser uma tecnologia social e politicamente contestada em praticamente todo o mundo
(Leguizamón, 2014; Levidow, 2014; Roy, 2015). Se por um lado o rechaço aos transgênicos tem
sido caracterizado por alguns como comportamentos irracionais de atores políticos que não
dispõem de credibilidade ou capacidade científica para a análise dos riscos envolvidos (Marris,
2001; Blancke, Van Breusegem et al., 2015), por outro a própria comunidade científica parece
ainda não ter atingido um consenso suficientemente maduro para apaziguar as ansiedades a
respeito dos possíveis impactos desta tecnologia para a saúde, para o meio e ambiente e,
especialmente, para questões geopolíticas de justiça e soberania alimentar (Losey, Rayor et al.,
1999; Jasanoff, 2006; Séralini, Clair et al., 2014; Ferreira Holderbaum, Cuhra et al., 2015; Krimsky,
2015). Atualmente, uma das principais causas de contestação do pacote tecnológico dos OGM
tem sido o aumento da utilização de agrotóxicos em lavouras transgênicas, contradizendo as
promessas por parte de seus defensores de que os OGM minimizariam o uso de agrotóxicos
(Ferment, Melgarejo et al., 2015).
Este trabalho discute a atuação da Comissão Técnica Nacional de Biotecnologia – CTNBio,
o órgão do governo federal responsável pela regulamentação acerca de produtos biotecnológicos,
no que se refere às primeiras aprovações para a comercialização de variedades de milhos
transgênicos no país. As aprovações dos milhos Liberty Link (T25), da Bayer e do milho MON810, da Monsanto, foram fortemente contestadas por entidades da sociedade civil e por outros
órgãos do próprio governo federal, tendo sido objeto de litigio judicial e administrativo. Por meio do
método de etnografia multi-situada (Marcus, 1995), a pesquisa faz uma contextualização sóciohistórica sobre as primeira aprovações de milho transgênico da CTNBio, enfatizando algumas das
questões cruciais que parecem ter servido de base para a contestação futura de suas decisões
técnicas, e que parece ter contribuído para a continuação da instabilidade política e institucional
do regime regulatório sobre biossegurança.

2. EPISTEMOLOGIAS CÍVICAS: UMA ABORDAGEM PARA ANÁLISES
QUALITATIVAS DA PERCEPÇÃO PÚBLICA DE RISCO
Apesar de não existir, no Brasil, uma tradição de pesquisa sobre a percepção pública da
Ciência e Tecnologia, existem algumas discussões que nos fornecem indícios sobre alguns dos
posicionamentos mais presentes do público brasileiro em relação à autoridade de sua ciência
regulatória (Guivant, 2006).
Neste âmbito, uma útil contribuição conceitual oferecida pela perspectiva dos estudos
sociais da ciência e tecnologia é o conceito de epistemologia cívica (Jasanoff, 2005).
Desenvolvido por Sheila Jasanoff ao analisar e comparar a biotecnologia e sua governança nos
EUA, Alemanha e Reino Unido, a noção de epistemologia cívica parte do pressuposto de que, na
ausência de provas universalmente reconhecidas, é a aceitação geral das novas tecnologias que
requer explicação. Ou seja, a credibilidade do conhecimento produzido e/ou utilizado pelo Estado
é baseada nos padrões de argumentação e demonstração que são mais aceitos pelo modo de
pensar do público. Os processos de validação e aceitação de um conhecimento regulatório são
moldados por aspectos contextuais, caracterizados exatamente pelo que a autora define como
epistemologias cívicas. Estas são, de acordo com Jasanoff (2005:249), “caminhos públicos de
conhecimento, específicos para cada cultura e histórico e politicamente situados”. De modo mais
claro, podemos definir a epistemologia cívica como as “práticas sociais e institucionais pelas quais
comunidades políticas constroem, reveem, validam e deliberam sobre conhecimento politicamente
relevante (Miller, 2008): 1896).
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3. A CTNBIO: SOLUÇÃO OU CONTINUAÇÃO DA CONTROVÉRSIA?
A controvérsia sobre a regulação acerca dos OGM no Brasil, que começa a ganhar maior
expressão sobretudo a partir do final da década de 90 e início dos anos 2000, teve sempre como
um dos principais focos de discussão a atuação e a competência da CTNBio para regulamentar a
pesquisa e a comercialização de OGMs no país. A primeira lei de biossegurança, aprovada pelo
governo de Fernando Henrique Cardoso em 1995, (Lei 8.794/95), instituía um papel consultivo à
CTNBio, ou seja, esta tinha o papel consultivo de emitir pareceres técnicos sobre a biossegurança
de organismos transgênicos, mas não deixava claro sobre a vinculação destes pareceres com
outras instâncias de regulação, e especialmente sobre a necessidade ou não de Estudos de
Impacto Ambiental (EIA).
Uma nova Lei de Biossegurança, a Lei n. 11.105/051, foi aprovada com a finalidade de
conferir a necessária estabilidade jurídica e institucional para atividade de regulação da
biotecnologia no Brasil, tendo em vista o elevado grau de litígio observado no final dos anos 90 e
início dos anos 2000 (Fonseca, 2010). A nova lei reformula a composição e competência da
CTNBio, assegurando-lhe poderes regulatórios e deliberativos que só respondem a um órgão
superior, o Conselho Nacional de Biossegurança, um colegiado de Ministros de Estado que pode
ratificar ou não as decisões da CTNBio.
A comissão passa a ser formada por 27 membros titulares e 27 membros suplentes, com
“grau acadêmico de dotuor e com destacada atividade profissional nas áreas de biossegurança,
biotecnologia, biologia, saúde humana e animal ou meio ambiente”(Art.11, lei 11.105/05). A
missão desta comissão formada por cientistas de diversas áreas ligadas à biossegurança é,
sobretudo, definir os protocolos de avaliação e monitoramento de risco de produtos
biotecnológicos e decidir, caso a caso, sobre a aprovação ou não de experimentação, produção,
circulação e consumo.

3. AS PRIMEIRAS APROVAÇÕES COMERCIAIS: OS MILHOS TRANSGÊNICOS T25 E
MON-810
Os primeiros processos de aprovação comercial da CTNBio foram os milhos transgênicos
Liberty Link (T25) e Guardian (MON-810). O primeiro foi votado e aprovado na 102ª Reunião
Ordinária da CTNBio, realizada em 16 de maio de 20072 e o segundo na 105a Reunidão Ordinária
da CTNBio, realizada em 16 de Agosto de 20073. Estas decisões ocorreram em meio a fortes
contestações e suscitaram respostas distintas por parte da CTNBio e de outros órgãos do
governo.
3.1. De maioria qualificada a maioria simples
A lei 11.105/05 previa que as deliberações da CTNBio deveriam ser tomadas por maioria
qualificada em votação aberta, isto é, que ao menos dois terços do colegiado, portanto, 18
membros, votassem a favor da decisão. Enquanto tal regulamentação esteve em vigor, não foi
aprovado nenhum pedido de liberação comercial por parte da comissão. Por exemplo, em
novembro de 2006, a comissão negou a autorização de uso comercial de uma vacina contra a
doença de Aujelszky, feita com vírus modificado e usada em porcos e cavalos, apesar de o placar
apontar 17 votos favoráveis e 4 contrários à aprovação. Em 21 de março de 2007, o presidente
Lula sancionou a medida provisória no. 327, convertida em Lei no. 11.4604, que reduzia o quórum
mínimo para maioria simples, ou seja, para 14 integrantes.
Apenas dois meses depois, em maio de 2007, o milho transgênico T25, comercialmente
conhecido como Liberty Link, da empresa Bayer, resistente a herbicida glufosinato de amônio,
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produzido pela Bayer teve seu uso comercial liberado pela CTNBio, com o mesmo placar de 17
votos favoráveis e 4 contrários.
Ficou claro que a alteração do quórum mínimo de votação implicou na viabilização de
aprovações que até então estavam bloqueadas pelo bloco minoritário de cientistas da comissão.
É somente a partir desta ação administrativa que as decisões técnicas favoráveis começam a
acontecer, sugerindo que o funcionamento interno da comissão é baseado, mais que na busca de
consenso sobre a biossegurança, na afirmação de um grupo levemente maioritário como aquele
que efetivamente detém os poderes decisórios. Este é um dos argumentos que têm sido
sistematicamente utilizado para a contestação da legitimidade das decisões da CTNBio.
3.2 Audiência pública e sigilo dos processos: um modelo de participação contestado
Em dezembro de 2006, ainda com o processo em tramitação, o juiz federal do Paraná,
Nicolau Konkel Junior, publicou liminar que suspendia a análise do pedido de liberaçãoo do milho
LIberty Link até que se efetivasse uma audiência pública sobre o assunto5. A comissão cumpriu
com a liminar e promoveu uma audiência pública, que ocorreu durante a manhã e tarde de 20 de
março de 2007. Segundo o então presidente da CTNBio, Walter Colli, foram 62 inscritos, sendo
20 selecionados para fazerem intervenções. A estrutura do evento foi de apresentações
subsequentes de 15 minutos, com uma hora para debates e perguntas, ao fim de cada período.
Além disso, foram protocolados 36 documentos com “opiniões ou sugestões”, todos eles
disponíveis no site da CTNBio.6
Este mecanismo de participação pública foi fortemente contestado. Em primeiro lugar,
conforme se verifica ao longo de algumas das próprias intervenções,7 foi questionada a utilidade
de se reunir pessoas em apenas um dia, com quinze minutos cada, para se debater um tópico
complexo como a biossegurança de um milho transgênico, incluindo os questões específicas
relacionadas ao risco do milho para a saúde e para o meio ambiente, mas também à
confiabilidade e necessário escrutínio das informações apresentadas pelo requerente. Por outro
lado, muitos dos questionamentos apresentados por alguns dos participantes não foram
contemplados, sejam nas discussões no dia, mas principalmente após o protoclamento das
dúvidas e sugestões. Portanto, esta primeira audiência pública realizada pela CTNBio, ao
contrário de contribuir para a construção de uma imagem de transparência e de abertura
democrática, acabou por reforçar a ideia de que a CTNBio não está disposta a se abrir para
contribuições externas. Mais que isso, segundo constam algumas das manifestações na altura, o
comportamento do presidente da comissão foi o de ignorar indiscriminadamente as contribuições
ou indagações (também de natureza técnica) levantadas pela sociedade civil.8
3.3 Monitoramento e regras de convivência: Aprovação sem regulamentação
A Juíza Federal Pepita Durski Tramontini Mazini suspendeu a decisão técnica da CTNBio
referente à liberação do milho Liberty Link, até que fossem elaboradas normas de coexistência
das variedades orgânicas, ecológicas e convencionais com as variedades transgênicas e até que
fossem definidos os termos do monitoramento.
Em 16 de Agosto de 2007, a CTNBio aprovou as normas de monitoramento que cumpririam
com a resolução da justiça e, a seguir, a liberação comercial do milho Guardian, da Monsanto,
com 15 votos favoráveis, uma abstenção e um voto contrário. O motivo de apenas um voto
contrário foi que cinco integrantes da comissão, que não concordaram com a forma com a qual as
regras de monitoramento e coexistência foram propostas e aprovadas, deixaram o plenário em
protesto. Assim, a CTNBio aprovou, de uma só vez, as resoluções normativas no 3 e no 4,
dispondo, respectivamente, sobre as normas de monitoramento de milho geneticamente
modificado em uso comercial e sobre as distâncias mínimas entre cultivos comerciais de milho
geneticamente modificado, e a liberação de mais uma espécie de milho.
Mais uma vez, a CTNBio, e especialmente o seu comando por parte da presidência de
então, parece ter oferecido fundamentos para subsidiar análises de que as suas resoluções
normativas, isto é, a regulamentação sobre os critérios de segurança a serem respeitados, não
5
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foram elaboradas a partir do escrutínio minucioso dos posicionamentos científicos e, portanto, de
que não se tratam de critérios legítimos de biossegurança. 9
3.4 A resolução normativa no 5: regras definidas após decisões
O posicionamento de contestação ao caráter aparentemente ideológico da comissão pode
ser ainda reforçado diante do fato de que a Resolução Normativa nº 510, que dispõe sobre as
normas para a liberação comercial de Organismos Geneticamente Modificados e seus derivados,
foi publicada apenas em 12 de março de 2008, portanto após a aprovação comercial dos milhos
Liberty Link e Guardian. Em outras palavras, trata-se de um caso em que a aprovação sobre a
segurança de um produto ocorre antes da aprovação sobre quais são os critérios de segurança
que devem ser respeitados, o que obviamente fragiliza ainda mais a legitimidade técnica do
órgão.

5. DISCUSSÃO: A CTNBIO COMO FOCO OU FONTE DE CONTROVÉRSIA?
A análise das primeiras decisões tomadas pela CTNBio após a sua reformulação identificou
um padrão de conflitos e tensões, embasado em duas questões recorrentes. A primeira está
relacionada com a incapacidade, ou impossibilidade, do órgão em se afirmar enquanto técnico e
não político. Ou seja, as dinâmicas que caracterizaram suas primeiras decisões e aprovações de
resoluções normativas acabaram por transparecer uma perspectiva de enviesamento que,
independentemente de sua verificação empírica, foi explorada por grupos diversos, da sociedade
civil ou do próprio governo, que contestam a sua legitimidade. A segunda questão que também
parece contribuir para minar a confiança pública na CTNBio é a sua pouca preocupação com os
valores de transparência e, sobretudo, de inclusão democrática. Conforme se verificou, os
primeiros momentos de atuação da comissão parecem ter negligenciado a emergente demanda
do público brasileiro por maior abertura à participação em decisões de natureza técnica e
regulatória. Isso parece estar relacionado com a incapacidade de alguns dos membros da
comissão em lidar com a perícia interdisciplinar, e de não reconhecer a emergência de novas
dinâmicas de contato entre o saber leigo e científico. A desqualificação de posições científicas
divergentes, presentes dentro da própria comissão, parece ter reforçado a imagem de que, ao
contrário de um julgamento científico sobre biossegurança, as decisões foram tomadas a partir de
um julgamento moral sobre a biotecnologia.
Por outro lado, a percepção de que as decisões tomadas pela CTNBio não foram
suficientemente técnicas ou democráticas encontra ressonância com o fato de que, enquanto
diversos países da União Européia, como França, Suíça e Alemanha proibiram o plantio destas
mesmas variedades de milho transgênico em seus territórios, nomeadamente os eventos MON810, T25 e Bt (Wickson e Wynne, 2012), respectivamente das empresas Monsanto, Bayer e
Syngenta, os mesmos foram todos aprovados pela CTNBio para uso comercial irrestrito. O
impedimento ao plantio destas espécies de milho nestes países foi fundamentado, segundo suas
agências competentes, por estudos científicos que sugeriram a necessidade de maior precaução
em relação aos possíveis impactos destas espécies para o ambiente (e.g. (Losey, Rayor et al.,
1999). No entanto, para a CTNBio, estes estudos não foram suficientes para a implementação do
princípio de precaução.

6. CONCLUSÃO
Este trabalho, que é parte de uma pesquisa mais ampla em andamento, oferece subsídios
para caracterizar um aparente conflito entre a epistemologia cívica “brasileira” e a epistemologia
performada nos procedimentos da CTNBio. De forma ainda hipotética, podemos sugerir que a
primeira, no presente momento histórico, está calcada nos pressupostos de uma interação
simbiótica entre a análise tecnocientífica criteriosa (e portanto imparcial) e a inclusão democrática
de vozes divergentes, cumprindo assim as premissas do princípio da precaução. O próprio texto
da lei 11.105/05, que foi aprovada após intensos debates e disputas politicas, oferece uma
perspectiva de governança calcada nestes dois pontos. De fato, muitas das contestações à
atuação da CTNBio evoca o não cumprimento da lei, sobretudo no que concerne ao respeito ao
9
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princípio da precaução. Já a epistemologia performada pela e na CTNBio, neste primeiro
momento de sua implantação, parece se fundamentar no uso ideológico da autoridade científica,
(Habermas, 1986[1968]), ignorando a complexa relação entre perícias distintas, mas sobretudo a
demanda por maior transparência e democratização do debate técnico. O uso estratégico da
demarcação científica (Gieryn, 1995) não parece ter sido empregado de acordo com as
aspirações de parte dos públicos interessados. Com a desqualificação generalizante de toda
oposição como não-científica, a CTNBio acaba por desconstruir sua própria autoridade científica,
na medida em que deixa margem para a acusação de sua parcialidade no escrutínio de
informações científicas.
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RESUMO
Este trabalho apresenta dados referentes aos atendimentos de emergência prestados, ao longo
do ano de 2014, pelo Instituto Estadual do Ambiente, órgão ambiental subordinado ao Governo do
Estado do Rio de Janeiro. O objetivo deste documento é contribuir com o controle e planejamento
ambiental no Estado, usando como metodologia, a classificação por tipologias dos atendimentos
realizados, bem como a origem das ocorrências que demandaram ação do Serviço. Esta análise
tornou possível a determinação do perfil dos acidentes e incidentes envolvendo produtos químicos
que representam riscos ao meio ambiente. No ano de 2014, foram realizados 170 atendimentos,
em 39 municípios do Estado do Rio de Janeiro, sendo a capital a região com maior incidência.
Destes, cerca de 70% corresponderam a emergências ambientais (acidentes, incidentes,
manchas órfãs, disposições inadequadas e descartes clandestinos), uma média de 9 emergências
atendidas por mês. A principal origem dos acidentes atendidos é o transporte rodoviário – 77% do
total – sendo a maior parte destes ocorridos nas rodovias federais, com destaque para as BR-116
e BR-040, principais rotas para o transporte interestadual de produtos químicos. O transporte
aquaviário também merece destaque por representar quase 40% do total de incidentes atendidos
e cerca de 8% dos acidentes – a grande maioria na Baía de Guanabara – além de se apresentar
como potencial atividade geradora de manchas de óleo.
Palavras Chave: emergência, produtos perigosos, meio ambiente.
ABSTRACT
This paper presents data regarding the emergency response given in 2014 by the Instituto
Estadual do Ambiente, environmental division of the Rio de Janeiro State Government. This
document aims to cooperate with the state environmental management, using as an analysis
method a response classification that distinguishes the events between their primitive activity and
their typology. As an outcome, it was possible to determine the profile of the accidents and
incidents involving hazardous substances that generates risks to environment and public health. In
2014, it has been made 170 assistances in 39 cities in Rio de Janeiro, being the capital the site
where there was the greater incidence of events. Considering all registered assistances,
approximately 70% can be characterized as environmental emergencies, what give us an average
of 9 emergences per month. The most attended events were originated in road transport that
represents about 77% of the total, and most of them happened on federal roads, especially on
BR–116 and BR–040 that are the principal routes for transport of chemicals. The transport by
water also is an important parameter and represents about 8% of the accidents (almost all in Baía
de Guanabara) besides representing activity that may generate oil stains.
Keywords: emergency, chemicals, environmental.
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1. INTRODUÇÃO
Embora não seja muito extenso em parâmetros territoriais, se comparado a outros estados
brasileiros, o Rio de Janeiro apresenta populosos centros urbanos e uma intensa atividade
industrial. Com apenas 92 municípios, é um dos estados com maior densidade demográfica do
país (STRAUCH, 2004) e abriga um expressivo núcleo de produção industrial envolvendo os mais
diversos segmentos. Além disso, em uma visão mais regional, é no sudeste brasileiro em que há
a maior intensidade de manipulação e transporte de cargas/produtos perigosos (IBAMA, 2015).
Particularmente no caso do Rio, essa realidade é incontestável porque o estado é cortado por
importantes rodovias federais e recebe grande parte dos insumos e produtos importados e
exportados pelo Brasil através de seus portos (STRAUCH, 2004). Em um cenário como esse, é
imperativo garantir que as atividades humanas estejam sempre em equilíbrio com o meio
ambiente.
É pertinente o fato de que o Rio de Janeiro é um estado litorâneo e está inserido no bioma
da Mata Atlântica. A interação entre homem e meio ambiente é contínua, de maneira quase todas
as ações humanas têm consequências ambientais, direta ou indiretamente. Qualquer
inconformidade nessa relação pode gerar danos ambientais, muitas vezes irreversivelmente. Por
esse motivo a presença do Poder Público é fundamental para atuação em defesa do meio
ambiente.
Para intervir em situações emergenciais causadas por atividades humanas que representam
algum tipo de risco ao meio ambiente, o Estado do Rio de Janeiro conta com o Serviço de
Operações em Emergências Ambientais (SOPEA), setor vinculado ao Centro de Informação e
Emergência (CIEM) do Instituto Estadual do Ambiente (INEA). A principal função dessa unidade é
atender localmente emergências ambientais tecnológicas, isto é, eventos, geralmente acidentais,
que ocorrem em fontes ou atividades que manipulam produtos químicos perigosos.

2. OBJETIVO
O objetivo deste trabalho é contribuir com o controle e planejamento ambiental no Estado do
Rio de Janeiro, através da apresentação de um esboço de um perfil das emergências ambientais
tecnológicas no estado utilizando resultados obtidos a partir da análise de dados relacionados aos
atendimentos prestados pelo Serviço de Operações em Emergências Ambientais, no ano de
2014.
Esta análise torna possível delinear os acidentes e incidentes envolvendo produtos químicos
que representam riscos ao meio ambiente, contribuindo para a avaliação e reformulação de
medidas preventivas e de controle, estratégicas para o desenvolvimento ambiental sustentável,
em função do risco que pode se apresentar, tais acidentes, à Sociedade.

3. METODOLOGIA
A metodologia na qual esse estudo está baseado consiste na classificação das emergências
atendidas pelo SOPEA no ano de 2014, usando como parâmetro as tipologias dos atendimentos e
a origem das ocorrências que demandaram o acionamento do Serviço.

3.1. Coleta e Tratamento de Dados
Os dados utilizados e apresentados nesse trabalho foram levantados através da análise
qualitativa e quantitativa dos Relatórios de Vistoria (RV) elaborados pelos técnicos do SOPEA no
ano de 2014.
O RV é um documento gerado para que a equipe técnica responsável pelo atendimento a
uma emergência tecnológica descreva de maneira padronizada todas as informações. Nesse
documento, são obrigatórias – sempre que possível identificá-las – as seguintes informações: data
e hora de acionamento do Serviço, tipo de ocorrência, características do produto químico
envolvido (número ONU, classe de risco, estado físico, nome comercial, etc.), local e descrição do
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evento, danos ambientais causados, infratores identificados, instituições e/ou pessoas envolvidas,
medidas de resposta adotadas e fotos/imagens pertinentes ao atendimento.
Para cada atendimento realizado é gerado um único RV, independentemente de haver
danos ambientais ou não. Esse documento é um registro oficial da ocorrência. É importante
ressaltar que o SOPEA também utiliza esses relatórios para registrar outras atividades das quais
o Serviço participa, como reuniões, exercícios simulados e comboios de monitoramento no
transporte de elemento combustível para geração de energia nuclear na Usina de Angra dos Reis.
Foram analisados 170 Relatórios de Vistoria, gerados pelo SOPEA em 2014. As
informações foram coletadas e tratadas para apresentar tabelas e elementos gráficos de fácil
compreensão. As fotos ilustrativas também foram retiradas de RV.

3.2. Classificação: Tipologia e Origem
Os conceitos utilizados para catalogar e agrupar os dados são baseados em definições
convencionadas dentro do próprio SOPEA. Todas as emergências são classificadas utilizando
dois parâmetros: tipologia e origem.

3.2.1 Tipologia
A tipologia define a natureza do atendimento. Cada emergência é classificada conforme as
informações dispostas na tabela 1. Essa classificação foi desenvolvida seguindo critérios
estabelecidos pelo próprio SOPEA e implantada no Serviço em 2011.
Tipologia
Incidente
Acidente

Vistoria

Descarte
Clandestino e
Disposição
Inadequada
Mancha Órfã

Descrição
Acontecimento não desejado ou não programado que venha a deteriorar ou diminuir a
eficiência operacional da atividade sem, no entanto, resultar em consequências para o
trabalhador, a propriedade ou meio ambiente.
Evento não desejado que tem por resultado consequências indesejáveis, tais como:
lesão ou enfermidade a um trabalhador ou um dano a propriedade ou meio ambiente
Atendimentos de caráter fiscalizador que visam avaliar conformidade de determinada
atividade, principalmente no que tange o manuseio, armazenamento e transporte de
produtos químicos perigosos. Comumente, uma ação de vistoria é requerida através
de denúncias da sociedade civil, devido a situações de incômodo por acidentes ou
desconformidades operacionais.
Uma disposição inadequada corresponde a uma destinação final de um resíduo ou
produto que ocorre de forma irregular, podendo ser uma fonte poluidora. Segundo as
convenções estabelecidas, esta denominação é feita quando o responsável pela ação
é identificado. Um descarte clandestino, por sua vez, é considerado como um caso
especial da disposição inadequada, cujo agente causador é desconhecido.
Mancha de óleo, em corpo hídrico, cuja origem não pode ser identificada durante o
atendimento.

3.2.2 Origem
Esse é um parâmetro relacionado à causa ou à fonte da ocorrência. No entendimento do
SOPEA, uma emergência pode ter origem industrial, comercial, residencial ou pode estar
relacionada ao transporte – rodoviário, aquaviário, ferroviário ou por meio de dutos – de produtos
químicos.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Dos 170 atendimentos realizados pelo SOPEA no ano analisado, 112 (66,0%) foram
caracterizados como emergências ambientais. Os demais 58 atendimentos (34,0%) estão
relacionados a outras atividades realizadas pelo Serviço.
O número de acidentes é o parâmetro mais expressivo. No total, foram registrados 73
acidentes tecnológicos ao longo de 2014 no Estado do Rio de Janeiro. A Tabela 2 ilustra o perfil
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dos atendimentos prestados no período, classificando-os por suas tipologias, enquanto a Figura 1
traduz esse perfil em elemento gráfico.
Tabela 2 – Número de atendimentos realizados pelo SOPEA de acordo com suas tipologias.
Tipo de
Atendimento

Quantidade de Atendimentos
Mês
Jan

Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Total

Relativa

3

2

5

9

11

7

2

6

8

6

9

5

73

43%

Incidente
Descarte
Clandestino
Disposição
Inadequada
Mancha Órfã
Atendimentos não
emergenciais

1

2

2

1

2

1

0

2

4

0

0

1

16

9%

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

1

3

2%

2

1

1

1

0

1

0

1

0

0

2

0

9

5%

1

3

0

0

2

0

1

0

0

1

2

1

11

6%

7

4

3

4

8

2

1

6

5

10

4

4

58

34%

Total

14

12

12

15

23

12

4

15

17

17

17

12

170

100%

Emergências

Acidente

Figura 1 – Gráfico com a distribuição percentual dos atendimentos realizados pelo SOPEA
em 2014, classificados por tipologia.

4.1. Acidentes e Incidentes Ambientais
Dada à parcela majoritária correspondente às ocorrências de acidentes e incidentes, faz-se
necessário entender melhor as origens desses eventos. A tabela 3 apresenta o quantitativo de
acidentes e incidentes ambientais atendidos em
Tabela 3 – Acidentes e incidentes atendidos em 2014, classificados de acordo com a sua origem.
2014, de acordo com a origem.
A representação gráfica desta é apresentada na
Origem
Acidentes
Incidentes
Figura 2.
O transporte rodoviário foi a principal
Industrial
6
4
origem dos acidentes atendidos pelas equipes
Comercial
4
0
do SOPEA ao longo do ano de 2014,
Residencial
0
0
representando 77% do total. Este fato é
condizente com o quadro brasileiro de
Transp. Rodoviário
56
5
emergências ambientais, uma vez que, em
Transp. Ferroviário
0
0
escala federal, esta atividade corresponde ao
maior percentual relativo de acidentes (IBAMA,
Transp. Dutoviário
1
1
2015). Sob a ótica dos incidentes ocorridos, 38%
Transp. Aquaviário
6
6
teve origem no transporte aquaviário e 31% no
Transp. Aéreo
0
0
transporte rodoviário o que corresponde a 6
(seis) e 5 (cinco) eventos deste tipo,
Total
73
16
respectivamente.
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Figura 2 – Acidentes e incidentes atendidos pelo SOPEA em 2014, classificados por origem.

4.1.1. Transporte Rodoviário
Acidentes e incidentes rodoviários são os eventos mais importantes para o SOPEA em
termos quantitativos. Foram atendidas 61 ocorrências (acidentes e incidentes) envolvendo
transporte de produtos perigosos em rodovias do estado, o que configura uma média de 5 eventos
atendidos por mês.
Para efeito de mapeamento, deve-se evidenciar o alto índice de eventos nas Rodovias
Federais, principais rotas para o transporte interestadual de produtos químicos. As cinco rodovias
com mais acidentes atendidos pelo SOPEA são do tipo BR, como apresentado na Figura 3.
As BR 116 e BR 040 tiveram maior número
de ocorrências de acidentes e incidentes devidos
ao transporte de carga - 21 e 20,
respectivamente. Nota-se que a BR 116 é
dividida em dois trechos no Estado do Rio de
Janeiro: a Rodovia Presidente Dutra, que liga o
município do Rio à cidade de São Paulo e tem
402 quilômetros de extensão; e a Rodovia
Santos Dumont, que com 142,5 quilômetros
começa no Rio de Janeiro e termina próximo a
divisa com Minas Gerais, na cidade Além
Paraíba. Ambos os trechos foram levados em
conta nas estatísticas levantadas.

Figura 3 – Total de ocorrências por rodovias
federais (BR).

A alta incidência nessas rodovias tem diversos motivos. Alguns trechos são mais
notáveis para efeito estatístico, já que acumulam grande número de acidentes. Destaca-se o
trecho compreendido entre os quilômetros 80 (oitenta) e 110 (cento e dez) da BR 040, no qual
houve 9 ocorrências, um correspondente a 15% do total de acidentes e incidentes
rodoviários. Outro ponto crítico foi a intersecção das rodovias BR 493 com a BR 116 e a BR
040, local de 4 (quatro) eventos. Também com 4 (quatro) atendimentos em 2014, a Serra das
Araras,
situada
na
Rodovia
Presidente
Dutra
(BR
116)
entre
os
quilômetros 229, sentido norte, e 220, sentido sul, no município de Piraí.

4.1.2. Transporte Aquaviário
O transporte aquaviário também merece destaque no que tange o atendimento a
emergências ambientais. Os números mostram que a Baía de Guanabara é o corpo hídrico
no qual ocorreu a maior parte dos atendimentos de natureza aquaviária. Nela, 58% dos
atendimentos foram realizados, enquanto os demais 42% correspondem a ocorrências
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Figura 4 – Locais de ocorrências
de origem aquaviária.

registradas em diversos outros pontos isolados do estado,
como Maricá, Angra, Bacia de Campos e em praias cariocas.
A Baía de Guanabara é segunda maior baía do Brasil e
sua região hidrográfica (RHBG) engloba 16 municípios do
Rio de Janeiro. Além de concentrar um dos maiores parques
industriais do estado, é território de uma atividade portuária,
o que explica a constante incidência de emergências
ambientais. Este fato merece ser salientado não só pela
importância do corpo hídrico para a sociedade carioca e
ecossistemas locais, mas também por este ser palco de
eventos internacionais, como os Jogos Olímpicos de 2016.

4.1.3. Mancha Órfã
É válido também analisar as ocorrências de manchas órfãs, uma vez que é uma emergência
ambiental recorrente, em particular na Baía de Guanabara. Assim como nas ocorrências de
acidentes e incidentes aquaviários, a Baía de Guanabara é o cenário mais expressivo nos casos
de manchas órfãs. Quase três quartos (75%) das manchas de óleo cuja origem não foi
identificada ocorreram na Baía. Em 2014, foram 11 atendimentos – uma média de quase 1 por
mês – mas todos concentrados na Baía de Guanabara (8 atendimentos) e na Bacia de Ilha
Grande (3 atendimentos). Não houve registro em outras regiões do estado.

5. CONCLUSÕES
No ano de 2014, o Serviço de Operações e Emergências Ambientais prestou em média 9
atendimentos a emergências ambientais tecnológicas por mês. Do total de 170 eventos atendidos,
cerca de 70% corresponderam a emergências ambientais: acidentes, incidentes, manchas órfãs,
disposições inadequadas e descartes clandestinos.
O transporte rodoviário foi a principal origem dos acidentes atendidos, perfazendo 77% do
total – sendo a maior parte destes ocorridos nas rodovias federais, principais rotas para o
transporte interestadual de produtos químicos. Ainda, foi a atividade geradora de um terço dos
incidentes. No âmbito da gestão de emergências em corpos hídricos, o transporte aquaviário
representa 38% do total de incidentes atendidos e se apresenta como potencial atividade
geradora de manchas de óleo. Estas últimas foram motivo de aproximadamente 1 atendimento
por mês, tendo a maioria sido registrada na Baía de Guanabara.
O levantamento e análise dos dados apontam para a necessidade de reflexão crítica sobre
medidas preventivas estratégicas nas rodovias – em especial nos trechos com maior recorrência
de acidentes - e na Baía de Guanabara.
O SOPEA esteve comprometido em atuar de forma eficiente no atendimento a emergências
ambientais tecnológicas desde 1983, tendo novamente, portanto, no ano de 2014, papel
importantíssimo na coordenação e mitigação destas ocorrências.
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RESUMO
O propósito de nossa pesquisa foi analisar as práticas de objetivação de informações no processo
de interpretação de imagens de satélite utilizadas para gerir riscos de desastres. O método
adotado foi de cunho qualitativo pautado em um estudo de caso no Centro Nacional de
Monitoramento e Alerta de Desastres do Brasil. As técnicas de produção das informações foram
observações, conversas e entrevistas com profissionais do centro, a técnica de registro das
informações foi o diário de campo e a análise teve como foco os conteúdos expressos nos diários.
Os resultados mostram que há ao menos dois elementos que interferem na objetivação de uma
imagem de satélite: a escala e a história. Quanto menor a escala, mais precisa a imagem; quanto
maior a escala, maiores as distorções na imagem e mais necessária é a associação de elementos
externos para realização do ato interpretativo. Com relação à história há duas formas de
incorporá-la ao ato interpretativo: por meio da história pessoal e profissional do especialista ou
pelo histórico dos eventos no local analisado. Ambos são fatores chave do processo de
objetivação para alcançar o maior nível de precisão das informações.
Palavras Chave: Interpretação; Imagens de Satélite; Risco; Desastres
ABSTRACT
The purpose of our research was to analyse practices of objectification of information in the
process of interpretation of satellite images used to manage risks of disasters. The method is
qualitative, based on a case study at the Brazilian National Center for Disaster Monitoring and
Warning. The techniques used to gather information were observations, conversations and
interviews with professionals. The technique used to registry information was the personal diary.
Analysis focused on the content expressed in the diaries. Results show that there were at least two
elements that interfere with the objectification process of a satellite image: the scale and the story.
The smaller the scale, the more precise the image; the larger the scale, the greater the distortions
and more required is the association of external elements to complete the interpretative act.
Regarding the story there are two ways to incorporate it to the interpretative act: through the expert
personal and professional experience or through the history of events on the site the image
represents. Both are key factors in the process of objectification to achieve the highest level of
information accuracy.
Keywords: Interpretation; Satellite Imagery; Risk; Disasters
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1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA
O propósito de nossa pesquisa foi analisar a objetivação de informações no processo de
interpretação de imagens de satélite utilizadas para gerir riscos de desastres. O uso de imagens
de satélite para identificação, análise e gerenciamento de riscos foi um importante passo para a
redução de riscos de desastres e controle de danos na década de 70 e seu uso foi incentivado por
organizações internacionais que estabeleceram programas de pesquisa para desenvolver e
aprimorar essa tecnologia (UNITED NATION OFFICE FOR DISASTER RISK REDUCTION, 2016).
Atualmente, as imagens de satélite têm sido utilizadas em estudos sobre o gerenciamento
de riscos de desastres de modo a identificar fenômenos cíclicos relacionados a desastres (DIA et
al., 2006), contribuir na avaliação dos danos causados por esses eventos (PRASAD et al., 2012) e
desenvolver modelos para a predição de desastres (CHEN; NI; TSAI, 2013). Estes estudos
legitimam as imagens de satélite como instrumentos objetivos e não discutem como elas são
interpretadas para fins de gestão. Esta questão deve ser abordada, porque quase todas as
aplicações de sensoriamento remoto exprimem uma lacuna entre o processamento, as técnicas
de análise e a interpretação do especialista. Essa lacuna aumenta quanto maior a quantidade e
diversidade de dados do satélite (RÉJICHI; CHAABANE; TUPIN, 2015).
Ao mesmo tempo, a interpretação de imagens de satélite é uma questão epistemológica e
política de interesse porque os métodos visuais foram usados historicamente para validar formas
específicas de fazer ciência, funcionando como ferramentas de legitimação de dados. No entanto,
ao considerar as imagens nessa perspectiva, se exclui a complexa rede que permite a captura,
processamento e interpretação de imagens: uma imagem de satélite existe apenas porque muda
a informação primária e a adapta para uma necessidade específica, ajudando a traduzir
objetivamente duas topologias distintas: o mundo tridimensional em que vivemos e o mundo
bidimensional de mapas, textos, fotos (DASTON; GALISON, 1992).
Do nosso ponto de vista como psicólogos sociais, a objetividade não é uma característica
intrínseca da imagem ou das pessoas que a interpretam, mas um efeito de práticas sociais
cotidianas exercidas dialogicamente. Portanto, ao invés de assumirmos a objetividade da imagem
de satélite como um fato consolidado, nós descrevemos os modos pelos quais informações
apresentadas são objetivadas discursivamente no ato interpretativo (SPINK; MEDRADO, 2013).

2. MÉTODO E MATERIAIS
Esta é uma pesquisa de cunho qualitativo, descritivo e analítico, pautada em um estudo de
caso sobre interpretação de imagens de satélite. O primeiro passo metodológico desse estudo foi
visitar o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (CEMADEN) em
Cachoeira Paulista. Este Centro iniciou suas atividades no ano de 2012 com o objetivo de
desenvolver, testar e implantar um sistema de previsão de ocorrência de desastres ambientais em
áreas suscetíveis de todo o Brasil.
A visita ao CEMADEN ocorreu durante uma semana, na qual se acompanhou o
funcionamento dos setores de pesquisa, desenvolvimento e operação. O acompanhamento das
práticas profissionais nesses três setores ocorreu alternadamente nos períodos de manhã e tarde,
tarde e noite, noite e manhã. Enfocamos as práticas dos operadores, pois eles são responsáveis
por interpretar os dados produzidos pelas diferentes ferramentas e produtos disponibilizados.
Foram utilizados diários de campo para o registro das informações produzidas durante
observações, conversas e entrevistas com os profissionais e foram analisados documentos
relativos à produção e encaminhamentos de alertas de riscos de desastres. Os resultados foram
organizados em narrativas que especificam as formas de objetivação presentes nas práticas de
interpretação de imagens de satélite nesse Centro.
2

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
O primeiro caso de objetivação que descrevemos ocorre na sala de situação,
especificamente, no momento em que dois geólogos tentam definir, por meio de uma imagem de
satélite, quais os graus de declividade de uma determinada região.
Após o término da reunião, alguns operadores avaliavam as áreas de
risco. Eles possuem um mapeamento com imagens locais e de satélite e
descrições das áreas de cada município que está cadastrado na
plataforma. Uma discussão se iniciou em relação às classificações de
declividade de uma dessas áreas. Um dos geólogos fala atônito:
– Mas são mesmo 30 graus de inclinação? Não pode ser...
Outro operador olha uma imagem
– É essa a imagem - apontava para a tela.
– Então vamos fazer os cálculos.
Ambos os geólogos fixaram sua atenção na tela e na calculadora. Alguns
momentos depois, um deles diz decepcionado:
– Humm, aqui tem um máximo de 40 graus de declividade e um mínimo de
7 graus em toda a região do declive...
– É... nesse caso temos que levar em consideração o maior nível.
(Diário de campo, 3º dia, CEMADEN, 2012).
Nesse diálogo, os operadores buscam na imagem uma fonte por meio da qual possam
realizar cálculos para promover o encerramento de uma controvérsia. A dúvida em relação ao
grau de inclinação de determinado declive pode ser retirada se a imagem desse território for
analisada. As informações prestadas pela imagem não são questionadas pelos operadores, mas
utilizadas como base para a produção de novas informações de interesse. Esta é uma versão na
qual a imagem é precisa para o objetivo ao qual está sendo utilizada. O processo de objetivação
visa produzir outro tipo de informação e outro tipo de precisão pautado na objetividade e precisão
da imagem.
Todavia, uma imagem de satélite nem sempre é um objeto preciso, estável e confiável. Às
vezes, é necessário duvidar da própria imagem, conforme nos mostra essa primeira conversa com
uma meteorologista que atua como operadora na sala de situação do CEMADEN.
Enquanto era apresentado à sala de operações, observei uma imensa
imagem do Brasil à nossa frente, com tonalidades diversas sobre algumas
localidades. De modo a me informar melhor, apontei para a tela e comentei
à meteorologista:
– Legal essa imagem aí na frente, né?
– É, é sim – respondeu a meteorologista que me acompanhava - mas
imagens de satélite não são tão confiáveis... As pessoas tendem a dizer
que a imagem de satélite é como uma fotografia... Não é bem assim...
– Não? E como é isso? - perguntei
– A atmosfera da Terra não é homogênea: ela é „mais espessa‟ próxima à
linha do equador e „menos espessa‟ próxima aos polos. Isso significa que
um satélite tende a ser menos preciso próximo a linha do equador visto
que suas ondas terão de se deslocar mais até chegar à nuvem e entrarão
em “choque” com o calor retido na atmosfera. A refletância da nuvem que
fica próximo à linha do Equador não será igual a que fica mais ao sul ou ao
norte do Equador, mesmo que elas tenham as mesmas dimensões e
proporções. (Diário de campo, 2º dia, CEMADEN, 2012).
Imagens de satélite podem ser muito atraentes para pesquisadores que têm pouco
contato com esse tipo de recurso, entretanto, isso não significa que sejam confiáveis. Ao contrário
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das imagens analisadas pelos geólogos na versão anterior, a imagem de satélite discutida nesta
conversa não pode produzir uma informação suficientemente relevante ao gerenciamento de
riscos de desastres sem que antes suas distorções sejam consideradas. Na opinião da
meteorologista, uma imagem de satélite não é uma fotografia. Nessa perspectiva, uma fotografia
seria uma imagem confiável e uma imagem de satélite, duvidosa. O argumento que sustenta tal
formulação é o seguinte: fotografias são compreendidas como capturas instantâneas da realidade.
O privilégio da fotografia sobre outras técnicas cuja finalidade é produzir informações é que ela
retrata dados do mundo real, embora sejam capturas parciais. Logo, se uma imagem de satélite
fosse como uma fotografia, ela também retrataria partes da realidade (TACCA, 2005).
Todavia, essa imagem de satélite não corresponde à realidade, sendo necessário
identificar suas distorções para uma interpretação adequada. Um bom cartógrafo sabe bem que
representar o mundo em mapas é uma tarefa complicada, afinal, como colocar uma esfera em
uma linha? Mas um bom cartógrafo também sabe que para criar panoramas desse mundo, é
necessário distorcê-lo de uma maneira eficiente. Uma maneira na qual seja possível considerar as
distorções, analisá-las e minimizá-las posteriormente, deixando claras as limitações do panorama.
Desse modo, no caso da imagem de satélite, não estamos lidando com uma máquina
fotográfica espacial que intermedia nossa relação com a natureza. Estamos lidando com uma
rede de relações em que a necessidade de interpretação para diminuir suas discrepâncias é
fundamental. Nesse caso, a imagem de satélite não é um objeto confiável como na primeira
narrativa, mas um objeto duvidoso, que necessita ser associado a outros dados considerados
objetivos, relacionados à circunferência da Terra, à refletância das nuvens e à linha do equador,
para que a informação proveniente de sua representação possa ser objetivada. O processo de
objetivação começa a se tornar mais complexo porque implica associar outros elementos ao ato
interpretativo.
Mas afinal, o que muda da primeira para a segunda imagem que implica essa necessidade
de associação de outros elementos? De modo bastante resumido, a escala. É importante
salientar que, na primeira versão, a imagem é muito aproximada, trata-se de uma região muito
específica de um município, uma área de risco. Conforme relatam os próprios operadores, quanto
mais próxima uma imagem, mais detalhada e aproximada do objeto representado ela será.
Quanto mais afastada, como a imagem do Brasil, mais cheias de imperfeições serão essas
representações. Desse modo, concluímos que as escalas alteram o tipo de versão que será
performada no ato interpretativo e quanto maior a escala, maior a complexidade desse ato.
Mas seriam apenas as escalas fatores de complexidade no ato interpretativo de imagens
de satélite? Eventualmente, o operador precisar resgatar suas memórias em relação à experiência
com o instrumento para proceder na tarefa de objetivar a informação da imagem de satélite.
A imagem de satélite apresentava colorações diferentes nas nuvens.
Resolvi questionar uma meteorologista a respeito disso. Ela me responde
pausadamente:
– As nuvens possuem diferentes graus [temperatura], como você pode ver
naquela escala alí.
A profissional apontou para uma escala de temperatura que ia do amarelo
ao lilás, sendo amarelo mais quente e o lilás o mais frio. Em seguida
prosseguiu:
– Está vendo aquela nuvem ali? Parece que aquela nuvem ali perto da
região centro-oeste que tem pontos de lilás está mais propensa a cair do
que aquela próxima ao mar, no Nordeste, não é?
Olhei para uma nuvem de chuva no interior do centro-oeste, com todas as
tonalidades, inclusive o lilás, e outra pequena mancha esfumaçada
próxima a Alagoas, Pernambuco e Paraíba.
– É, essa próximo ao mar não parece que é forte.
– Pois é... mas ela pode ser. Ela está sendo capturada, pois a imagem é
boa, mas nem sempre ela apareceria. Quando aparece, por experiência,
eu já sei que tenho de prestar atenção. Esse é um problema do satélite
(Diário de campo, 2º Dia, CEMADEN, 2012).
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Segundo a meteorologista, o satélite capta determinada nuvem porque é um bom satélite
que produz uma boa imagem. Logo, o satélite propicia um importante dado objetivo: a
possibilidade de um alto índice pluviométrico em determinada região pode ser um fator de risco de
desastres. Todavia, ao mesmo tempo, a imagem distorce essa informação em virtude das
diferenças de captação da imagem conforme se aproxima da linha do equador. Para interpretar
essa imagem, a meteorologista faz uso da experiência pessoal como um elemento de objetivação.
Quão mais se saberá das distorções da imagem quanto maior for a experiência da especialista
em questão com essa tecnologia. Outras imagens, entretanto, precisam resgatar outras histórias.
Converso com um dos meteorologistas da operação sobre os modelos
meteorológicos utilizados para previsão do Furacão Sandy, nos Estados
Unidos.
– Existem vários modelos, você sabe... O modelo europeu previu com
mais eficácia a chegada do furacão do que o modelo americano.
– Então não há uniformidade nessa análise? – perguntei de forma
apressada.
– Como assim, o que você quer dizer com uniformidade?.
– Bem... é... Existem diferentes modelos para diferentes localidades. Ok.
Então... eles são aplicados de modos específicos?.
– Sim, existem sim muitos modelos e formas de entender esses modelos,
mas geralmente eles têm uma boa resposta para determinados eventos.
Quando avaliamos a situação e precisamos fazer algum tipo de previsão
organizamos todas as informações passadas, as tendências para os
próximos dias e construímos cenários hipotéticos que também levam em
consideração nossas experiências anteriores com os eventos e os
municípios. O histórico é importante. Toda imagem de radar ou de satélite
e toda análise de previsão, principalmente com poucos dados, abarca
duas possibilidades: ou subestima ou superestima o evento. Geralmente,
se superestima (Diário de campo, 4º Dia, CEMADEN, 2012).
Resgatar a história do local é outro elemento importante de objetivação da imagem de
satélite. O histórico de desastres de um município possibilita identificar qual modelo pode se
adaptar melhor ao sistema de previsibilidade de desastres que está se constituindo frente a uma
ameaça potencial. Essas histórias são registradas no sistema e na experiência profissional do
interlocutor e utilizadas novamente quando se realiza uma interpretação de dados provenientes
desses mesmas localidades. Em outras palavras, quanto mais registros sobre desastres e
catástrofes anteriores for possível incorporar à prática de emissão de alertas, mais informações e
pistas serão obtidas e associadas à imagem de satélite para uma interpretação que tenda à
predição de um evento.

4. CONCLUSÕES
Este artigo buscou analisar a objetivação de informações no processo de interpretação de
imagens de satélite utilizadas para gerir riscos de desastres As duas primeiras formas de
objetivação que descrevemos se pautam em dois tipos de escala enquanto as duas últimas são
objetivações pautadas em dois tipos de história. Na primeira forma de objetivação, a imagem é
tomada como um objeto cuja precisão é suficiente para o objetivo proposto em virtude de sua
escala. Na segunda narrativa, há o reconhecimento de distorções provocadas pela própria
adaptação das formas de captação da imagem de satélite, sendo necessário adequar essas
distorções buscando a maior precisão da imagem. Na terceira narrativa, a imagem é redefinida a
partir da experiência pessoal da meteorologista que corrobora para especificar quais os limites da
imagem e como ela pode se tornar um instrumento de análise. Por fim, na quarta forma de
objetivação é necessário resgatar a história do local para dar sentido aos informes da imagem.
Vale destacar que apesar do processo de objetivação da imagem ter como foco o aumento da
precisão e da objetividade, a definição de critérios para a emissão de desastres é eminentemente
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subjetivo. A insuficiência de informações ou a impossibilidade de interpretar diversos dados leva a
subestimar ou superestimar um evento, sendo as imagens de satélite apenas uma das muitas
técnicas de produção de dados que aumentam a capacidade de previsão, quão mais associadas
a outros elementos constituintes da rede de monitoramento e alerta estiverem. É importante
analisar os modos pelos quais os critérios de emissão de alertas de risco de desastres são
elaborados com foco nos processos de subjetivação dos dados de modo a complementar essa
breve análise dos processos de objetivação.
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RESUMO
Desde 1941 existe relatos de alagamentos na cidade de Aquidauana e Anastácio. Nesse
contexto, este estudo teve como objetivo prever alagamentos na área urbana da cidade de
Aquidauana, utilizando a técnica de Redes Neurais Artificiais (RNAs). O modelo de RNA proposto
foi o Perceptron Multi Camadas (MLP), sendo usados os dados de cotas do rio Aquidauana e da
precipitação acumulada do período de 1953 a 2007 em pontos da bacia do rio a montante da
cidade de Aquidauana. Para reduzir o número de dados meteorológicos e melhor explicar a
variância da matriz de observações, foi aplicada aos dados a técnica de Análise de Componentes
Principais (ACP), com o cálculo do coeficiente de correlação . Os melhores resultados dos
coeficientes de correlação foram para um e três dias de antecedência de previsão, com os valores
de iguais a 97% e 86%, respectivamente. Os resultados indicaram que as RNAs forneceram
meios confiáveis de detectar o risco de alagamentos na cidade de Aquidauana, com previsão de
até cinco dias de antecedência.
Palavras Chave: Rede Neural Artificial, Análise de Componentes, Previsão de cheias.
ABSTRACT
The towns of Aquidauana and Anastácio are located by the River Aquidauana between the plateau
and the Pantanal. There are reports that floods have occurred in the towns since 1941. In this
context, the aim of this study was to predict flooding for the urban area of Aquidauana, using the
Artificial Neural Network (ANN) technique. The proposed ANN model was the Multi Layers
Perceptron (MLP) and data comprised the river quotas and the accumulated rainfall in the 19532007 period in stations located on the river basin upstream of Aquidauana town. In order to reduce
the number of meteorological data and better explain the variance of the observation matrix, the
Principal Component Analysis (PCA) technique with the calculation the correlation coefficient
was applied to the data. The best results of the correlation coefficients were for predictions of one
to three days before the event with values equal to 97% and 86%, respectively. The results
indicated that the ANNs provided reliable means of detecting the risk of flooding in the town of
Aquidauana, with forecasting of up to five days in advance.
Keywords: Artificial Neural Networks, principal component analysis, flood forecast.
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1. INTRODUÇÃO
Joia e Anunciação (2013) enfatizam que, durante as últimas duas décadas ,o rio
Aquidauana apresentou aumento excessivo das águas, com o transbordamento ocasionando
diversos transtornos para a população local. Em maio de 1990 o nível do rio chegou a 9,5 m,
medido na régua localizada na ponte que une as cidades de Aquidauana e Anastácio. Em março
de 2000 esse nível alcançou a marca de quase 9,0 m; em janeiro de 2010, chegou a 9,2 m; e, no
ano de 2011, o ápice se deu no dia 4 de março, quando o nível das águas ultrapassou a altura de
10 m.
Como a região situa-se na borda do Pantanal, as cheias afetam as atividades econômicas
desenvolvidas na região, conforme o autor citado abaixo.
“O agronegócio da pesca e da pecuária tem sido conduzido
em base empírica, em função da não utilização de instrumentos
tecnológicos que permitam um maior entendimento da dinâmica das
inundações.” (PADOVANI, 2010, p. 13).
Para realizar previsões, alguns modelos necessitam de calibração de grande número de
parâmetros, o que pode se tornar uma tarefa tediosa e, quando automática, é dependente da
eficiência de um algoritmo de calibração automático (TUCCI e COLLISCHONN, 2012).
As RNAs para realizar previsão já estão sendo desenvolvidos conforme (Fazel et al. (2014),
Ruslan et al. (2014) e Roy et al (2012). Os modelos são desenvolvidos para bacias pequenas com
modelos específicos. Nesse contexto, as previsões utilizando RNA têm sido apresentadas como
uma alternativa aos métodos tradicionais na solução de problemas de previsão de séries
temporais, como é o caso das vazões ou níveis de um rio.
O objetivo deste trabalho foi desenvolver um modelo de previsão de alagamentos baseado
em Redes Neurais Artificiais (RNA) do tipo Multilayer Perceptron (MLP) para as cidades de
Aquidauana e Anastácio, localizadas na sub-bacia do rio Aquidauana, no planalto adjacente ao
Pantanal Sul Mato-Grossense.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
Para realizar a aplicação da RNA, houve a coleta de dados fornecidos pelos postos
fluviométricos e pluviométricos da ANA e da Companhia de Recursos Minerais (CPRM), situados
na bacia do rio Aquidauana (ANA, 2015).
Na escolha dos postos utilizaram-se, como critério, os postos com série de dados superiores
a 15 anos. Nessas condições, a bacia do rio Aquidauana possui três postos fluviométricos em
operação: Aquidauana, Palmeira e Ponte do Grego. E postos pluviométricos foram utilizados:
Rochedo, Bandeirantes, Palmeiras, Fazenda Lajeado e Santa Elisa.
Para a análise dos postos fluviométricos e pluviométricos, verificaram-se, primeiramente, as
falhas de leitura de cotas e de precipitação em todo o período existente no banco de dados da
ANA entre jan/1953 e fev/2007, para serem usadas no treinamento e testes das RNAs. Depois de
verificadas as falhas, foi extraído do banco de dados a relação das cotas e as chuvas acumuladas
efetivamente medidas em ordem cronológica, utilizando somente os dados consistidos. Para a
avaliação inicial dos dados e de sua relação com o alagamento na subbacia do rio Aquidauana,
optou-se por trabalhar apenas a bacia que está dentro dos limites do município.

3. RESULTADO E DISCUSSÃO
Neste trabalho foi criado um software, programado na linguagem Java, para tratar os dados
da ANA; e para teste e treinamento dos dados utilizou-se o software WEKA (MARK et al., 2013). A
Rede Neural Artificial é testada e treinada no WEKA. Dessa forma, a nomenclatura adotada para
a análise de componentes principais, funções de ativação e algoritmos de treinamento foi a
mesma usada pelo software.
As RNAs construídas neste trabalho são do tipo MLP e possuem oito entradas, uma
camada oculta com
neurônios e um neurônio na camada de saída.. Os dados disponíveis na
região selecionada são das estações de medição localizadas na sub-bacia do rio Aquidauana,
com cinco postos pluviométricos e três postos fluviométricos e, como saída, o posto fluviométrico
de Aquidauana. O desempenho do modelo da RNA variou com a estrutura e cenários utilizados.
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Portanto, foi realizada a previsão de um até cinco dias de antecedência, sendo que, para cada dia
de antecedência, foram utilizados os dias de chuvas acumuladas e as cotas anteriores, variando
entre 10 a 50 dias.
As RNAs utilizadas nesta pesquisa foram construídas, treinadas e testadas utilizando-se as
Redes Neurais MLP do software WEKA. Assim, o parâmetro em todos os modelos, como o
Learning rate (-L), Momentum (-M), Decay (-D), HiddenLayers (-H) , Seed (-S), and Reset (-R)
foram calibrados para cada previsão, assim como os parâmetros das componentes principais. Sua
configuração encontra-se no Tabela 1.
Tabela 1. Parâmetros usados para RNA MLP.
Dias de
antecedência

Dias
de chuva

Parâmetros da MLP

Parâmetros das
Componentes Principais

1

10

-L
0.1493893198556368
0.25593546956340335 -H t -D -S 1

-M

-A
1
-C
0.9485751970524982

-R

1

20

-L
0.3938690084661146
0.21902013513422386 -H t -D -S 1

-M

-A
1
-C
0.9485751970524982

-R

1

30

-L
0.40920652468305696
0.6198669222831277 -B -H o -D -S 1

-M

-A
3
-C
0.9724722101585133

-R

1

40

-L
0.2410254379303556
0.10377426334766288 -B -H a -D -S 1

-M

-A
1
-C
0.9485751970524982

-R

1

50

-L
0.6720370078203768
0.24229423311251236 -B -H o -D -S 1

-M

-A
-1
0.9182657131539577

-R

2

10

-L
0.2265429986589543
-M
0.27578414434239207 -B -H i -R -D -S 1

-A
1
-C
0.9485751970524982

-R

2

20

-L
0.20184969881167628
0.15245595480807372 -B -H t -D -S 1

-M

-A
1
-C
0.9485751970524982

-R

2

30

-L
0.10803216579490077
-M
0.5294482100715342 -B -H t -R -D -S 1

-A
1
-C
0.9485751970524982

-R

2

40

-L
0.628761558362714
0.3996675189627008 -H o -D -S 1

-M

-A
-1
-C
0.8571426366079613

-R

2

50

-L
0.7946509623266956
0.543510472954901 -B -H o -R -D -S 1

-M

-A
-1
0.5699101780183236

-R

3

10

-L
0.779990411874631
-M
0.5307323595650333 -B -H a -R -D -S 1

-A
1
-C
0.9485751970524982

-R

3

20

-L
0.11908758712000476
-M
0.20672594806322267 -B -H o -R -D -S 1

-A
1
-C
0.9485751970524982

-R

3

30

-L
0.1837593986850728
0.1936669459984994 -B -H a -D -S 1

-M

-A
1
-C
0.9485751970524982

-R

3

40

-L
0.48322728418587535
0.15580074559858792 -B -H t -D -S 1

-M

-A
1
-C
0.9485751970524982

-R

3

50

-L
0.48322728418587535
0.15580074559858792 -B -H t -D -S 1

-M

-A
1
-C
0.9485751970524982

-R

4

10

-L
0.3180050308161029
-M
0.12689703178459505 -B -H i -R -D -S 1

-A
-1
-C
0.9924050583208865

-R

4

20

-L
0.10492113512759488
0.7545914191256481 -H a -D -S 1

-M

-A
1
-C
0.9485751970524982

-R

4

30

-L
0.28161948463548653
-M
0.20050064184278116 -B -H t -R -D -S 1

-A
1
-C
0.9485751970524982

-R

4

40

-L
0.15925270698995578
0.19843719443883512 -H t -D -S 1

-A
1
-C
0.9485751970524982

-R

4

50

-L

0.7102196772182783
3

-M
-M

-A

4

-C

-R

0.10440305524833908 -H o -D -S 1

0.9508805449833674

5

10

-L
0.19104410378579129
-M
0.23667925864159758 -B -H a -R -D -S 1

-A
1
-C
0.9485751970524982

-R

5

20

-L
0.43020275786163964
0.8049485650735128 -H a -D -S 1

-M

-A
-1
-C
0.9755261683143281

-R

5

30

-L
0.4260623725621493
-M
0.12313978952152518 -B -H o -R -D -S 1

-A
19
-C
0.9973854967421265

-R

5

40

-L
0.18195708675428024
0.8046284975550074 -H a -D -S 1

-M

-A
1
-C
0.9485751970524982

-R

5

50

-L
0.5479887700402891
0.13172546944913519 -B -H o -R -S 1

-M

-A
1
0.7903370379938446

-R

O resultado com maior eficiência para cada modelo foi para um dia de previsão e 40 dias
igual a
anteriores de chuvas acumuladas/cotas, sendo o valor do coeficiente de correlação
97%. Já para 30 dias anteriores de chuvas acumuladas/cotas, para uma previsão de dois dias,
foi igual a 92%; para previsão de três dias e 40 dias anteriores de chuvas acumuladas/cotas, foi
igual a 86%. Para com 30 dias de chuvas acumuladas/cotas anteriores para quatro dias de
previsão, foi igual a 79% e, para previsão de cinco dias utilizando 50 dias anteriores de chuvas
acumuladas/cotas,
foi igual a 74%. Esses resultados indicam a viabilidade de RNA para
previsão.
Para melhor visualizar os resultados dos valores de nível do rio previstos e observados,
foram executados os treinamentos e testes com os parâmetros de um dia de previsão e 40 dias
de chuva acumulada. A Figura 1 mostra a previsão para o ano de 2006; para os anos posteriores,
os dados ainda estão sendo tratados pela empresa responsável das estações.

Figura 1. Gráfico da cota observada da MLP que obteve a melhor correlação de um dia de
previsão e 40 dias de chuva acumulada. A cota observada do ano de 2006 é representada pela
cor laranja e cota prevista, por azul. Para treinamento foram utilizados os dados de 1968 até 2005;
para teste, os dados de 2006.
Conforme pode ser observado na Figura 1, os níveis calculados foram muito próximos dos
observados. Já na Figura 2 pode-se verificar a linha de tendência para cota prevista e observada
em relação Figura 1.
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Figura 2. Linha de tendência para cota prevista e observada do ano de 2006.
A maioria dos modelos produziu resultados relativamente bons, com algum desempenho
melhor do que outros. A Figura 3 exibe a previsão alagamento, de um até cinco dias de
antecedência, na sub-bacia do rio Aquidauana, utilizando como entrada dias antecedentes de
chuvas acumulada e cotas de 10 até 50 dias para cada previsão. O coeficiente de correlação
modelo é apresentado para cada opção.
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Figura 3. Previsão de alagamento da estação de Aquidauana, de uns até cinco dias de
antecedência, utilizando, como entrada, dias antecedentes de chuvas acumuladas e cotas de 10 a
50 dias para cada previsão. Em azul encontra-se a previsão para um dia; em vermelho, dois dias
de previsão; em verde, três dias de previsão; em roxo, quatro dias de previsão; e em amarelo,
previsão para cinco dias. Para cada previsão tem-se o valor correspondente de correlação.
Na Figura 3, a linha 1 (azul escuro) indica os resultados obtidos quando foi realizada a
previsão com um dia de antecedência e, assim, sucessivamente.
Segundo o desempenho apresentado da rede, pode-se concluir que é possível fazer a
previsão em curto prazo para a sub-bacia do rio Aquidauana utilizando RNAs com dados de
precipitações (mm) e níveis do rio (cm). Porém, cabe enfatizar que, como toda modelagem
matemática, a propagação dos resultados obtidos em um estudo específico não pode ser utilizada
diretamente para outros casos (outras bacias, rios etc.). Tem-se que levar em consideração que
os processos hidrológicos de cada região são únicos, principalmente para modelagem de eventos
extremos, como os de alagamento. A utilização do modelo construído neste trabalho, portanto, é
restrita à região da cidade de Aquidauana.

4. CONCLUSÃO
Dentre todas as configurações, o melhor desempenho foi o da rede MLP com a
configuração -L 0.2410254379303556 -M 0.10377426334766288 -B -H a -D -S 1 e os parâmetros
de componentes principais -A 1 -C -R 0.9485751970524982, com um dia de antecedência e 40
dias de chuvas acumuladas e cotas anteriores. Essa rede produziu as previsões de melhor
5

qualidade dentre todas as MLPs com coeficiente de correlação ( ) e erro quadrático médio de
0,9722 e 0,2651, respectivamente. Contudo, cabe destacar que, apesar da rede citada ter obtido o
melhor desempenho, a maioria das alternativas geralmente apresentou resultados com acima
de 0,84, com possibilidade de previsão com até 72 horas de antecedência. Isso demonstrou a
eficiência e a aplicabilidade das redes neurais nesse tipo de problema.
Para se chegar ao melhor modelo, o desempenho de cada cenário foi verificado, e os
parâmetros foram configurados para cada previsão desejada, para evitar qualquer redundância.
RNAs têm a vantagem da simplicidade, quando comparadas com outros modelos mais
sofisticados. Por isso, em situações onde a informação é inexistente ou difícil de se obter, a RNA
é um método que fornece a opção mais viável para a previsão de alagamentos. As RNAs
oferecem um meio de reduzir os custos analíticos da informação topográfica e hidrológica através
da redução da quantidade de tempo gasto com a análise dos dados.
Após esses resultados, será realizado um estudo de previsão para a bacia do rio Miranda
utilizando a técnica de RNAs; assim, essas duas bacias farão parte do modelo de previsão de
alagamentos para o Pantanal, uma região afetada pelos rios Aquidauana e Miranda.

5. AGRADECIMENTOS
Este é um projeto de pesquisa apoiado pela FUNDECT (Fundação de Apoio ao
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RESUMO
Os desastres naturais no Brasil geram perdas e danos de milhões de Reais anualmente, muitas
vezes devido à ausência de ações de prevenção ou mitigadoras eficazes. A eficiácia de programas
de preparação para desastres naturais dependem, entre outros fatores, do registro de eventos
passados. O Ministério da Integração Nacional apresenta uma proposta de banco de dados nacional
sobre desastres naturais através do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres  S2ID 
que tem como precursor o MovMassa da CPRM. Todavia, a estrutura de ambos é de alta
complexidade, o que desestimula o seu preenchimento, além de não registrar a informação espacial
dos dados de maneira nativa. Este trabalho tem por objetivo apresentar uma proposta de estrutura
de um banco de dados espacial, de fácil preenchimento e consonante com as principais ferramentas
nacionais e internacionais e no qual se possa registrar eventos relacionados aos principais
processos perigosos que ocorrem no Brasil gerando informações estratégicas para os tomadores de
decisão em escala estadual.
Palavras Chave: desastres naturais, banco de dados espacial, registro, Rio de Janeiro
ABSTRACT
Natural disasters in Brazil generate losses and millions of Reais damage annually, often due to lack
of actions of prevention or mitigation. The how effectively of natural disaster preparedness
programs depend, among other factors, the record of past events. The Ministry of National
Integration proposes a national database on natural disasters through the Integrated Information
System of Disaster  S2ID  whose precursor MovMassa from CPRM. However, the structure of
both is highly complex, which discourages their fill, and does not register the spatial information data
natively. This work aims to present a proposal for a spatial database structure, easy to fill and in line
with the main national and international tools and which can record events related to the main
hazardous processes that occur in Brazil generating strategic information for decisionmakers at the
state level.
Keywords: natural disasters, spatial database, record, Rio de Janeiro

1. INTRODUÇÃO
O estado do Rio de Janeiro é caracterizado pela ocorrência quase anual de chuvas intensas e
prolongadas durante o período do verão. Sua morfologia favorece a ocorrência de movimentos de
massa e inundações, além disso, a ocupação de áreas inadequadas pelas populações de baixa
renda intensificaram esses processos. De acordo com o “Atlas brasileiro de desastres naturais 1991
a 2012: volume Rio de Janeiro” (UFSC/CEPED, 2013) entre 1991 e 2012 o número de registros de
desastres naturais no estado do Rio de Janeiro aumentou 19 vezes. Na região serrana do Rio de
Janeiro em 2011, as inundações e deslizamentos causaram 905 mortes em sete cidades e afetaram
mais de 300 mil pessoas. As perdas e danos totais foram estimados em R$ 4,8 bilhões (Banco
Mundial, 2012). As necessidades de informações dos órgãos competentes mudam de acordo com a
escala de trabalho. Conhecer mais a fundo os processos perigosos e investir no seu registro e
documentação, produzindo uma base de conhecimentos técnicocientíficos, é uma forma de
fornecer subsídios para a população e os tomadores de decisão do estado se prevenirem contra
situações de risco. Para que seja possível fazer uma gestão de risco adequada, a partir da
quantificação de perdas e danos e da avaliação das características de um evento perigoso, os
bancos de dados (BD) aparecem como uma solução bem eficaz. Existem diversos BD de diferentes
escalas pelo mundo, que fornecem subsídios para essa gestão, tal qual, BD Globais (EMDAT,
GLIDE, BD das grandes resseguradoras SwissRe e MunichRe), BD Nacionais (SHELDUS,
Disaster Resilient Australia, S2ID) e BD Regionais (Caribbean Disaster Events Database, SIAPAD).
Atualmente, o S2ID da Defesa Civil Nacional é o banco de dados de desastres naturais oficial do
Brasil. A adesão dos municípios ao registro de catástrofes no banco de dados nacional ainda é
baixa. Isso é reflexo de uma realidade brasileira que consiste na cultura ainda incipiente de Redução
de Risco de Desastres (RRD). Quando não são aplicadas medidas para a redução dos efeitos dos
desastres, a tendência é aumentar a intensidade, a magnitude e a frequência dos impactos
(Kobiyama, 2006).

2. OBJETIVOS
Este trabalho tem por objetivo propor uma estrutura de banco de dados espacial de desastres
naturais para subsidiar os tomadores de decisão e a população em geral na escala de um estado.

3. MÉTODO
A metodologia de trabalho consiste em três etapas de trabalho: a) Avaliação e Estudo dos
bancos de dados EMDAT, MovMassa, S2ID, Disaster Resilient Australia e dos bancos de dados
das resseguradoras MUNICH RE e SWISS RE; b) “Brainstorm” e c) Desenvolvimento do Banco de
dados. Todo o processo de trabalho foi discutido e desenvolvido por um grupo de especialista da
área.
Na primeira etapa de trabalho, a partir da avaliação dos exemplos estudados de bancos de
dados de desastres, tanto nacionais como internacionais, foram analisadas as vantagens e
desvantagens de cada um, verificando principalmente o número e a eficácia dos dados coletados e
suas complexidades de preenchimento. Durante uma fase de brainstorm, um grupo de especialistas
durante três reuniões técnicas selecionou em uma série de questionamentos que os tomadores de
decisões poderiam fazer durante a gestão de um evento extremo (desastre). Assim foram
escolhidos um conjunto de atributos (campos no banco de dados) que poderiam responder esses
questionamentos. A plataforma escolhida para o desenvlvimento do Sistema de Informações
Geográficas (SIG) foi o programa ArcGIS 10.3 (ESRI) e o formato do banco de dados será uma
Geodatabase.

4. RESULTADOS
As principais perguntas que surgiram durante a fase de brainstorm foram questionamentos
do tipo “Quando ocorreu o desastre?”, “Qual a tipologia do desastre?”, “Foram realizadas ações de
RRD na área antes dela ser atingida?”, entre outras. Tendo como base as discussões feitas pelo
grupo de especialistas, a estrutura do banco de dados consiste em uma tabela principal (Tabela 1),
uma tabela auxiliar para determinar a tipologia dos desastres (Tabela 2) e duas tabelas relacionais
(Tabela 3) a serem relacionadas com a tabela principal:
Tabela 1  Tabela Principal para cada registro de Evento
GRUPO SUBGRUPO

Evento

CAMPOS

Tipologia
ID
Localização
Data da Ocorrência
Hora da Ocorrência
Duração da
Ocorrência
Fator Deflagrador
Nome Característico
Descrição do Evento
Observação
(opcional)
Atingidos

Danos
Humanos

Afetados
Desaparecidos
Mortes
Escolas
Unidades de Saúde

P&D

Danos
Públicos e de
Infraestrutura

Outros Prédios
Públicos
Sistema Viário ou
Transporte
Rede de
Abastecimento
Atingidas
Unidades
Habitacionais

Danos
Privados

Unidades de
Comércio
Agropecuária
Nome do Coletor da
Informação

Fonte

Referência do Dado
Data do
Preenchimento

TABELA PRINCIPAL

DESCRIÇÃO

Tipologia do processo perigoso (Tabela auxiliar 1)
Número de identificação do evento
Componente espacial  Localização e geometria
Data da Ocorrência do evento
Hora da Ocorrência do evento
Duração do fator deflagrador que gerou o evento
Exemplo: Chuva, terremoto, tornado, etc...
Nome que o evento ficou conhecido
Breve descrição sobre o evento
Informações consideradas importantes que não constem dos
campos do Banco de Dados
Número de pessoas feridas ou desabrigado com médio a longo
prazo de tempo para restabelecer a normalidade
Número de pessoas levemente feridas ou desalojadas com
curto prazo de tempo para restabelecer a normalidade
Número de pessoas que foram afetadas, atingidas ou mortas
durante o evento e não foram localizadas ao término do mesmo
Número de pessoas que perderam a vida no evento
Número de estabelecimentos de ensino que sofreram perdas e
danos durante o evento (subdividido em perda total e dano
parcial)
Número de edificações do Corpo de Bombeiros, Polícia,
Prefeitura, Praça que sofreram perdas e danos durante o
evento (subdividido em perda total e dano parcial)
Número de estabelecimentos de saúde que sofreram perdas e
danos durante o evento (subdividido em perda total e dano
parcial)
Extensão em km de infraestrutura ligada ao sistema de
transporte que sofreram perdas e danos durante o evento
(subdividido em perda total e dano parcial)
Extensão em km de infraestrutura ligada à rede de
abastecimento (água, energia elétrica, esgoto, telefonia, etc...)
que sofreram perdas e danos durante o evento (subdividido
em perda total e dano parcial)
Nº de edificações comerciais (lojas, restaurantes, indústrias)
que sofreram perdas e danos durante o evento (subdividido
em perda total e dano parcial)
Nº de moradias (por família) que sofreram perdas e danos
durante o evento (subdividido em perda total e dano parcial)
Quantidade de unidades agropecuárias que sofreram perdas e
danos durante o evento (subdividido em unidades de animais
e km2 de atividades agrícolas)
Nome da pessoa ou instituição que coletou originalmente o
dado
Referências bibliográficas, links de Internet ou quaisquer
informações que referencie a origem do dado
Data do preenchimento do formulário

Tabela 2: Tabela Auxiliar com a Tipologia de Desastres segundo a COBRADE

DESASTRES NATURAIS
Geológicos

Hidrológicos

Movimentos
de Massa
Quedas,
Tombamentos
e Rolamentos

Inundações

Meteorológicos
Sistemas
de
Grande
Escala

Climatológicos

Frentes Frias Seca
Epidemias Doenças
Zona De
Infecciosas
Convergên
Virais
cia
Estiagem

Enxurradas
Seca

Doenças
Infecciosas
Bacterianas

Deslizamentos Alagamentos Tempe
de Solo
raturas
Onda De
ou Rocha
Extremas Calor

Incêndio
Florestal

Doenças
Infecciosas
Parasíticas

Corridas De
Massa

Baixa
Umidade
do Ar

Doenças
Infecciosas
Fúngicas

Deslizamentos

Ciclones

Onda De Frio

Subsidências
Colapsos
Terremoto

Biológicos

Tempes Tempestade
tades
Local
Convectiva

Tremor de
Terra

Infestações Infestações
Pragas
de Animais
Infestações
de Algas

Tsunami
Erosão
Emanações
Vulcânicas

Tabela 3  Tabelas Auxiliares a serem relacionadas com a Tabela Principal

CAMPOS
ID
Tipo de
Arquivo
Nome do
Arquivo
Fonte/Autor
Descrição
do Arquivo
Localiza
ção

TABELA AUXILIAR  Arquivos
DESCRIÇÃO

Número de identificação do arquivo que
associa ao evento
Tipo do arquivo associado ao evento
(imagem, video ou outros  JPEG/MP4/DOC)

CAMPOS
ID

DESCRIÇÃO

Número de identificação da ação de RRD
que associa ao evento

Tipo de Ação Estrutural ou NãoEstrutural

Nome do Arquivo

Custo

Nome da pessoa ou instituição que coletou
originalmente o dado

Localização

Descrição do conteúdo do arquivo

Data da
Implantação

Componente espacial  Localização e
geometria

Implementa
dor

Observaçã Informações consideradas importantes que
o (opcional) não constem nos campos

TABELA AUXILIAR  RRD

Custo de implementação da ação de
RRD
Componente espacial  Localização e
geometria
Data de finalização da implantação da
ação de RRD
Autor/Órgão responsável pela
implementação/manutenção da ação de
RRD

Descrição da
Breve descrição sobre a ação
ação de RRD
Observação Informações consideradas importantes
(opcional)
que não constem nos campos

5. DISCUSSÕES
A partir da análise da estrutura e o funcionamento dos bancos de dados foram destacadas
positivamente e negativamente algumas características: EMDAT é uma referência mundial de BD
de desastres naturais sendo citado em diversos relatórios como referência, porém não é um BD
espacial clássico pois não armazena informações de geometria espacial. O Disaster Resilient
Australia direfenciase dos demais pela interatividade da pesquisa espacial que possibilita ao usuário
selecionar no mapa, de acordo com uma linha do tempo, e da tipologia dos desastres espalhados
pelo teritório australiano. Contribuem, também, para essa interatividade o fornecimento de
pesquisas, notícias sobre gestão de emergência, estatísticas e mídias sobre eventos de desastres
passados, entretanto não apresenta análises de perdas & danos. O MovMassa da CPRM oferece
acesso ao usuário diversas informações do banco de dados além de laudos técnicos, possibilita a
exportação dos dados em em qualquer sistema de coordenadas e a disponibilização de seus dados
auxilia no entendimento dos fatores geológicos condicionantes dos escorregamentos e na definição
das atividades de planejamento e prevenção. Todavia, ele não é um BD espacial. Seu
preenchimento é trabalhoso e ele registra apenas movimentos de massa. O uso do S2ID se tornou
obrigatório em âmbito federal, desde Fevereiro de 2013. Este banco de dados organiza informações
sobre os desastres brasileiros e se propõe com uma ferramenta oficial da Defes Civil Nacional dar
maior agilidade no envio de recursos financeiros para municípios atingidos por desastres. O excesso
de dados necessário para o preenchimento do S2ID, no geral, o torna muito extenso e complexo,
desencorajando o registro pelos usuários.
Ao analisar as vantagens e desvantagens dos diversos bancos de dados estudados,
considerouse algumas questões ao elaborar a estrutura do banco de dados proposto. Optouse por
um banco de dados de acesso público porém com um controle de acesso, para que seja possível
monitorar os usuários do banco de dados com o objetivo de buscar posteriormente o feedback dos
usuários visando o aprimoramento da ferramenta. Os campos propostos para o banco de dados
compõe a tabela principal e são apresentados na Figura 1. Para uma melhor compreensão da
finalidade dos campos, eles foram dividido em três grandes grupos: Eventos, Perdas & Danos e
Fonte. Os campos do grupo Eventos registram informações de caracterização do evento e do
processo perigoso relacionado. Para a caracterização da Tipologia optouse utilizar a estrutura de
classificação do COBRADE (Tabela 2). Os campos do grupo Perdas & Danos foram subdivididos
em três grupos de amarração: Humanos, Danos Públicos e de Infraestrutura e Danos Privados. O
subgrupo Humanos foi dividido em quatro categorias: mortes, atingidos (os quais sofreram grandes
perdas como, por exemplo, tiveram a casa destruída), afetados (os que sofreram danos menores,
como desabrigo temporário) e desaparecidos. O subgrupo Danos Públicos e de Infraestrutura foi
dividido em cinco categorias: escolas (locais que muitas vezes servem como abrigo), unidades de
saúde, outros prédios públicos, Sistema Viário ou Transporte e Rede de Abastecimento Atingidas. O
subgrupo Danos Privados foi separado em Unidades Habitacionais (número de moradias),
Unidades de Comércio e Agropecuária, identificado por tamanho do terreno agrícola atingido ou
pelo número de animais perdidos. Por fim, o campo de Fonte é destinado para os créditos do autor
que realizou o registro original e é composto por Nome do Coletor da Informação, Referência de
onde foi obtido o dado e a Data do Preenchimento.
Para cada evento é possivel registrar ou associar informações auxiliares como arquivos de
fotografias, videos e outros tipos de arquivo. Optouse também registrar a existência ou não de
Ações de Redução de Risco (RRD). A partir dessas informações de ações de RRD será possível
avaliar a efetividade dessas ações caso ocorra a recorrência de eventos extremos na mesma área
geográfica.

6. CONCLUSÕES
Diante do panorama atual no que concerne os desastres naturais, fica evidente a
necessidade de se aplicar cada vez mais tecnologias com o objetivo de otimizar o uso dos recursos
e maximizar o conhecimento sobre os processos perigoso. Qualificar e quantificar as perdas deveria
ser o primeiro passo dos tomadores de decisão ao iniciar um processo de Redução de Risco de
Desastres. É opinião dos autores que a estrutura proposta é a mais simples possível, tanto em
quantidade de campos como em complexidade da obtenção dos dados, mas possibilitando a
geração de informações suficientes para responder os principais questionamento que surgem
durante um desastre. Essas características devem estimular tanto o preenchimento do banco de
dados como o seu uso como ferramenta de apoio à gestão de desastres.
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RESUMO
O estudo realizado visa o mapeamento da vulnerabilidade das áreas suscetíveis no perímetro
urbano do município. Devido ao grande número de domicílios e extensão territorial optou-se pela
setorização, dividindo-se área urbana do município em pequenas zonas distribuídas em quatro
classes de vulnerabilidade: Muito Alta, Alta, Média, Baixa. O mapeamento dos 245,63 hectares,
revelou uma grande diferenciação dentro do mesmo município, a segregação social é nitidamente
manifestada no espaço. A grande parte dos domicílios com Alta (22,34%) ou Muito Alta (8,40%),
concentram-se próximo ao Arroio Cacáreu. Através da realização do estudo e o mapeamento
prévio da vulnerabilidade foi possível observar a grande dificuldade para aquisição e quantificação
de informações detalhadas sobre a população atingida pela inundação, ainda é possível a
melhoria do método agregando-se outras variáveis mensuráveis para a caracterização detalhada
da vulnerabilidade.
Palavras chave: Desastres naturais, Geotecnologia, SIG.
ABSTRACT
The study aims to map the vulnerability of areas susceptible in the urban area of the municipality.
Due to the large number of households and territorial extension was decided to sectorization,
dividing urban area of the municipality in small areas divided into four classes of vulnerability: Very
High, High, Medium, Low. The mapping of 245.63 ha, revealed a large differentiation within the
same municipality, social segregation is clearly manifested in space. A large proportion of
households with high (22.34%) or Very High (8.40%) are concentrated near the Arroio Cacáreu.
Through the study and previous mapping vulnerability was possible to observe the great difficulty
for the acquisition and quantification of detailed information on the population affected by the
flooding, it is still possible to improve the method by aggregating other measurable variables for
detailed characterization of vulnerability.
Keywords: Natural disasters, Geotecnology, GIS.
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1. OBJETIVOS
O trabalho desenvolvido tem como objetivo geral, discutir a possibilidade de quantificação
da vulnerabilidade em ambiente urbanos, em especifico as áreas potencialmente atingidas pelas
inundações no município de Uruguaiana-RS.

2. MÉTODO UTILIZADO
2.1 Mapeamento da vulnerabilidade
A segunda variável utilizada obrigatoriamente em mapeamentos de risco é a
vulnerabilidade, a esta são atribuídos diferentes significados e maneiras de mensura-la. Conforme
Robaina (2008 p.11) “A vulnerabilidade de uma região a tais riscos depende de fatores tão
diversos com a densidade populacional, a natureza dos seus bens tecnológicos e culturais [...]”.
Devido à está dificuldade de obter-se dados sobre a população em risco afim de se
quantificar a vulnerabilidade, adotam-se dados disponíveis baseados na divisão por setores
censitários, ou ainda através de trabalhos a campo baseados na subjetividade do especialista
(TOMINAGA et al, 2015).
O nível de detalhamento da informação é uma das preocupações no mapeamento das
informações ou tratamento do banco de dados, na literatura a possibilidade desde o mapeamento
de “residência por residência” (PRINA, 2015), até mesmo a setorização agrupando-se por
características comuns (MENEZES, 2014).
Inicialmente realizou-se uma investigação na série de dados da leitura da cota do Rio
Uruguai no município de Uruguaiana, disponível para o período de 1942 a 2015. Com base neste
primeiro trabalho de conhecimento acerca dos eventos de inundação já ocorridos, definiu-se como
cota limite da inundação 53m de altitude (ortométrica).
Após o conhecimento da área suscetível a inundação, planejou-se então a etapa de
mapeamento da vulnerabilidade, sendo realizada, com base em trabalho de campo nos dias 13 e
14 de janeiro 2016. Utilizaram-se como matérias; o mapa das áreas suscetíveis a inundação no
perímetro urbano do município de Uruguaiana, GPS de navegação, máquina fotográfica digital e
caderneta para anotação.
Ao todo foram percorridos os 9 bairros atingidos periodicamente pela inundação, totalizando
uma área de mapeamento de 245,63 ha, logo foram identificadas e as características da
comunidade em perigo de inundação.
Optou-se então pela adaptação das metodologias de mapeamento de vulnerabilidade
proposta por Sauresig (2012) e Menezes (2014), devido à grande heterogeneidade encontrada a
campo.
Após a etapa de campo, foram analisados as fotografias e anotações sobre a valoração de
vulnerabilidade dos domicílios a inundação, devido ao grande número de domicílios (superior a
1.747 unidades) e extensão territorial optou-se pela setorização, dividindo-se área urbana do
município empiricamente em pequenas zonas distribuídas conforme exemplificado na Figura 1,
em quatro classes de vulnerabilidade: Muito Alta, Alta, Média, Baixa.
A classe Muito Alta, foi utilizada para caracterizar zonas que possuem predominantemente
residências sem qualquer tipo de infraestrutura do poder público, e ainda construídas com sobra
de materiais.
A classe Alta, caracteriza zonas que possuem predominantemente residências sem
asfaltamento e/ou esgotamento, casas de madeira ou material misto.
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A classe Média, foi adotada para designar as zonas com predomínio de residências com ou
sem asfaltamento, porem com esgotamento, sendo construídas de alvenaria e sem estruturas
preventivas ou adaptações para a inundação.
A classe Baixa de vulnerabilidade, caracteriza domicílios com padrão alto construtivo e
ainda com esgotamento e asfalto disponíveis, além de apresentar algum tipo de adaptação para
inundação.
Figura 1 – Exemplos de classificação adotado para a vulnerabilidade.

a) Residência com baixo grau de vulnerabilidade.

b) Residência
vulnerabilidade.

com

médio

c) Residência com alto grau de vulnerabilidade.

d) Residência
vulnerabilidade.

com

muito

grau

alto

de

de

grau

de

Organização: AIMON, J.G.S (2016).

2.2 Caracterização da área de estudo
Inicialmente consultou-se a bibliografia relacionada, buscando-se a relação de municípios
mais afetados pelas inundações no Rio Grande do Sul. Constatando-se que o município de
Uruguaiana, possui uma grande probabilidade de novos eventos acontecerem, pois, segundo as
características levantas no Inventário de Inundações, o município apresenta suscetibilidade “Muito
Alta” a inundações (MENEZES e SCCOTI, 2013).
A área da realização da pesquisa (Figura 2), está localizada no extremo oeste do estado do
Rio Grande do Sul, entre as coordenadas 486.500 m E, 6.711.300 m S e 570.000 m E, 6.740.00
m S (Fuso 21 J Sul). O município possui uma altitude média de 66 m, e conta com cerca de
125.435 habitantes (IBGE, 2010) disposto em uma área de 5.715,763 km². Destacam-se na
economia do município a agricultura (arroz), pecuária e transporte internacional de cargas.
Segundo a Agencia Nacional de Aguas (ANA, 2014), o Rio Uruguai, principal recurso hídrico
presente no município, possui 2.200 km de extensão, se origina da confluência dos rios Pelotas e
Canoas. O rio ainda divide os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, abrangendo um
total de 384 municípios dos quais destacam-se Erechim, Ijuí, Uruguaiana, Santana do Livramento
e Bagé, todos presentes no estado do Rio Grande do Sul.
O clima da região, conforme classificação de Köppen (1931) é Subtropical - Cfa, com
médias anuais de temperatura de 23,4 ºC e pluviosidade média anual de 1.240 mm. Pastore et al.
(1986) acrescentam que o clima se caracteriza por apresentar dupla estacionaridade, provocada
3

por um período frio no inverno, alternado por um período subúmido e quente no verão. As chuvas
são bem distribuídas durante todo o ano, não havendo longas estiagens.
Figura 2 – Área de localização do município de Uruguaiana-RS.

Organização: AIMON, J.G.S (2016).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
De acordo com o mapeamento dos 245,63 hectares percorridos (Quadro 1), foi possível
notar uma grande diferenciação dentro do mesmo município, a segregação social é nitidamente
manifestada no espaço. A grande parte dos domicílios com Alta (22,34%) ou Muito Alta (8,40%),
concentram-se próximo ao Arroio Cacáreu nos bairros Francisca Tarrago e Cabo Luis Quevedo
(Figura 3).
Quadro 1 – Quantitativo da vulnerabilidade no município de Uruguaiana-RS.
Vulnerabilidade

Área (ha) Porcentagem (%)

Muita alta

20,64

8,40

Alta

54,88

22,34

Média

156,36

63,66

Baixa

13,74

5,60

Total
Organização: AIMON, J.G.S (2016).

245,63

100

4

Em geral a conhecimento por grande parte da população sobre as áreas atingidas pela
inundação, muitos moradores ainda recordam os efeitos da maior inundação em 1983 e da
segunda maior 1997, onde foram registrados respectivamente 13,56m e 12,86m acima do nível
normal. Porem a população de baixa renda prefere viver em perigo, devido a baixo poder
aquisitivo e a relação de pertencimento com o lugar de origem.
Figura 3 – Mapa de vulnerabilidade à inundação do município de Uruguaiana.

Organização: AIMON, J.G.S (2016).

4. CONCLUSÃO
Através da realização do estudo e o mapeamento prévio da vulnerabilidade foi possível
observar a grande dificuldade para aquisição e quantificação de informações detalhadas sobre a
população atingida pela inundação, ainda é possível a melhoria do método agregando-se outras
variáveis mensuráveis para a caracterização detalhada da vulnerabilidade.
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RESUMO
O objetivo deste trabalho consiste em apresentar a metodologia utilizada para elaborar o
zoneamento de risco de inundação na área urbana de Santa Cruz do Sul. Foram mapeadas as
áreas suscetíveis a inundações e descritas e analisados as áreas ocupadas, consideradas áreas
de perigo. A determinação de diferentes níveis de perigo se deu através da magnitude dos eventos
e a severidade com que os processos causam danos com base nas características do canal fluvial,
além da distância da ocupação a rede de drenagem. Para a determinação da vulnerabilidade das
áreas afetadas por processos de inundação em Santa Cruz do Sul, foi considerado como elementos
principais o padrão de urbanização, tendo em vista a presença ou não de medidas estruturais,
padrão das construções, e ainda o uso. O diagnóstico foi por meio dos trabalhos de campo nas
áreas afetadas, fundamentado na observação empírica, onde foram avaliados tipo de capeamento
das vias, análise do padrão geral das residências, tipo de material e estado de conservação,
existência de redes de água e esgoto. A análise do perigo em conjunto com condicionantes de
vulnerabilidade permitiu a hierarquização de riscos, tendo em vista que quanto maiores forem os
graus de perigo e vulnerabilidade, mais problemática será uma área em relação a presença de
inundações. Sob esta premissa, para a área urbana de Santa Cruz do Sul, foram estabelecidos os
seguintes graus de risco R1 (risco baixo), R2 (risco médio), R3 (alto risco) e R4 (risco muito alto).
Palavras-chave: Zoneamento; Áreas de Risco; Inundações.
ABSTRACT
The objective of this study is to present the methodology used to draw up the flood risk zoning in the
urban area of Santa Cruz do Sul. We mapped areas susceptible to flooding and described and
analyzed the occupied areas, areas considered dangerous. The determination of different levels of
danger was given by the magnitude of the events and the severity with which the processes cause
damage based on the characteristics of the river channel, in addition to the distance of the
occupation the drainage network. To determine the vulnerability of areas affected by flooding
processes in Santa Cruz do Sul, it was regarded as the standard main elements of urbanization, in
view of the presence or absence of structural measures, standard constructions and still use. The
diagnosis was through field work in the affected areas, based on empirical observation, which were
evaluated type of capping of the tracks, the general pattern analysis of households, material type
and condition, existence of networks of water and sewage. The hazard analysis together with
vulnerability conditions for a hierarchization risks, given that the greater the degree of danger and
vulnerability more problematic is an area for the presence of flooding. Under this premise, for the
urban area of Santa Cruz do Sul, the following degrees of risk were established R1 (low risk), R2
(medium risk), R3 (high risk) and R4 (very high risk).
Keywords: Zoning; Risk Areas; Floods.

1. INTRODUÇÃO
As inundações aparecem entre os desastres naturais que mais danos causam à saúde da
população e ao patrimônio, gerando um número elevado de desabrigados e como também taxa
significativas de vítimas fatais, em decorrência do efeito direto das inundações e das doenças
infecciosas secundárias aos transtornos nos sistemas de água e saneamento. Nos espaços
urbanizados, as inundações estão entre as ameaças naturais que mais causam danos humanos e
materiais.
Marcelino (2007) aponta que as inundações representam cerca de 60% dos desastres
naturais ocorridos no Brasil no século XX. Conforme aponta o Anuário Brasileiro de Desastres
Naturais (BRASIL/ CENAD, 2012), mais de 40% das pessoas afetadas por desastres naturais no
país, se dão devido à ocorrência de inundações. O Rio Grande do Sul, está entre os estados cujas
inundações são eventos corriqueiros e originam uma série de avarias em função de sua ocorrência.
O inventário de inundações ocorridas no estado no período compreendido entre 1980 e 2010,
realizado por Menezes e Sccoti (2013), aponta que dos 496 municípios gaúchos, 424 apresentaram
ao menos um registro de inundação, o que corresponde a 85% dos municípios. Dentre os
municípios do estado que se enquadram na alta incidência de registros está o município de Santa
Cruz do Sul, localizado na porção centro - leste do estado do Rio Grande do Sul (Figura 1). Estando
o município posicionado à margem esquerda do Rio Pardinho, são recorrentes as inundações
causadas por este e também por seus tributários na área urbana.

2. OBJETIVO
O objetivo deste trabalho consiste em apresentar a metodologia utilizada para elaborar o
zoneamento de risco de inundação na área urbana de Santa Cruz do Sul.

3. METODOLOGIA UTILIZADA NO ZONEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO
3.1

Mapeamento das áreas de perigo de inundação.

A partir da declividade e hipsometria foi elaborado um mapeamento que permitiu averiguar a
distribuição das áreas planas associadas às drenagens na área de estudo. Estas duas
características (áreas planas e próximas ao canal) constituíram a base para se determinar as áreas
suscetíveis a inundações na área urbana de Santa Cruz do Sul. As áreas ocupadas foram
consideradas áreas de perigo. A determinação de diferentes níveis de perigo se deu através da
magnitude dos eventos e a severidade com que os processos causam danos com base nas
características do canal fluvial, além da distância da ocupação a rede de drenagem.
Em função destes critérios descritos acima, pode-se hierarquizar as áreas de perigo conforme
sintetiza o Quadro 1.

P1 - Baixo
grau de perigo

P2 - Médio
grau de perigo

P3 - Alto grau
de perigo


Áreas mais distantes da drenagem, ou ainda associadas a drenagens de
pequena magnitude, sendo considerados eventos extraordinários.

Inundações atreladas às intervenções antrópicas, como impermeabilização
de áreas associadas à presença de antigas drenagens, e que, causam danos
principalmente às vias, registrados atualmente como alagamentos.

Áreas além da cota de inundação estabelecida para o rio Pardinho

Áreas com até 20 metros de distância de drenagem onde se considera
severidade intermediária

Áreas além da cota de inundação estabelecida em drenagem onde se
considera severidade alta

Áreas aquém da cota de inundação estabelecida para o rio Pardinho

Áreas com até 20 metros de distância de drenagem onde se considera
severidade alta.

Áreas aquém da cota de inundação estabelecida em drenagem onde se
considera severidade alta

Quadro 1 – Graus de perigo de inundação

3.2

Mapeamento da vulnerabilidade

Para a determinação da vulnerabilidade das áreas afetadas por processos de inundação em
Santa Cruz do Sul, foi considerado como elementos principais o padrão de urbanização, tendo em
vista a presença ou não de medidas estruturais, padrão das construções, e ainda o uso. Veyret
(2007, p.40) sugere que se pode traduzir a vulnerabilidade entre outras maneiras como “a
determinação dos danos máximos em função de diversos usos do solo e dos tipos de construção”.
O diagnóstico foi por meio dos trabalhos de campo nas áreas de perigo, fundamentado na
observação empírica, onde são avaliados os condicionantes que cercam as residências, como tipo
de capeamento das vias e carências de saneamento básico e análise do padrão geral das
residências encontradas nestas áreas, considerando-se o tipo de material e estado de conservação.
O nível e tipo de intervenções presentes nas drenagens, construção de diques e a presença de
bacias de contenção, caracterizando uma maior ou menor capacidade de atenuação dos danos
causados pelas inundações em função da presença de medidas estruturais, também caracterizase como elemento chave na análise do padrão urbano.
Tendo em vista as características da área de estudo, foram determinados três graus de
vulnerabilidade, sendo esta estabelecida em função do cenário encontrado na área de estudo, e
tendo em visto a heterogeneidade em relação à intervenção nas áreas de perigo, conforme está
sintetizado no Quadro 2:

V1 - Baixo Grau de
Vulnerabilidade





V2 - Médio Grau de
Vulnerabilidade



Presença de medidas estruturais que reduzem a frequência das
inundações ou mitigam danos.
Bom padrão construtivo, onde predominam casas de alvenaria, ruas
calçadas ou pavimentadas.
Médio padrão construtivo onde predominam casas de madeira e
casas antigas pouco conservadas, casas de alvenaria inacabadas,
alternância entre ruas pavimentadas e não pavimentadas.
Presença de algumas medidas que atenuam moderadamente os
danos, intervenções de mitigação geralmente individuais, ou ainda
sobreloja.



Padrão construtivo precário, com predomínio de casas pequenas,
de madeira casa com material alternativo, casas sem conservação
Vulnerabilidade
ou manutenção, ruas sem pavimentação;
 Pouca capacidade de intervenção ou resposta às inundações.
Quadro 2 – Graus de vulnerabilidade
V3 - Alto Grau de

3.3

Mapeamento do risco

De maneira geral, as metodologias de zoneamento de risco de inundações convergem para
a identificação do perigo e da vulnerabilidade e alcançam o resultado a partir da interação destes
elementos.
A compilação sistemática da magnitude, recorrência, velocidade e capacidade destrutiva do
processo hidrológico, correspondem à severidade e contribuem para diferenciar os graus de perigo.
Padrão das moradias e intervenções que mitigam os danos indicam graus de vulnerabilidade. O
cruzamento do mapa de perigo com os condicionantes de vulnerabilidade da área afetada permite
a hierarquização de riscos, tendo em vista que quanto maiores forem os graus de perigo e
vulnerabilidade, mais problemática será uma área.
Sob esta premissa, para o município de Santa Cruz do Sul foram estabelecidos os seguintes
graus de risco R1 (risco baixo), R2 (risco médio), R3 (alto risco) ou R4 (risco muito alto), conforme
sugere o Ministério das Cidades e o IPT (BRASIL, 2007), levando-se em consideração graus de
perigo e vulnerabilidade. Tendo em vista a hierarquização destes dois elementos, anteriormente
fundada, foram estabelecidas relações entre graus de perigo e vulnerabilidade e a determinação de
graus de risco, conforme o Quadro 3:

R1 - Risco Baixo

P1 X V1 e V2

R2 - Risco Médio

P1 X V3
P2 X V1 e V2
P3 x V1

R3 - Risco Alto

P2 X V3
P3 X V2

R4 - Risco Muito Alto

P3 X V3

Quadro 3 – Graus de Risco

CONCLUSÃO
As áreas determinadas como áreas de risco baixo (R1), são as áreas onde as inundações
são extraordinárias, ou estão associadas a alagamentos, não sendo eventos severos, apresentam
algum tipo de intervenção mitigadora e apresentam alto a médio padrão de moradias, atenuando
os danos.
Áreas de risco médio (R2), são definidas onde as inundações são pouco frequentes, nas áreas
caracterizadas pelo perigo médio seja em função da severidade ou distância do canal, mas que
apresentam algum tipo de intervenção mitigadora ou as residências apresentam padrão médio ou
alto. Também associadas a alagamentos, não sendo eventos severos, todavia ocorrem em áreas
vulneráveis, o que limita o poder de resposta da população.
As áreas de risco alto (R3), são caracterizadas como de perigo médio, seja em função da
severidade ou distância da drenagem, mas que ocorrem em áreas muito vulneráveis. Da mesma
forma as áreas que se apresentam muito recorrentes ou associadas a eventos de maior severidade,
embora ainda associadas a alguma intervenção mitigadora ou padrão que predominem o padrão
médio de moradias, foram também enquadradas como risco alto.
No risco muito alto (R4), estão as zonas caracterizadas como muito recorrentes ou associadas
a eventos de maior severidade e que ocorrem em áreas muito vulneráveis, o que potencializa
significativamente os danos à população.
A partir destas relações é que foram hierarquizadas as áreas de risco de inundação na área
urbana de Santa Cruz do Sul, como pode ser observado no mapa das áreas de risco de inundação,
Figura 1.

Figura 1: Mapa das áreas de risco de inundação da área urbana de Santa Cruz do Sul.
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RESUMO
A área de estudo do presente trabalho localiza-se nos municípios de Caraguatatuba e São
Sebastião, litoral norte do Estado de São Paulo, no domínio da Serra do Mar, entre as bacias
hidrográficas dos rios Santo Antônio e Juqueriquerê. Propõe-se um estudo integrado entre os
condicionantes estruturais do terreno e a ocorrência de escorregamentos na área de estudo. Por
estar localizada no domínio da Serra do Mar, com escarpas e desníveis elevados, a área de
estudo apresenta grande potencial para ocorrência de escorregamentos. Integrando os mapas de
densidade de elementos estruturais e de cicatrizes de escorregamentos observa-se que a porção
nordeste da área apresenta grande número de cicatrizes em locais onde ocorrem os maiores
valores de densidade de elementos estruturais. Conclui-se que a estruturação espacial dos planos
de foliação em relação à geometria das encostas podem gerar vertentes instáveis ou estáveis,
aumentando a susceptibilidade a escorregamentos.
Palavras Chave: (Escorregamentos, condicionantes, estruturais, caraguatatuba)
ABSTRACT
The studied area is located in the municipalities of Caraguatatuba and São Sebastião, in the north
coast of São Paulo State. It is in “Serra do Mar” domain, between Santo Antônio and Juqueriquerê
river basins. This research proposes an integrated study between the structural conditioners of the
area, and the possibility of landslides occurrence. For being located in “Serra do Mar” domain, with
scarps and high slopes, the area of study has great potential for occurrence of landslides and
“debris-flow”. By integrating density maps of structural elements, with a map of landslides marks,
we can observe that the northeast portion of the area has a great number of landslide marks in
regions where we have the highest density of structural elements. Thus, the foliation planes spatial
organization, in relation to the geometry of the slopes and scarps, can create stable or instable
portions, increasing the potential of occurring landslides.
Keywords: (Landslides, conditioners, structures, caraguatatuba)
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1. INTRODUÇÃO
A área de estudo se insere no domínio da Serra do Mar, ocupando em área, grande parte
do município de Caraguatatuba, fazendo limite sul com São Sebastião, litoral norte do Estado de
São Paulo, entre as bacias hidrográficas dos rios Santo Antônio e Juqueriquerê (Figura 1). As
regiões compreendidas nos domínios da Serra do Mar são caracterizadas por escarpas e
desníveis elevados que, com o aumento da urbanização destas regiões costeiras, apresenta
grande potencial para ocorrência de escorregamentos e corridas de massa. Tal configuração,
juntamente com a alta estruturação geológica do terreno, composta por zonas de cisalhamento e,
consequentemente, por foliações e fraturas, faz com que a susceptibilidade a tais processos
possa ser potencializado. Exemplo clássico foi o ocorrido em Caraguatatuba no ano de 1967,
quando o município foi alvo de um grande número de escorregamentos e corridas de massa que
culminou em graves danos a população local.
Assim, análises voltadas à caracterização e compreensão destes fenômenos apresentam
grande importância para o planejamento urbano e territorial de áreas costeiras, sendo que muitos
trabalhos técnicos e científicos foram desenvolvidos nas últimas três décadas no país, buscando
estabelecer metodologias para caracterização, definição e gerenciamento de áreas de riscos
associadas aos movimentos de massa (escorregamentos, rolamentos e quedas de blocos,
corridas), inundação e erosão, sendo que muitos se dedicaram, de forma mais específica, às
áreas urbanas (CERRI, MACEDO & OGURA, 1989; CERRI & CARVALHO, 1990; CERRI, 1992;
CERRI, 1993; ZUQUETTE et al., 1995; AUGUSTO FILHO, ALHEIROS, 1997; AUGUSTO FILHO,
2006; FERREIRA et al., 2008; VIEIRA, FERNANDES & AUGUSTO FILHO, 2010; dentre muitos
outros).
A área de estudo, como mostrada na Figura 1, está compreendida pelas folhas
topográficas Pico do Papagaio, Caraguatatuba e São Sebastião (1:50000), no Estado de São
Paulo.

Figura 1: Localização da área de estudo.
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O município de Caraguatatuba apresenta uma complexa compartimentação de relevo,
uma vez que está associada à presença das escarpas da Serra do Mar, morros isolados e
pequenos maciços nas áreas próximas a orla, além da presença da planície costeira (SILVA,
2013). De acordo com as compartimentações geomorfológicas propostas por Almeida (1974),
Ponçano (1981), Chieregati et al. (1982) e também a partir do trabalho de Ross e Moroz (1997), o
município de Caraguatatuba está inserido nos dois macro compartimentos denominados de
Província Costeira e Planalto Atlântico, sendo mais detalhadamente incluso dentro da Província
Costeira, na Serrania Costeira, Subzona da Serra do Mar, e na Zona da Baixada Litorânea. No
Planalto Atlântico, segundo Ross e Moroz (1997), pode-se identificar variações fisionômicas
regionais, que possibilitam reconhecer e delimitar unidades geomorfológicas distintas, face as
suas características litológicas, estruturais e geotectônicas deste terreno, que foram submetidas a
uma série de processos erosivos pré e pós cretácicos. No Planalto Atlântico a área de estudo está
inserida nas Escarpas ou Serra do Mar. A Província Costeira é divida pelo trabalho clássico de
Almeida (1974) em duas zonas principais: Serrania Costeira e a Baixada Litorânea. Deste modo,
esta província corresponde ao rebordo do Planalto Atlântico, fazendo limites com as escarpas da
Serra do Mar e Paranapiacaba. Nas regiões que apresentam serras, as escarpas adquirem
caráter festonado e abruptas, sendo que entre o Planalto Atlântico e a Baixada Litorânea ocorrem
uma faixa de escarpas com larguras de aproximadamente 3 - 5 km, que compõe um desnível de
800 a 1200 metros (PONÇANO, 1981).
Do ponto de vista geológico, a região de estudo apresenta forte controle estrutural, que é
considerado responsável pela configuração do relevo da região. A geologia da área é marcada
por uma série de zonas de cisalhamentos transcorrentes associadas à evolução do Sistema
Orogênico Mantiqueira, estando inserida dentro do Cinturão Orogênico Ribeira. A área de estudo
é constituída de rochas proterozóicas do embasamento cristalino e por sedimentos continentais,
marinhos e mistos do quaternário. As rochas cristalinas observadas são de idade proterozoica e
consistem em gnaisses bandados, rochas granitognáissicas migmatíticas, ortognáisses e
paragnáisses do Complexo Costeiro, e por granitos e cataclasitos associados a zonas de
cisalhamento, além de rochas metamórficas do Complexo Embu, podendo estar cortadas pelos
enxames de diques do Jurássico Superior e Cretáceo Inferior (HEILBRON et al., 2004; SILVA,
2013; CAMPANHA et al., 1994; CHIEREGATI et al., 1982). No contexto regional tem-se que a
estruturação do Cinturão Ribeira está orientada na direção N35E no oeste do domínio Apiaí e
varia gradativamente para leste, alcançando a direção N55E nos domínios Curitiba e Paranaguá.
O único domínio com estruturação diferente é o Varginha, que possui direções WNW originadas
num estágio evolutivo anterior e que não foi afetado pelo Sistema Transcorrente Paraíba do Sul
(HEILBRON et al., 2004).

2. OBJETIVO
O objetivo é avaliar a relação entre os condicionantes estruturais e a susceptibilidade à
escorregamentos nas bacias hidrográficas dos rios Santo Antônio e Juqueriquerê, municípios de
Caraguatatuba e São Sebastião (SP).

3. MATERIAIS E MÉTODOS
Os métodos utilizados no trabalho se resumem a:
1) Compilação de mapas geológicos e estruturais na escala 1:50.000 da área de estudo;
2) Fotointerpretação de ortofotos na escala 1:20.000, com a utilização de estereoscópios,
com extração de lineamentos estruturais e traços de juntas. Para a extração destes
elementos, efetuou-se a análise de estruturas que condicionam as drenagens, como
feições lineares e alinhamentos de drenagens. Tais feições permitem identificar regiões
com diferentes graus de tectonismo e influência de processos tectônicos regionais, como
zonas de cisalhamento;
3) Levantamento de campo para realização de medidas estruturais e caracterização
geológico-geotécnica da área de estudo;
4) Confecção de um mapa de densidade de elementos estruturais a partir da extração dos
elementos citados no item 2. Fez-se o mapa de densidade utilizando o estimador Kernel,
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no qual os parâmetros de entrada para geração do mapa em célula de saída de 100 por
100 metros e raio de busca de 1.500, segundo proposto em Moura et al. (2012);
5) Localização e extração de cicatrizes de escorregamentos a partir de imagens aéreas da
EMPLASA, com resolução 1:10.000, utilizando o software ArcGIS 10.1;
6) Sobreposição dos mapas de densidade, estruturais e de cicatrizes, com o objetivo de
gerar as relações entre os condicionantes estruturais e os processos estudados.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
A partir do mapa de lineamentos e traços de juntas foi confeccionado o mapa de
densidade de elementos estruturais, que foi sobreposto ao mapa de cicatrizes de escorregamento
(Figura 2).

Figura 2: Mapa de densidade de elementos estruturais com sobreposição do mapa de cicatrizes de
escorregamento.

Observa-se que a porção nordeste da área de estudo, mostrado na Figura 2, apresenta
maiores quantidades de marcas de cicatrizes de escorregamento que coincidem com os maiores
valores de densidade de elementos estruturais.
Assim, a análise dos grandes lineamentos estruturais presentes na região, juntamente com
os lineamentos estruturais e traços de juntas extraídos nas ortofotos, mostram que há uma
relação entre a ocorrência de escorregamentos e as estruturas geológicas dos maciços rochosos.
Isso pode ser tanto ao fato de regiões mais fraturadas apresentarem maior potencial de formação
de solo, quanto pela instabilidade das vertentes causada pela presença dos condicionantes
estruturais, tais como foliações e fraturas (falhas e juntas).
Comparando a presença das cicatrizes de escorregamento com medidas estruturais de
foliação retiradas em campo (Figura 3), que apresentam mergulho médio de 40/45 graus,
observa-se que as vertentes que apresentam maiores quantidades de cicatrizes se correlacionam
às que são favoráveis ao ângulo de mergulho das foliações, ou seja, a vertente apresenta-se com
configuração espacial de modo a facilitar processos de instabilidade da encosta, gerando maior
susceptibilidade a ocorrência de escorregamentos, como exemplificado no perfil da Figura 3.
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Figura 3: Localização da área problemática e perfil A-B esquemático das vertentes com maiores
presenças de cicatrizes de escorregamento.

Sendo assim, a região mais problemática da área de estudo está sob influência da Zona
de Falha Bertioga – Caraguatatuba, gerando foliações e maior e mais intenso grau de
fraturamento na área. Essa configuração, com maior grau de fraturamento, aumenta a
potencialidade para geração de solo e, consequentemente, a grande estruturação, representada
por foliações, faz com que, a depender da geometria do talude, ocorram vertentes com maior
instabilidade e/ou com maior estabilidade.

5. CONCLUSÕES
A instabilidade dos taludes em relação a ocorrência de escorregamentos na área de
estudo pode ser exemplificada com a configuração existente na porção nordeste da área de
estudo. Os condicionantes estruturais do terreno apresentam estreita ligação com a maior
susceptibilidade à ocorrência de escorregamentos, uma vez que tais estruturas controlam a
instabilidade das encostas e taludes naturais.
A maior presença de fraturamento na área está ligada com a maior facilidade de formação
de solos nas vertentes que são favoráveis aos mergulhos da foliação, bem como para a
contribuição com a instabilidade das encostas. Maciços fraturados e com grande estruturação,
representada pelas foliações, apresentam descontinuidades, formando planos de fraqueza e de
preferencial movimentação, podendo gerar escorregamentos em cunha, por exemplo. Portanto, o
planejamento territorial, especialmente ligado a obras de infraestrutura, deve considerar estudos
5

que correlacionem a estruturação do maciço com execução de taludes que não se apresentem
favoráveis ao mergulho das foliações, diminuindo, desta forma, a ocorrência de escorregamentos.
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RESILIÊNCIA URBANA NO CONTEXTO DA PROTEÇÃO
FINANCEIRA E GESTÃO DE RISCOS DE DESASTRES
NATURAIS
Renata Maria Pinto Moreira
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RESUMO
A capacidade de adaptar conjuntos urbanos a situações crônicas de eventos frequentes é o que
denominamos neste artigo como resiliência urbana. O argumento de promover conjuntos
resilientes pressupõe impacto direto no controle e gestão de riscos em camadas de baixo risco, e
efeitos indiretos na gestão e proteção financeira em camadas de alto risco. Enquanto nas
camadas de baixo risco os controles são orientados por medidas de organização do território e
gestão do risco, nas de alto risco são orientados por medidas de proteção financeira e pela lógica
de diluição de riscos do mercado de seguros. Neste contexto, atividades de previsão e
modelagem assumem dupla função, além daquelas orientadas ao planejamento territorial. Essas
lógicas distintas se determinam mutuamente. O artigo busca por conceitos que dêem conta
dessas determinações, e descrição de contextos integrados pela cultura de gestão e proteção
financeira a riscos de desastres com mecanismos e instrumentos da política urbana.
Palavras Chave: resiliência, gestão de risco, camadas de risco, proteção financeira
ABSTRACT [ARIAL 11]
We call resilience the ability to adapt urban sets to chronic situations of frequent disaster events.
Promoting resilience in urban sets is an argument that assumes direct impact on risk management
and urban control of low risk situations, and indirect effects on management and disaster risk
finance of high-risk situations. While low risk situations are driven by measures of territorial
organization and risk management, high risk are driven by financial protection measures and risk
dilution logic, from insurance markets. Forecasting and modeling activities take on double
functions then, other than those oriented to territorial planning. These different logics, however,
determine each other. The article presents concepts to deal with these determinations by contexts
of management and financial protection mechanisms to disaster risks facing instruments of urban
policies.
Keywords: resilience, risk management, risk assessment, disaster risk finance.
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1. RESILIÊNCIA ENTRE PREMISSAS DE REDUÇÃO E DILUIÇÃO DE RISCOS
Documentos relativamente recentes organizados pelo Banco Mundial para diversos países,
com recomendações para políticas de gerenciamento de riscos de desastres (GRD) e proteção
financeira a risco de desastres (PFD), trazem como panorama um cenário de incerteza crescente
na previsibilidade climática e, consequentemente, na previsibilidade de perigos e riscos
associados às ocupações urbanas - seja pelas incertezas propriamente climáticas ou pelo
descontrole territorial.
As recomendações incluem desenhos urbanos resilientes e melhoria nos arranjos
institucionais para implementação de ações de gerenciamento: organizar informações sobre
desastres, planejar a resiliência e a proteção financeira. Indicam também mudança de paradigma
nas formas de ajuda da comunidade internacional: da concentração nas ajudas à resposta para
ajudas na prevenção e preparação; incentivo ao desenvolvimento técnico (metodológico) e
financeiro; e a criação de aparato legal regulatório para responsabilização pela vulnerabilidade.
O tema da resiliência ligado à questão das mudanças climáticas (que é o principal
argumento das políticas de GRD) tem algo de conformista e catastrófico: eventos aleatórios são
inevitáveis e incontornáveis, e virão em proporções inéditas. O foco é colocado nos eventos
menos frequentes e de maior impacto. Propomos que o estudo de falhas de sistemas urbanos
(sejam redes de infraestrutura, de plano e controle ou sistemas de defesa) é mais promissor que o
estudo com foco em desastres de grandes proporções, sobretudo se o intuito é promover
construção de conhecimento e prática em planejamento para redução de riscos. Esse
posicionamento cria um campo fértil para pensar redução de risco, e afastar-se de
posicionamentos que fomentam resultados na esfera da diluição de riscos. Se, diante do problema
dos riscos de desastres, agentes do mercado estão interessados nas possibilidades de girar uma
economia cada vez mais complexa e imaterial de processos abstratos de diluição dos riscos; e
estudiosos das teorias sociais do risco estão interessados nas possibilidades políticas de novos
engajamentos na arena social de riscos, um olhar técnico sobre riscos a partir do urbano deve ter
o interesse guiado pela melhoria dos sistemas urbanos e redução de danos. Pelo estudo do
banal, corriqueiro e frequente, deve haver um caminho para reencontrar a noção de espaço e
território seguro (GRAHAM, 2011).
Ainda nos documentos que apresentam políticas de GRD e PFD, pode-se considerar que o
uso do termo ‘resiliente’ corresponde a um paradigma tecnológico cujo foco está no
estabelecimento de medidas não estruturais, de convívio com eventos críticos, e promoção de
conjuntos adaptáveis. Mas outras noções devem ser consideradas, sobretudo quando se refere a
políticas de mitigação de desastres frequentes e falhas em sistemas de infraestrutura urbana. É
pressuposto, nas políticas do Banco Mundial e na amplificação desses paradigmas, que os gastos
públicos em medidas ‘resilientes’, ou ‘não-estruturais’, são menores do que os com medidas
estruturais. No entanto, esta suposição depende da escala em que se está considerando a
aplicação da medida não-estrutural. A criação de arranjos de redundância nos sistemas urbanos,
os sistemas de socorro a falhas, que são medidas não estruturais, são custos necessários nos
sistemas ‘estruturais’ já existentes. E são custos sem retorno, portanto, essencialmente públicos.
A questão de escala da resiliência deve ser também associada às camadas de risco
correspondentes: nos riscos de alta frequência e baixo impacto, pode ser conveniente a aplicação
de medidas não estruturais, mas nas camadas menos frequentes e de alto impacto, dificilmente
estas medidas surtem efeito.
O aumento da incidência de desastres e a tendência de relativizar a eficiência e eficácia de
medidas estruturais, e relativizar a própria validade de registros históricos, ampliam um campo de
incertezas, que permite, por exemplo, avaliar riscos pouco frequentes como riscos frequentes,
ação fundamental para compreender mecanismos de mercado de seguros anti-catástrofe.
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A implementação de políticas nos moldes de GRD permite criar um campo de confiabilidade
para implementação de medidas de Proteção Financeira a Desastres (PFD), seja por interesses
internos aos governos ou interesses do Banco em promover amplamente políticas de suporte de
proteção financeira e transferência de riscos a governos.
Nas propostas de PFD apresentadas para o Brasil, a partir da avaliação de perdas e danos
de 4 eventos extremos (Santa Catarina, Região Serrana do Rio de Janeiro, Pernambuco e
Alagoas), foi aplicada uma metodologia padrão (DaLA Damage and Loss Assessment - CEPAL)
em que, pela avaliação das perdas e danos de 4 eventos extremos, foi definida a perda anual
média para o local (PMA). A partir da PMA, se estabeleceu a categorização de riscos em
camadas, relativas à probabilidade do risco e seu impacto, e, então, traçadas estratégias de
proteção financeira para cada camada: a) camada de baixo risco e altíssimo impacto - CAT DDO
do Banco Mundial; b) camada de risco médio e alto impacto - Fundo Federal - a aprimorar; c)
camada de risco alto e baixo impacto - procedimentos dotação orçamentária municipais e
estaduais já existentes.
Nas estratégias propostas por camadas de risco, leva-se para o portfólio do banco apenas
os riscos de menor probabilidade de ocorrência e maior probabilidade de dano. Se considerarmos
que, para definir estas camadas de risco, partiu-se de médias anuais de perdas com desastres e
estas, por sua vez, foram definidas pela avaliação de perdas e danos dos últimos 4 eventos
extremos do país, pode-se considerar que há possível exagero na avaliação. Ou seja,
aparentemente estariam transferidos ao banco apenas os riscos mais improváveis possíveis.
Embora seja claro o real interesse do Banco Mundial em dar suporte financeiro a governos para
enfrentar cenários fiscais críticos diante de desastres igualmente críticos, a quantificação e
categorização de riscos empregada reproduz, em certa medida, a lógica de interesses de
investidores do mercado de seguros e riscos.

2. COMO FUNCIONA O MERCADO DE RISCOS?
Os CAT-DDO equivalem aos Catastrophe bonds, ou CAT Bonds. São títulos que funcionam
na vinculação de seguros de riscos, e transferem determinado conjunto de riscos segurados de
um promotor (que detém a gestão de uma situação de risco, como o gestor de um fundo anticalamidades, seguradoras ou o empreendedor de alguma atividade de risco) a investidores.
Os CAT bonds - catastrophe bonds - surgiram com a necessidade de companhias de
seguros aliviarem riscos assumidos, no caso de enfrentar ocorrências simultâneas em grandes
catástrofes, cujos danos podem ficar descobertos pela avaliação dos prêmios estabelecida, e
terem retornos impossíveis. Uma companhia de seguros emite um título através de um Banco de
Investimentos, que é repassado a investidores. Os títulos são intrinsecamente arriscados e as
condições de acionamento são vinculadas a parâmetros de catástrofes extremas. Se a catástrofe
não ocorre no período determinado e dentro de parâmetros das condições de acionamento
específicas estipuladas (condições de simultaneidade de eventos ou de danos), os investidores
resgatam os títulos, com valores pagos pela seguradora. Se ocorre, os investidores perdem o
valor, e a seguradora os usa para cobrir danos dos valores e bens segurados. Funcionam como
uma alternativa aos resseguros. Os investidores mais usuais desses títulos são fundos de
cobertura (hedge funds, que gerenciam investimentos e portfólios institucionais), fundos criados
para a cobertura de catástrofes (de indústrias, seguradoras ou governos, que também costumam
ser emissores), gestores de recursos.
Quanto maior a quantidade de catástrofes críticas e de baixa probabilidade, mais cresce o
mercado de CAT bonds, e maior é o ambiente para diluição dos riscos. À medida que cat-bonds
passam a ser opção banal na diversificação de investimentos, o escopo e volume dos seguros
deve ser ampliado, assim como dos títulos de seguros e possibilidades de arranjos de portfólios
desenvolvidos por fundos de cobertura.
Mas a diluição dos riscos de seguros para cobertura de catástrofes tem suas
particularidades. Isto porque as catástrofes de grandes proporções trazem problemas além do que
os meios de comercialização e precificação da indústria de seguros dispõe tradicionalmente. Para
os seguros mais convencionais, o princípio é simples: nenhum acidente de carro, por exemplo,
pode ser previsto individualmente, mas o número total de acidentes de carro sobre uma
determinada população é bastante previsível pelas experiências acumuladas em históricos. A
lógica das catástrofes, no entanto, aparenta ser semelhante, mas é diversa: o evento de desastre
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pode causar danos dentro da razoabilidade, ou nenhum dano, ou atingir efeitos encadeados em
uma escala catastrófica para uma seguradora no reestabelecimento do dano aos clientes. Se
houvesse um grande número de cidades ricas no planeta para as quais fosse plausível prever
situações de danos em escala catastrófica, o segurador poderia diluir essa exposição às perdas
vendendo seguros contra furacões a todos eles, e as perdas sofridas em uma cidade seriam
compensadas pelas perdas não sofridas em outras cidades, como é feito com carros. Mas o
contexto de desastres naturais não é esse: riscos de terremotos - e furacões - são extremamente
concentrados em poucos locais.
Na proposta do Banco Mundial para diversificar países em seu portfólio de CAT DDO, fica
claro que a probabilidade é exacerbada. Os Painéis de Mudanças Climáticas do IPCC - que
expressam consenso na comunidade científica - corroboram no contexto de fermentação da
percepção dos riscos - eles aumentam probabilidades, sobretudo em quantidade; e a combinação
de investimentos em riscos cruzados é o antídoto que os dilui. A incerteza é, portanto, uma
matéria poderosa para o mercado de antídoto aos riscos.
O mistério das vinculações entre títulos de seguros está na precificação: tanto dos prêmios,
quanto da avaliação do risco e dos danos prováveis (o grau de probabilidade do evento definido
para o acionamento). Um resgate do histórico recente (LEWIS, 2007) sobre a transformação dos
métodos de precificação de seguros e títulos de seguros face ao problema da precificação real
dos riscos, ilumina a questão da pertinência de aspectos mais concretos, como as modelagens,
sobre aqueles imateriais.

3. O PAPEL DAS MODELAGENS E INFORMAÇÕES SOBRE DESASTRES
O evento do furacão Andrew que atingiu a Flórida, em 1992, foi ponto de inflexão
importante, construindo na comunidade financeira um cenário de preocupação pela ameaça
crescente de grandes catástrofes. 12 seguradores foram à falência após furacão de 1992 por não
terem antecipado a magnitude das perdas, e esse fato impulsionou realizadores das áreas de
modelagem de catástrofes (CLARKE, 2014). O problema que se apresentava era: como controlar
a exposição ao risco de uma companhia de seguros?
Anos antes, em 1985, um estudoi alertava para o fato de que companhias de seguros não
empreendiam estimativas factíveis com os danos a que de fato poderiam estar expostas, pois seu
mecanismo implicava em precificar risco de catástrofe da mesma forma como se precifica um bem
qualquer objeto de apólice, e sua estratégia resultava em vender o maior número de apólices que
pudesse. Isso significava apenas mais exposição, não diluição.
Para melhorar o julgamento do custo potencial de uma catástrofe, a autora propôs e
empreendeu o desenvolvimento de uma ferramenta de avaliação rudimentar mas poderosa:
combinava registros históricos de longo período para furacões com informações de exposição de
propriedades - custos de reposição de construções por código postal, relatórios de empresas de
engenharia, códigos de construção locais. Este instrumental servia tanto para estimar a
probabilidade de uma catástrofe atingir determinada área quanto para prever perdas implicadas
no evento. Os resultados produzidos pelos modelos de Clark indicavam que as perdas eram mais
de dez vezes maiores que as perdas normalmente estimadas pelas companhias de seguros, e
também que as probabilidades de ocorrência eram maiores do que previsto nas décadas
anteriores. Sobretudo ao se considerar as condições atuais de urbanização, e de população mais
enriquecida e em áreas mais populosas do que atingidas no passado. O contexto indicava que a
precificação estava completamente equivocada, e que a permanência ativa das seguradoras não
passava de um jogo de sorte.
Após o furacão Andrew (Florida, 1992), foi fundada nos EUA a Applied Insurance Research
- AIR - uma empresa de previsões e dados para previsão e seguros, que passou a comercializar
não só dados na forma de resultados, mas também modelos de previsão (softwares). Outras
empresas posteriormente competidoras nesse mercado - Eqecat e Risk Management Solutions permitiram ampliar a incorporação de mais áreas da ciência no mercado de previsões meteorologistas, sismólogos, oceanógrafos, físicos, engenheiros e estatísticos - e avançaram no
escopo das situações de risco - de furacões e terremotos para inundações, incêndios,
tempestades de inverno extremas, tornados, tsunamis, terrorismo (LEWIS, 2007; KEUCHEYAN,
2014).
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As modelagens, embora já existissem no campo da engenharia para cálculos de
dimensionamento de projetos, não haviam sido associadas sistematicamente e simultaneamente
a bancos de dados de propriedades. Essas ferramentas permitiram a montagem de cenários com
variedades de dados e abrangência espacial e temporal em uma escala de alternativas inédita. E
estão tendo, cada vez mais, penetração nos processos de planejamento territorial, em diversos
países e diversos setores de infraestruturas. Trouxeram respostas a duas questões chave que
rodeavam seguros de catástrofes: 1) qual é o preço técnico a cobrar pelo risco, que representa o
custo anual de todos os danos potenciais acrescidos de taxas apropriadas? 2) Qual o capital que
o segurador deveria manter contra potenciais perdas extremas, que ocorrem, por exemplo, a cada
200 anos? (MUIR-WOOD, 2014).
Embora nos processos de planejamento territorial a economia dos modelos seja mais
duradoura, as previsões foram ferramentas importantes para promover o movimento na indústria
de seguros por um período embora. Para operadores de mercado, não passam de ferramentas de
comprovação do senso comum. Convergem para o fato de que furacões nos EUA, terremotos na
Califórnia, tempestades de inverno na Europa e terremotos no Japão constituem as 4 situações
de perigos naturais que ultrapassam qualquer habilidade das companhias de seguros de os
assegurarem. O suporte necessário a essas exposições ao risco exigia espalhar amplamente os
riscos, transferindo-os do circuito da indústria de seguros ao circuito do mundo financeiro. As
modelagens foram o ponto fundante, inicial, desses mecanismos financeiros. Mas muito cedo
revelavam as incertezas que as cercavam.
No mercado financeiro, é necessário estimar os mecanismos que influenciam as trocas,
mesmo que esses mecanismos sejam uma distorção das causas físicas concretas. O evento com
o furacão Katrina, em 2005, revelou a falha insanável dos modelos de previsão: a condição
catastrófica foi atingida por falhas encadeadas nos mecanismos de comportas da cidade. Os
modelos de previsão não incorporam reações em cadeia que são imprevisíveis e vivenciadas nas
situações críticas, como também ocorreu no tsunami em Sendai, 2011. E, para um investidor, o
bom senso nas expectativas de perdas financeiras é pouco: eles não dizem nada sobre retornos
de investimentos, que existem apenas na medida em que investidores sentem que há
possibilidade de vantagem a seu favor dentro de um jogo no qual o azar segue a um modelo
aceitável (LEWIS, 2007). Para ser elevado à rotina das transações de investimentos do mercado
financeiro, seria necessário configurar esses títulos com as características de um jogo de
vantagens e falhas. Se os tomadores de risco deveriam receber mais por esse risco, quanto mais
seria justo receber nesse jogo?
Do furacão Andrew em, 1992, até o evento Katrina, em 2005, já se emitiam títulos CAT, mas
em 2005 os investidores emitiam muito menos títulos do que seriam necessários para ressegurar
por dissipação os riscos a que estavam expostos. Os procedimentos usuais na cotação de
apólices do mercado de seguros consistiam em atribuir um valor aleatório (de 4 a 5 vezes do valor
segurado) pela frequência do evento. A lógica do jogo passou a ficar mais atraente a
investimentos quando se passou a combinar, na mesma apólice, riscos mais e menos frequentes,
contextos de simultaneidade que permitiam visualizar vantagens na forma de correr riscos.
Quando se combina riscos usuais, simula-se riscos menos prováveis, e altera-se as condições da
aposta. Então, a mesma conta para uma hipótese menos provável resulta em uma apólice mais
barata, desde que vinculada à condição de acionamento específica: 2 eventos simultâneos, por
exemplo (Lewis, 2007). Esse é o mecanismo da diluição de riscos, que nada mais é que a
combinação de condições de acionamento variadas numa mesma aposta: entre eventos de
diferentes frequências, ou diferentes clientes, ou regiões. E essa rudimentar demonstração é mais
persuasiva a um investidor para o fato de que há uma regra razoável para jogar com riscos de
catástrofe do que ferramentas de previsão cada vez mais acuradas - pois elas nunca dizem
quando o evento vai acontecer.

4. CONCLUSÕES
A sistematização de informações sobre desastres e sua utilização em ferramentas de
modelagem de cenários críticos servem a duas lógicas distintas que se relacionam com políticas
de GRD: planejamento e gerenciamento têm como objetivo a redução de riscos e benefícios
sociais diretos; mecanismos de mercado têm como objetivo a diluição de riscos, tanto
assegurando financeiramente economias sujeitas a despesas de dimensões imprevistas
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(benefícios sociais indiretos), como movimentando e se dissolvendo no mercado financeiro.
Ambas se beneficiam da organização de informações, mas os fins são distintos a cada uma delas.
O estudo das diretrizes de políticas internacionais pelos documentos do Banco Mundial
indica que há interesse em disseminar amplamente, inclusive o Brasil, contextos de
sistematização de informações que permitam a formação de um mercado do risco nos moldes do
mercado internacional. Partimos da premissa de que, no campo dos estudos urbanos, os
processos concretos de mitigação e redução de riscos devem ser o horizonte, sobretudo no
estudo do que é recorrente. Algumas posturas teóricas, principalmente na definição do que seja
resiliência urbana e sociedade de risco (alarmista, catastrofista e com foco em grandes eventos),
recusam compreender mecanismos de diluição de riscos, se mantém em esferas apartadas e
distantes destes processos. Contraditoriamente, favorecem o contrário da premissa: de manter a
redução de risco como horizonte. Pois deixa-se de perceber como, e por quais meios, os
parâmetros e processos financeiros internacionais de diluição do risco estão ou não determinando
processos de planejamento e redução de riscos e novos arranjos institucionais.
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RESUMO
Os desastres resultam da combinação de ameaças e situações de vulnerabilidade, e
consequentemente em óbitos, lesões, doenças, interrupções de atividades econômicas, dentre
outros. No Brasil a seca no semiárido é o principal desastre natural, com registros históricos e
recorrentes, e consequentemente causando inúmeros efeitos na vida dos nordestinos. Além disso,
o semiárido brasileiro apresenta situações de desigualdades sociais, econômicas e políticas em
relação ao restante do país, que tornam o risco da seca neste território maior e mais frequente,
ademais resultando em maiores impactos nas condições de vida e saúde da população, e
retroalimentando o ciclo da pobreza e as situações de vulnerabilidades socioambientais existentes
no semiárido do Brasil. Diante de tal contexto, este artigo tem como objetivo discutir o conceito de
risco a partir das ameaças (eventos naturais) e vulnerabilidades históricas (sociais, ambientais,
econômicas) presentes nesta área geográfica.
Palavras Chave: risco, seca, vulnerabilidade, ameaça e semiárido.

ABSTRACT
Disasters result from a combination of threats and vulnerabilities with consequent death,
injury, illness, disruption of economic activities and others. Drought is the major natural disaster in
the semi-arid region of Brazil with recurring and historical events that causes numerous effects on
people’s lives from the Northeast. Additionally, semi-arid region presents high social, political and
economic inequality when comparing to the rest of the country, so that the risk of drought at this
territory becomes even higher and frequent. Also, resulting in greater impacts on health and life
conditions of population and feeding back not only the cycle of poverty but also the existing socioenvironmental vulnerabilities. This article aims to discuss the concept of risk from threats (natural
events) and historical vulnerabilities (social, environmental and economic) perspectives presented
into this geographical area.
Keywords: risk, drought, vulnerability, threats and semiarid.
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1. INTRODUÇÃO
O risco de desastres faz parte do nosso dia a dia e está intimamente relacionado com a
dinâmica do desenvolvimento da sociedade. Este resulta da combinação de ameaças e situações
de vulnerabilidade, e consequentemente em óbitos, lesões, doenças, interrupções de atividades
econômicas, dentre outros.
Risco = Ameaça (evento físico) + Vulnerabilidade (condições, fatores ou
características do local ou do indivíduo e institucionais).
Dentre os principais tipos de desastres naturais, a seca é um fenômeno climático e
meteorológico com início lento e silencioso, definido por limites espaciais e temporais. Seus
principais efeitos são escassez de água e alimentos, afetando diretamente as condições de vida e
saúde das populações. A indisponibilidade de água atua tanto sobre os sistemas ecológicos
quanto nos econômicos, sociais e culturais, causando danos e prejuízos significativos às
condições de vida das populações que com ela sofrem. Os principais danos e prejuízos são:
deficiência no fornecimento de água para a população; prejuízos na agricultura e pecuária;
migrações populacionais; incêndios florestais; degradação da qualidade da água; problemas de
saúde; conflitos e pobreza (CASTRO, 2003; UNITED NATIONS, 2009; BERNARDY et al, 2011;
STANKE et al, 2013; ALPINO et al, 2016).
2. OBJETIVO
Discutir a partir do conceito de Risco dos desastres, a seca no semiárido brasileiro,
considerando as ameaças climatológicas e meteorológicas históricas e as situações de
vulnerabilidade social, política, econômica presentes neste território.
3. DISCUSSÃO
Diferentes partes no mundo passam por episódios de seca cada vez mais frequentes e de
maior duração, afetando milhões de pessoas. No Brasil, devido as características climáticas e
meteorológicas, associadas às desigualdades sociais, econômicas e políticas, a Região do
Semiárido (mapa 1) sofre com este tipo de desastre natural historicamente, afetando de modo
recorrente e severo as populações mais pobres, e agravando ainda mais as condições de
vulnerabilidade social e pobreza já existentes. Ao longo dos séculos registra-se um aumento na
frequência e duração das mesmas no país.
A região do Semiárido no Brasil tem sua delimitação baseada em três critérios: 1) baixo
índice de pluviosidade, com precipitação pluviométrica média anual inferior a 800 milímetros; 2)
índice de aridez de até 0,5 calculado pelo balanço hídrico que relaciona as precipitações e a
evapotranspiração potencial, no período entre 1961 e 1990; e 3) risco de seca maior que 60%
(corresponde ao percentual de dias com déficit hídrico igual ou superior a 60%), tomando-se por
base o período entre 1970 e 1990 (MIN, 2005). É constituída por 9 estados, como apresentado no
mapa 1, sendo 8 deles encontrados na região nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba,
Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe) e 1 na região sudeste (o norte do estado de
Minas Gerais), composto por 1.135 municípios, ocupando uma área de 980.133 km² (uma área
maior do que a de países como Chile e Venezuela, na América do Sul) e com uma população, de
23,8 milhões de habitantes em 2014 (maior que a população do Chile e mais da metade da
população da Argentina).
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Mapa 1: Abrangência do semiárido brasileiro.

Fonte: Instituto Nacional do Semiárido - INSA.
De acordo com dados de precipitação acumulada do Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (INPE), os últimos quatro anos de 2011 a 2015, foram marcados por uma intensa seca
no semiárido brasileiro, principalmente em nos últimos três anos. Tais dados apresentam a
situação de vulnerabilidade meteorológica neste território.
O drama das secas no Brasil tem uma longa história, o primeiro registro de ocorrência de
seca nos documentos portugueses é de 1552-1555 (VILLA, 2001). Ao longo das décadas,
episódios de seca foram recorrentes e com grandes efeitos na vida dos brasileiros, principalmente
dos nordestinos, como por exemplo, a Grande Seca dos três anos, de 1877-1879, com
estimativas de 500 mil mortes no Ceará (SOUZA E MEDEIROS FILHO, 1983; VILLA, 2001). Logo,
é antigo e prolongado o sofrimento que a ocorrência intermitente das secas tem causado à
população nordestina (SOUZA E MEDEIROS FILHO, 1983).
A tabela 1 apresenta o total de eventos de seca do século XVI ao XX. O século XX foi o que
teve maior número de ocorrência de seca (19 episódios), totalizando 36 anos de seca, seguido do
século XIX com 12 episódios, somando 21 anos com este tipo de desastre natural no Brasil. Outro
ponto importante da tabela, é que apesar dos registros muitas vezes imprecisos, há uma
tendência de aumento das secas, séc. XVI – 4; séc. XVII – 7; séc. XVIII – 8; séc. XIX – 12 e séc.
XX – 19 e séc. XXI (2000 a 2014) – 6 episódios de seca. E estes eventos podem variar de um ano
a vários, como no ano de 1645 (1 ano) e nos de 1723-1728 (6 anos) e a de 1979-1984 (6 anos).
Reforçando o caráter complexo deste evento mesmo do ponto de vista meteorológico e
climatológico, bem como os seus impactos sociais e econômicos (ALPINO et al, 2014).
Assim, verificamos que a manifestação deste desastre natural histórico, mesmo que
frequente é muito irregular, não permitindo estabelecer uma previsão exata do seu aparecimento.
Somando a isso, a ausência histórica de políticas e ações sociais e econômicas de longo prazo,
resultam em maiores impactos da seca na vida e na saúde dos sertanejos nordestinos (SOUZA E
MEDEIROS FILHO, 1983; SENA et al, 2014).
Tabela 1: Eventos de seca, no Brasil, por século, do século XVI ao XXI.
Total de eventos de seca do século XVI ao XX
Século XVI Século
Século
Século XIX Século XX
XVII
XVIII
1552-1555
1603
1710-1711
1803-1804
1900
1564
1605-1607
1721
1808-1810
1903-1904
1609
1723-1728
1814
1914-1915
1587
1614
1736-1737
1817
1919-1920
1592
1645
1652
1692

1744-1746
1766
1777-1778
1791-1793

1824-1825
1833
1844-1846
1860
3

1931-1933
1941-1942
1951-1953
1958

Século XXI
2001
2002
2005
2007
2012-2013
2014-2015

4 secas,
somando 8
anos de
seca

7 secas,
somando 9
anos de
seca

8 secas,
somando
20 anos de
seca

1869
1877-1879
1888-1899
1898

1960

12 secas,
somando
21 anos de
seca

19 secas,
somando
36 anos de
seca

1966
1970-1971
1976
1977
1979-1984
1983
1985
1987-1988
1993
1998-1999
6 secas
somando 8
anos de
seca

Fontes: SOUZA E MEDEIROS FILHO (1983); VILLA (2001); EM-DAT e WMO (2014).
De acordo com os dados e registros internacionais do EM-DAT, o Brasil apresentou 18
ocorrências de seca no período de 1900-2015 (tabela 2). A década de 2000 no país, assim como
no mundo, foi a maior, com 5 episódios de seca, seguido da década de 1970 e 1980, ambos com
4 episódios. O que pode também ser sugerido não somente pelo maior número de eventos
extremos meteorológicos como também pelo maior acesso e divulgação de informações
referentes mudanças climáticas.
A tabela 2 apresenta também informações sobre o número de afetados no país por décadas
do EM-DAT. Ao longo das décadas de 1970 a 2010, em torno de 27 milhões de pessoas foram
afetadas pela seca, sendo as principais as de 1970 e a de 1990, com 15 e 10 milhões,
respectivamente.
Tabela 2: Desastre por seca, por número de ocorrência e afetados, no Brasil, por décadas,
de 1970 a 2010.
Ocorrência

Afetados

Década 70

4

15.000.000

Década 80

4

750.000

Década 90

2

10.000.000

Década 2000

5

2.000.000

Década 2010

3

62.000

18

27.812.000

Total

Fonte: EM-DAT.
O Atlas Brasileiro de Desastres Naturais (2013) também faz panoramas sobre a situação
dos desastres no Brasil entre os anos de 1991 a 2012. Este documento tem os seguintes
parâmetros, ocorrência de desastres registrados majoritariamente em documentos oficiais
produzidos por Estados e Municípios brasileiros. Foram considerados como documentos oficiais:
(a) Relatório de danos, (b) AVADAN, (c) NOPRED, (d) FIDE, (e) Decretos, (f) Portarias, (g) outros
documentos oficiais (relatórios estaduais, ofícios).
O gráfico 1 demonstra que o ano de 2005 foi o que teve maior número de ocorrência de
seca, através da contabilização de decretos, portarias e relatórios de danos feitos pelos
municípios e homologados pela SEDEC, seguido de 2002 e 2001. E, além disso, corroborando os
dados do EM-DAT, a década de 2000 apresenta episódios de seca em maior quantidade, em
comparação com a década de 90.
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Gráfico 1: Ocorrência anual de seca no Brasil, por decretos de emergência e situação de
calamidade pública, 1991 a 2012.

Fonte: ATLAS BRASILEIRO DE DESASTRES NATURAIS 1991-2010 VOLUME BRASIL
(2013).
Entre os anos de 1991 a 2012, os episódios de estiagem e seca totalizaram 19.517. Este
número representa 48% do total de 39.837 ocorrências de desastres no Brasil durante o período
analisado. Do total de registros de seca e estiagem nas duas décadas, verifica-se que em torno
de 30% ocorreram na década de 1990 e 70% na década seguinte, indicando aumento nos
registros de episódios de seca no país em 2/3. Este dado contraria os dados do EM-DAT que
revela que no nível global e mesmo ao nível de Brasil, há uma tendência de queda nos registros
de eventos de seca (ATLAS BRASILEIRO DE DESASTRES NATURAIS, 2013).
Além disso, do total de 126 milhões de pessoas afetadas por desastres naturais nesses 22
anos, em torno de 64 milhões (51%) foram afetadas pela seca. Ou seja, metade dos afetados são
por seca e estiagem. A região Nordeste apresenta os maiores percentuais de afetados, sendo, em
torno de 41 milhões de afetados (64%) no país.
Tendo como referência as Ciências Sociais, a seca para além de em evento meteorológico
climatológico histórico, é um desastre por ser o resultado de processos sociais historicamente e
territorialmente circunscritos e conformados, o que incluí a relação homem e natureza. Assim, a
seca torna-se um desastre por expressar as estruturas e os processos sociais, políticos e
econômicos que resultam nas diferentes formas de relações desiguais de poder, produção
econômica e reprodução social. E que determinam e condicionam o acesso aos recursos
naturais, sociais e econômicos, assim como as oportunidades, as condições de vida e as políticas
de proteção social (acesso ao trabalho, terra, renda, educação, saúde, habitação, estradas,
infraestrutura, água e saneamento, entre outros), com implicações sobre a exposição aos riscos e
seus efeitos, tornando determinados grupos sociais e países, territórios e pessoas, mais
vulneráveis e propensos a sofrer maiores perdas e danos aos impactos deste evento – termo
conhecido no tema dos desastres como Vulnerabilidade Social (LAVELL, 1993; WISNER &
BLAIKIE, 1994; NARVÁEZ et al, 2009; FREITAS et al, 2012).
O relatório da EIRD (2009), por exemplo, ao sistematizar os impactos da seca sobre as
condições de vida, destaca que as famílias vivendo em áreas rurais mais pobres são
desproporcionalmente mais vulneráveis como resultado dos padrões históricos de distribuição e
posse da terra. Os mais pobres tendem: 1) a ter acesso a terras marginais e improdutivas, com
solos pobres e menor acesso à água; 2) possuir menor acesso as tecnologias de irrigação e
outros insumos; 3) possuir maior dependência do que plantam para atender suas necessidades e
gerar renda simultaneamente, resultando em pouca ou nenhuma capacidade para absorver
perdas de produção e renda e se recuperar. Segundo este mesmo relatório, para estas famílias,
até mesmo a menor irregularidade climática ou uma pequena perda de renda pode ser
devastador, retroalimentando ainda mais a pobreza e a vulnerabilidade futura devido à falta de
reservas financeiras e de outras oportunidades de geração de renda, além da inexistência de
segurança econômica ou de redes sociais.
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De acordo com o documento Abastecimento urbano de água: panorama para o semiárido
brasileiro (MEDEIROS et al, 2014), dos 1.335 municípios que integram a região semiárida
brasileira, 1,15% continuam sem ter fornecimento de água por meio de rede de distribuição,
afetando diretamente mais de 34 mil habitantes que contam como alternativas de acesso à água,
chafarizes coletivos, minas e bicas, carros pipa e/ou cisternas. A universalização do serviço de
abastecimento de água não é uma realidade no semiárido.
Sena et al (2014) apresentam uma simples descrição das principais situações de
vulnerabilidades sociais, para além da climática e ambiental, em relação ao país. De acordo com
os autores, o semiárido brasileiro ao ser comparado com o restante do Brasil, apresenta maior
situação de pobreza; maior índice de mortalidade infantil; menor nível educacional
(analfabetismo); menor expectativa de vida e menor índice de desenvolvimento humano (IDH).
Embora haja uma tendência positiva de melhoria do bem-estar em todo o Brasil, com importantes
reduções das desigualdades, a região do semiárido ainda aparece em pior situação em termos de
indicadores chave de saúde e bem-estar. De acordo Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD), os municípios desta área geográfica apresentaram Índice de
Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) em 2010 variando de muito baixo e baixo,
envolvendo cerca de 9 milhões de habitantes. Isto significa que 42% da população do semiárido
está vivendo em situação de vulnerabilidade social.
Diante do que foi exposto acima, verificamos que a área geográfica do semiárido brasileiro
apresenta RISCOS de seca ao estar combinando AMEAÇAS, através dos eventos climatológicos
e meteorológicos históricos predominantes neste território, e, SITUAÇÕES DE
VULNERABILIDADE, que refletem as desigualdades social, econômica, ambiental e política
existentes.
RISCO = AMEAÇAS E VULNERABILIDADES
4. CONCLUSÃO
O presente artigo concluiu que a seca no semiárido do Brasil é recorrente e histórica nesta
área geográfica, com aumento na frequência e duração das mesmas ao longo das décadas e
séculos. Além disso, ao estar associada as situações de vulnerabilidade sociais (analfabetismo,
menor IDH, menor expectativa de vida, maior índice de mortalidade), econômicas (atividades
econômicas predominantemente de agricultura familiar e pecuária sem uso de utilização de
tecnologias, menor acesso à terra e oportunidades de trabalho e renda), ambientais (menor
acesso a rede de abastecimento de água), tal situação torna o risco deste tipo de desastre natural
maior com consequentes maiores impactos nas condições de vida e saúde da população do
semiárido do país e retroalimentando ainda mais o ciclo da pobreza e da vulnerabilidade existente
e futura.
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RESUMO

Este trabalho apresenta uma discussão sobre o caráter científico do risco, com foco no seu
aspecto de incerteza, tratando da ontologia, da epistemologia e apresentando um forma sistêmica
de equacionar a análise de riscos. Além disso, discute as vertentes objetivistas e subjetivistas dos
riscos, assim como as vertentes de percepção e análise deste dos riscos. Para conduzir este
discussão, o texto reviu o nascimento deste conceito, e para tanto, lançou mão de uma
comparação entre as formulações cartesianas, popperianas e kuhnianas de ciência. Ao conduzir
esta discussão, o trabalho leva a conclusão de que para os fenômenos dependentes das variáveis
quânticas a análise de riscos não encontra aplicação exceto como ferramenta auxiliar sem
significado ontológico. Do ponto de vista ontológico, o risco pode ser subjetivista, para aqueles
que entendem o universo como sendo determinístico ou acausal ou objetivista, para os que
entendem o universo indeterminístico ou determinístico Kaótico. Do ponto de vista epistemológico,
o risco pode ser somente perceptível, para aqueles que entendem que o reducionismo cartesiano
é incapaz de incorporar as complexidades do universo real ou analítico, ou analítico para aqueles
que entendem que não há incompatibilidades entre a a visão analítica e sistêmica. O risco pode
ser quantificado pelas ciências naturais, desde que a quantificação não deixe de observar as
limitações e soluções de contorno desta grandeza eminentemente sistêmica. De tudo o quanto se
viu, o risco é um sistema, que pode ser estudado tanto pelas ciências naturais, quando
devidamente reconhecidas as suas características sistêmicas como pelas ciências humanas que
invocam a percepção do risco como fonte de saber.
Palavras Chave: Risco, epistemologia, ontologia
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ABSTRACT

This paper presents a discussion on the scientific aspect of risk, focusing on its character of
uncertainty, dealing with ontology, epistemology and presenting a systemic way to equate the risk
analysis. Further, it discusses the objectivist and subjectivist aspects of risks, as well as aspects of
perception and analysis of the risks. To conduct this discussion, now central to the post-modern
society and to do so, resorted to a comparison between the Cartesian, Popperian and Kuhn's
science formulations. To conducting this discussion, the work leads to the conclusion that for
dependent phenomena of quantum variables, risk analysis finds no application except as an
auxiliary tool meaningless ontological. From an ontological point of view, the risk may be
subjectivist, for those who understand the universe as deterministic or noncausal or objectivist, for
those who understand the universe as being indeterministic and kaotic deterministic. From an
epistemological point of view, the risk may be only noticeable to those who understand that the
Cartesian reductionism is unable to incorporate the complexities of real or analytic universe, or
analytical for those who understand that there is no incompatibility between the analytical and
systemic approach. The risk can be quantified by the natural sciences, since the quantification be
sure to observe the limitations and workarounds of this eminently systemic greatness. Everything
as it turned out, the risk is a system which can be studied both by the natural sciences, when
properly recognized their systemic characteristics as the human sciences that claim the perceived
risk as a source of knowledge.
Keywords: Risk, Epistemology, ontology
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OBJETIVO

3.1

Objetivo geral:
Sugerir uma ontologia do risco e apresentar uma epistemologia coerente com esta ontologia

3.2

Objetivos específicos:
Excluir fenômenos acausais das abordagens possíveis por meio do estudo dos riscos
Identificar objetos e sujeitos apropriados para o tratamento dos riscos
Definir uma estrutura matemática sistêmica para a quantificação de riscos

4

INTRODUÇÃO

Ulrich Beck propõe que a sociedade moderna é uma sociedade de riscos e com isso quer
dizer que vivemos num tempo onde o risco não é apenas uma forma intelectual de antever o
futuro. O risco, além de percebido, é produzido por nossas tecnologias, e determina nossas ações
numa espécie de causação negativa, na qual o futuro, hipoteticamente antevisto, determina o
presente.
Essa importância que o risco vem tomando está desembocando rapidamente em uma
mudança de paradigma nos meios científicos. A apropriação da definição dos riscos tem se
tornado um importante tema de embates na esfera política e a apropriação de suas definições e
conteúdos, assim como dos meios de sua mensuração são hoje disputados entre autores,
entidades de classe, partidos políticos, etc.
Quem define quais são os riscos importantes?
Quem define quais são as formas válidas de medir os riscos?
Há autores que negam a autoridade das ciências naturais para apropriar-se da definição e
mensuração dos riscos, alegando que a ciência aliou-se aos interesses industriais, produzindo o
que é chamado de tecnociência, ou seja, uma ciência que não existe para a pesquisa
desinteressada, mas sim para o atendimento aos interesses da tecnologia no mundo capitalista.
Por outro lado, parece inegável que os riscos modernos estão recheados de perigos
invisíveis e imperceptíveis aos recursos disponíveis ao senso comum e neste sentido, a
intervenção da ciência como balizadora e tradutora dos riscos para o cidadão comum torna-se
insubstituível.
Diante do exposto, torna-se vital a resposta à pergunta:
Teria o risco, uma via epistemológica na ciência contemporânea?
Para definir uma epistemologia para os riscos, antes de tudo, cabe responder se o risco
possui solidez ontológica. Em outras palavras, o risco é um objeto do segundo ou do terceiro
mundo de Popper?
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MÉTODO

Será apresentado um raciocínio dedutivo, embasado por hipóteses observáveis ou
postulados auto evidentes. Algumas hipóteses são observáveis a partir de uma análise histórica
da evolução da ciência e sobretudo dos conceitos e nomenclaturas que o risco assumiu ao longo
do tempo. Outras hipóteses são fruto do senso comum e tomadas como auto evidentes, tal a sua
força de associação com o mundo observável. Sempre que possível, serão construídas
justificativas das hipóteses que conduzem ao raciocínio conclusivo. A apresentação lógica do
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desenvolvimento das formulações será apresentada separadamente à construção das hipóteses,
apenas por motivos didáticos.

6

DISCUSSÃO

Esta discussão será apresentada em duas partes, sendo a primeira uma formulação de
hipóteses e a segunda uma dedução lógica suportada pelas hipóteses formuladas.
6.1

Ontologia do risco e da incerteza

O risco é uma função da incerteza e do dano, e dentre essas duas variáveis, a incerteza é
certamente a mais complexa para se entender.
Incerto é tudo aquilo o quanto não conseguimos definir com precisão. O incerto não se
adequa as definições de verdade e nem tão pouco a negação da verdade. Quando dizemos que
algo é incerto, não queremos dizer que seja falso, mas que não sabemos quanta verdade existe
na afirmação feita. A ciência, por sua vez, é um exercício de busca da verdade, ou pelo menos de
uma verdade transitória, de algo que possa ser afirmado como “não falso” até que se prove o
contrário. Quando afirmamos que algo é incerto, praticamente excluímos a possibilidade de
falseamento da afirmação e conseqüentemente excluímos a ciência de sua análise.
Por outro lado, a admissão da incerteza inclui a razão na avaliação das afirmações
propostas, em outras palavras: Se a ciência não pode incorporar o incerto, o racionalismo é
obrigado a enfrentar o problema, ainda que para isso não possa contar com a ciência.
Uma abordagem filosófica desse problema necessita uma investigação do problema
universal, do “ser”, da ontologia da incerteza..
6.1.1. A ontologia primordial da incerteza
Algumas antigas cosmologias (Teogonia de Hesíodo) já propunham que o universo nasce
em meio ao caos, ou seja, o cognoscível (ou o organizado) tem origem no incognoscível (na
desordem). O caos seria aquilo que não possui conteúdo ou cujo conteúdo é desordenado
(incognoscível). Para os gregos antigos, o cosmos (nosso universo cognoscível) seria uma
decorrência do caos, o resultado de um processo de ordenamento. Cabe a ciência, trazer ou
encontrar ordem no caos, entender os limites do cosmos ou para alguns, atribuir ordem ao caos.
É nesse contexto que se situa a incerteza. “Incerto” é aquilo que pertence ao caos e “certo”
é tudo o quanto podemos incluir no cosmos.
O estudo da incerteza segue então por dois caminhos. Um objetivista e outro subjetivista.
Deixando ao estudioso a seguinte pergunta:
O universo é incerto e, portanto a certeza é uma ilusão ou o universo é certo e, portanto a
incerteza é uma ilusão?
Resta ainda perguntar: Não seria o universo uma entidade mista, onde coexistem cosmo e
caos?
Que pistas podemos observar para saber se caos e cosmo podem coexistir? Que
característica teria o cosmo que não estaria presente no caos e vice versa?
O caos é incerto, imprevisível, aleatório e indeterminado mas somente esta última
característica é ontologicamente confiável e pode ser usada para distingui-lo do cosmo. É nesse
ponto que se introduz na discussão o problema do determinismo, mas antes de discutir a relação
entre caos, cosmo e determinismo, ainda é necessário entender a aleatoriedade e o caos.
6.1.2. A inserção do significado de aleatoriedade como complemento do determinismo
A palavra “aleatório” é usada freqüentemente para designar eventos fortuitos, casuais,
dependentes da “sorte”. Para Demócrito, a aleatoriedade é uma ilusão decorrente da falta de
conhecimento sobre a causalidade do sistema estudado enquanto Epicuro entendia que a
aleatoriedade poderia estar presente na natureza, ou seja, nem tudo seria determinístico.
O ponto de vista de Demócrito tornou-se praticamente hegemônico no período que sucedeu
o renascimento científico de Copérnico, Galileu, Da Vinci e Kepler, atingindo seu ápice com La
Place, que defendeu o determinismo de Demócrito com as seguintes palavras:
“se imaginarmos uma inteligência capaz de conhecer todas as forças que animam a
natureza e conhecer o estado de todas as partes da qual ela é composta - uma inteligência
suficientemente grande para analisar todos esses dados - então ela seria capaz de numa fórmula
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expressar o movimento dos maiores corpos do universo, bem como o dos menores átomos. Para
tal inteligência nada seria incerto e o futuro, bem como o passado, estariam abertos a seus olhos.”
Um aspecto curioso da biografia de La Place é que ele foi autor, o de Théorie Analytique
des Probabilités ( 1812 ), provavelmente o mais importante livro sobre probabilidades que já foi
escrito, mas porque ele se preocupava com os estudos de probabilidades (matemática da
aleatoriedade) se entendia que a aleatoriedade é um fenômeno ilusório?
É que o universo de La Place, embora fosse determinístico era de tal modo complexo que
certos fenômenos poderiam ser mais bem entendidos se fossem tratados como aleatórios, mas
deve ficar claro que a aleatoriedade, do ponto de vista de La Place era eminentemente subjetiva,
ou seja, um artifício introduzido pela mente humana no tratamento de fenômenos muito
complexos.
Essa visão determinista do universo manteve-se intocada e praticamente hegemônica até o
surgimento da mecânica quântica.
6.1.3. A ruptura do determinismo e o renascimento da incerteza ontológica de Epicuro
A teoria quântica surgiu da necessidade de explicar porque os corpos negros emitem
radiação, mesmo quando sua temperatura é igual a do meio que o envolve. Á resposta a este
problema elaborada por Max Planck, seguiram-se trabalhos magníficos que colocaram em lados
opostos Niels Bohr e Eintein, o primeiro defendia a incerteza em níveis atômicos como sendo de
caráter objetivo, enquanto Einstein rejeitava esta idéia, inclusive propondo em 1935 o paradoxo
EPR (Einstein-Podolsky-Rosen), no qual defendia a idéia de que a função do colapso de onda
aplicada a um par de partículas emaranhadas num estado singleto defendida por Bohr violava o
principio da localidade.
Já em junho de 1926, outro grande físico, Max Born, afirma que não há resposta para a
pergunta, 'qual é o estado após a colisão', mas somente para a pergunta, 'quão provável é um
determinado resultado da colisão'... Aqui surge todo o problema do determinismo... Eu, de minha
parte, estou inclinado a abandonar o determinismo no mundo dos átomos. Mas esta é uma
questão filosófica para a qual argumentos físicos por si só não são suficientes» [Born 1926, in
WHEELER & ZUREK 1983, p. 54].
Para Einstein a mecânica quântica seria uma ciência incompleta, ou seja, uma descrição
aproximada da realidade, que não fugiria ao preceito laplaciano de que a aleatoriedade nada mais
é do que uma forma simplificada de explicar fenômenos muito complexos para o entendimento
humano. Para Einstein, o universo seria ainda essencialmente cósmico e o caos quântico, seria
apenas uma das muitas ilusões resultantes de nossa incompreensão do cosmo.
Para os defensores da mecânica quântica, a realidade contém certa aleatoriedade
ontológica e pelo menos em escalas muito pequenas, a aleatoriedade acausal estaria presente
como manifestações possíveis. A incerteza e o caos seriam parte intrínseca do universo e mais
que isso, o cosmo seria apenas uma manifestação dependente da aproximação dessa incerteza
quando se observa o universo em grandes escalas. A essência do universo seria ainda caótica ou
aleatória.
6.1.4. A ontologia não linear da incerteza e do risco
Mas observe que essa descoberta do universo incerto, acausal, indeterminístico tornaria o
nosso mundo em macro escala, certo, causal e determinístico. Nosso mundo das coisas
observáveis seria uma função certa com variáveis incertas, e mesmo que as bases sejam
aleatórias, certas propriedades do mundo observável poderiam ser compreendidas, não como
uma decorrência da mente subjetiva, mas como uma organização inevitável do caos. Essa
organização seria uma decorrência da Lei dos grandes números, que é uma das bases sobre a
qual se sustenta toda a teoria as probabilidades. Nosso mundo só é compreensível porque nossa
escala de observação atua onde sextilhões de átomos agrupam-se formar os objetos observáveis
e nessa escala numericamente enorme, a “lei dos grandes números” converte o caos em cosmo
para algumas propriedades. Sendo assim, nosso universo é observável é ontologicamente causal
(não para todas as suas propriedades), ainda que numa escala básica, sua constituição seja
caótica.
Porque então, não nos parece intuitivo que sejamos capazes de desenhar com precisão, o
formato exato que uma árvore terá, 30 anos depois de plantada?
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Pode-se responder a esta pergunta usando o argumento de La Place (caos subjetivivo), de
que um demônio que possua todo o conhecimento macroescalar do universo seria capaz de
desenhar tal árvore (universo macro escalar determinístico ou cosmo macroescalar). Pode-se por
outro lado dizer que somente propriedades que dependam das Leis do Grandes Números podem
ser previstas e talvez, a forma exata de uma árvore tenha relação com algumas coisas que são
determinadas em escala atômica (universo macro escalar semi-aleatório ou caos microescalar
interfere no cosmo), e deste modo a forma exata da árvore contenha em si, fatores a causais e
acausais simultaneamente (caos interferente). Ambos os pontos de vista, situam a incerteza como
decorrências de um mundo muito pequeno.
O caos em pequena escala (quântico) interferente é acausal (genuinamente aleatório) e
portanto é como uma muralha para a compreensão humana. Toda a racionalidade está suportada
sobre a noção de causalidade. Aquilo que não possui causa é irracional, no sentido de ser
inaccessível ao entendimento.
O caos subjetivo não tem fronteiras definidas, pois depende da predisposição humana em
tentar entender o que existe para além das fronteiras da certeza. Depende da ótica humana,
acreditar, intuir ou avaliar racionalmente as fronteiras do conhecimento que nos cercam e nesse
lugar, instalar fronteiras de ignorância inexpugnável ou névoas de saber impreciso, mesclado em
crenças racionalmente justificadas ou não.
Este trabalho busca investigar uma epistemologia do risco e este, como o concebemos, não
é uma muralha de ignorância, mas uma névoa, que turva aquilo que desejamos saber, mas
fornece algo indicativo de sua existência.
Dito isto, o mundo quântico, das pequenas escalas situa-se para além das possibilidades da
avaliação de riscos e mesmo um mundo onde as incertezas fossem induzidas pela interferência
das pequenas escalas, tornar-se-ia infrutífero para as análises de risco, a não ser que
aceitássemos uma escala intermediária objetiva e nebulosa, de onde algo fosse extraível.
Restaria então, apenas o caos subjetivo, como fonte de incertezas para avaliação de riscos,
ou seja, neste cenário até agora aprendido, a avaliação de riscos só faria sentido, no universo
Laplaciano, determinístico e inexorável, construído pela Lei dos Grandes Números sobre a
aleatoriedade quântica, e neste sentido, seria o próprio risco uma subjetividade, ou um saber
temporário que seria substituído gradativamente por saberes científicos mais modernos.
Esta é certamente uma visão tentadora para o otimismo científico que reinou indiscutível
desde o positivismo Conteano até que surgiram as noções de paradigmas e quebras de
paradigmas historicamente consistentes da filosofia de Thomas Kuhn. Ver o risco ou a avaliação
de riscos como algo provisório é tentador, no sentido em que só podemos falar em riscos de
tempestades até que as tempestades possam ser previstas com certeza inexorável.
Este risco que só encontra lugar no universo Laplaciano (ainda que em macroescala) não
possui solidez ontológica. Na prática, esse risco seria uma aplicação tecnológica provisória dos
conceitos laplacianos de probabilidades. Poderia ser epistemologicamente descrito, no mesmo
sentido em que são descritas as probabilidades, mas seria igualmente uma ilusão matemática que
reflete mal e parcamente o universo real que pelo menos em macroescala, é um cosmo
organizado.
Será que não haveria uma possibilidade alternativa, um universo onde o caos tivesse
substancia ontológica, mesmo em macro escala? Um universo onde a incerteza macroscópica
fosse tão real como a incerteza quântica? Um universo onde o avanço da ciência não possa
penetrar com grau de detalhamento suficiente para tornar inúteis as avaliações de riscos?
6.1.5. Kaos
Uma das mais interessantes descobertas matemáticas do final do século XIX (1880) foi a
instabilidade relativa das interações gravitacionais entre três corpos. Poincarré, usando apenas
equações da mecânica clássica, descobriu que os sistemas de massas gravitacionais triplas
podiam ser resolvidos para equilíbrios irregulares, onde as órbitas mútuas não eram periódicas,
mas irregulares, com comportamento similar a um movimento aleatório, contudo mantido sob
determinados limites.
Essa descoberta foi tomada durante muito tempo como mera curiosidade ou aberração
matemática não observável na natureza.
Foi somente em 1963, que Edward Lorenz, um meteorologista do MIT desenvolveu uma
teoria sobre o clima que apresentava limites a capacidade humana de fazer previsões, ainda que
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num universo determinístico. Seus estudos mostraram que um conjunto de poucas equações
poderia resultar em resultados completamente diferentes, dependendo das condições iniciais
atribuídas às equações (Sensibilidade às condições iniciais ou efeito borboleta). Em 1975,
Mandelbrot publicou sobre novas características desse determinismo imprevisível, denominadas
“autosimilaridade” ou simetria de escala ou ainda “fractais”. Também em 1975, Yorke publicou um
artigo que mostrava que a famosa equação logística usada em ecologia podia produzir resultados
imprevisíveis sobre o crescimento populacional de espécies animais. Este último autor cunhou a
denominação “Teoria do Kaos”, que hoje agrupa todos os estudos sobre essa interessante
característica que se observa na natureza, que é o determinismo imprevisível.
Desde então, diversos trabalhos tem sido publicados, mostrando o surgimento dessa
característica em diversas áreas do conhecimento, que vão da economia à hidrodinâmica e até
mesmo à própria mecânica quântica.
Não há evidências de que as descobertas em teoria do Kaos invalidem a acausalidade
quântica, mas introduzem uma nova fonte de incertezas no universo macroscópico. O caos, antes
citado apenas em seu significado de desordem, precisa ser doravante dividido em duas
categorias, a primeira delas seria este significado original, que abrange tudo aquilo que não é
abarcável pela mente humana como algo compreensível e inclui a aleatoriedade (acausalidade), a
ignorância e até mesmo aquilo, que embora seja causal, não é previsível. A este último,
chamaremos de Kaos com “K”, de maneira a evitar confusões neste texto.
O Kaos reintroduz incerteza (imprevisibilidade), mesmo no universo Laplaciano e deste
modo, permite que o risco, um conceito derivado da incerteza, volte a ter alguma ontologia
concreta e objetiva, independente da ignorância humana.
O risco, na presença do Kaos, não é provisório, pois mesmo nesse universo onde as coisas
são causais e, portanto determinísticas, existe espaço para a imprevisibilidade. Haveria aspectos
da natureza que não podem ser previstos, pois são dependentes do efeito borboleta e como as
condições iniciais precisas não podem ser determinadas, também não haveria como prever o
futuro a longo prazo de certos fenômenos climáticos, hidrodinâmicos, econômicos, etc.
Se os teóricos do Kaos estiverem certos, e tudo indica que estão, haverá espaço para
avaliação de riscos, mesmo num futuro distante.
6.1.6. O que é o estado mais recente em ontologia da incerteza e do risco:
Se aceitarmos como válida a teoria do Kaos, a incerteza, e conseqüentemente o risco
podem ser vistos como medições objetivas de um universo que possui aspectos determinísticos,
embora imprevisíveis. Em outras palavras, o risco existe por si mesmo e não depende da
interpretação humana. O risco pode ser medido e contestado (falseado) assim como outros
assuntos que são objeto da ciência, mas o falseamento deve lançar mão do cálculo de
probabilidades de modo a simplificar as complexidades inerentes aos sistemas não lineares.
Eventos acausais, embora incertos, são incognoscíveis, pois não existem relações de causa
e efeito, essenciais para a previsão, ainda que imprecisa de futuros prováveis. A incerteza
acausal, que domina a compreensão humana moderna dos fenômenos quânticos não recebe
ontologicamente a análises de riscos, contudo, a repetição de tais eventos pode permitir alguma
previsibilidade desde que sejam feitas considerações relativas a lei dos grandes números, mas
deve ficar claro neste caso, que tais análises de riscos não são medições de futuros prováveis,
mas sim de uma crença na qual o futuro tende a ser parecido com o passado (simetria temporal).
6.2

Epistemologia do risco

Sorberg (2005), assim como quase todos os autores que tratam do tema, percebe que
existem duas abordagens epistemológicas possíveis para a palavra risco (risco percebido e risco
analítico).
O risco percebido é concebido no indivíduo, é a percepção do perigo que se aproxima.
Associa-se tanto a observação do presente e do passado como se liga ao medo do futuro ou às
incertezas relativas ao grau de conhecimento que o indivíduo possui.
O risco analítico é suportado por uma definição matemática falseável e cientificamente
demonstrável como decorrência imediata da probabilidade e da gravidade (extensão do dano) de
um fenômeno claramente identificável.
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Este autor é hostil a abordagem científica de risco e dessa forma, deixou de reconhecer que
a eventual diferença entre realidade dos eventos futuros e as hipóteses que dependem das leis
dos grandes números que são incluídas nos cálculos por meio de margens de erro conhecidas e
calculáveis, ou seja: quando se calcula a probabilidade, calcula-se um valor médio esperado e
uma margem de confiança em torno dessa média. Esta leitura do risco analítico não é imprecisa
como a do risco percebido, pois este último não apresenta faixas de erro ou estimativas de
confiança. Ao contrário do que imagina Solberg (2005), uma análise de riscos (quando
cientificamente determinada) possui um significado, independente do analista.
Solberg (2005) assume que “o risco (qualquer risco) só existe em um sentido
epistemológico, e que a forma com se mede o risco não é tão importante ao contrário de como e
quem toma as decisões em matéria de risco.”
Solberg (2005) não reconhece a ciência por trás da análise de riscos. Claro que ele entende
que o risco percebido difere epistemologicamente do risco analítico, mas errou ao não perceber
que os dois também são distintos do ponto de visto ontológico.
Sendo assim, responde-se a pergunta:
O que é o risco?
São duas as respostas possíveis, uma para o risco percebido e outra para o risco analítico.
a)
O risco percebido, não é desprovido de significado, pois possui um significante
epistemológico sem, contudo possuir um “ser”, uma realidade ontológica. A percepção de risco,
esta é meramente um qualificativo subjetivo da realidade. Falta-lhe tanto a objetividade -seja
reducionista ou sistêmica) assim como lhe falta uma realidade independente do ser humano que a
percebe.
b)
O risco analítico seria ontologicamente uma grandeza científica mensurável e
independe da do sujeito observador para existir. É uma grandeza objetiva sistêmica que atribui
valor em unidades compatíveis com as medidas de gravidade.
Já vimos que ambas as formas de conceber risco (percebido ou analítico) podem ser
descritas epistemologicamente, mas apenas o risco analítico possuiria, sob certos pontos de vista,
uma ontologia própria.
6.2.1. Relações de causa e efeito
Não é novidade que a noção de causa e efeito surge em Aristóteles, pelo menos de maneira
estruturada. Esta abordagem tratava as causas mais no sentido de serem aquilo que impelia e/ou
permitia as mudanças do que o encadeamento temporal fisicamente ou logicamente ligado.
Para Aristóteles, a lógica (logus) das mudanças era explicada tanto pela sua causação
como pela observação daquilo que constitui o objeto antes e depois da mudança. Então, tomando
a liberdade de postecipar Aristóteles para o tempo de Bertalanffy, a teoria da aitias de Aristóteles
poderia ser chamada de sistêmica. Se tentássemos atribuir o significado moderno de causa à
estrutura criada por Aristóteles, teríamos que recrimina-lo no sentido de que uma de suas causas
(a causa final) é na verdade uma causação negativa, ou seja, a causa final, razão de ser da
mudança, só pode ser completamente avaliada no futuro da mudança. Modernamente, a noção
de que as coisas se modificam para chegar a determinados fins é no mínimo controversa.
Mas é claro que Aristóteles não via o logus da mudança da mesma maneira como nós
enxergamos as causas. Na verdade, o uso que fazemos da palavra causa é uma redução
cartesiana do conceito aristotélico das aitias para apenas uma das causas. Dentre a 4 causas de
Aristóteles, o mundo contemporâneo recebeu apenas a causa eficiente (as causas materiais,
formais, finais) não são necessárias para explicar o encadeamento lógico das transformações e
mudanças.
Observe que este mundo de estados estacionários de matéria e forma, que se convertem
em outros por meio de causas eficientes para chegar ás causas finais tinha tudo para se tornar
determinista, ou seja: esta equação permitia uma interpretação de infinitos encadeamentos de
estados estacionários se convertendo em outros até que não mais houvesse uma finalidade para
que as mudanças ocorressem ou até que as condições que permitem a mudança (causas
eficientes) acabassem.
Mas é evidente que Aristóteles não pensava o homem como prisioneiro da determinação, na
verdade, toda a ética Ética Nicomaqueia trata da busca da virtude e da sua relação com a
Eudaimonia
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Não vou argumentar aqui sobre as muitas discussões referentes ao alcance do
determinismo na obra de Aristóteles, pois este é um texto de ambição limitada. Seria talvez mais
acurado discutir a quebra da tessitura causal usando argumentos contemporâneos, mas não
achei isto necessário.
O risco precisa do indeterminismo ao mesmo tempo que precisa das relações de causa e
efeito. Só há risco observável e mensurável, se o futuro decorrer em sua mais significativa parte
de eventos encadeados e previsíveis, mas é necessário que existam rupturas (aleatórias,
intencionais ou caóticas) na tessitura causal.
6.2.2. O risco científico-tecnológico
O texto que se segue mescla 15 anos ou mais de literatura acumulada e não estruturada,
uma parte das informações, como é o caso da dedução da equação integral de risco são de
minha autoria, mas não posso garantir que não esteja repetindo muitas afirmações que encontrei
ao longo da vida em texto que li e que, por uso ou convicção, confundem-se com meus próprios
pensamentos. Neste sentido, não caberia fazer muitas citações, mas cabe admitir que posso ter
sido injusto com alguns de meus mestres.
O conceito de risco analítico, que será detalhadamente discutido nos subitens que se
seguem, apresenta muitas características comuns ao risco percebido, ou seja: também é
decorrente de ameaças, também é referente ao futuro, também está ligado a incerteza, mas não
dependeria das motivações humanas básicas, ou seja:
Enquanto o risco percebido não pode ser dissociado de atributos subjetivos como o medo
do futuro e do desconhecido, o risco analítico seria reconhecível, independentemente do medo.
Enquanto o risco percebido possa ser apenas descrito (qualificado), mas não medido
(quantificado), o risco analítico poderia ser qualificado e quantificado. Enquanto o risco percebido
é subjetivo, o risco analítico seria objetivo (seria mesmo?). E mais importante que tudo, enquanto
o risco percebido não é falseável, o risco analítico, sob certas condições e aplicações pode ser
(isso é fato)
Em resumo, o risco analítico seria a proposição falseável da ciência que visa medir
objetivamente a perspectiva de incerteza futura sem lançar mão dos medos e humores humanos.
Mais uma vez recorro à descrição de Gondim:
“Dentre os muitos sentidos do risco, na tentativa de compreender sua percepção na
atualidade, é fundamental distinguir uma ameaça do risco. Uma ameaça pode ser um objeto ou
um conjunto de situações que podem potencialmente trazer dano à uma pessoa. Um risco é uma
probabilidade de que uma pessoa sofrerá um dano devido a uma ameaça em particular. Por
exemplo: dirigir um automóvel é uma ameaça potencial de dano, porém dirigir um carro em alta
velocidade apresenta um risco. Daí quanto maior a velocidade maior o risco associado ao ato de
dirigir. Portanto, toda atividade humana possui um risco associado. Pode-se reduzir o risco
evitando determinadas atividades, porém não se pode eliminá-lo por completo. No mundo real não
existe risco zero (OMS, 2002).”
O risco pode ser medido, mas não parece que seja um objeto positivista no sentido
reducionista. O risco analítico seria um “objeto sistêmico”, ou seja, embora o risco analítico possa
ser ontologicamente consistente, não se deve procurar nele um elemento isolado que lhe confira a
realidade. Não parece existir o “átomo de risco”.
Admitindo que a realidade possa ser mais complexa que os sistemas (essa é a visão de
Edgar Morin) mas nunca mais simples. A unidade objetiva desta possível ciência do risco seria
também um “sistema”, um todo que pode ser observado e medido, portanto uno, mas que é
formado por partes mais básicas. O risco complexo (ou sistêmico) seria, na minha experiência, um
sistema composto de:
- Gravidade ou severidade (no sentido de extensão do dano)
- Probabilidade (no sentido de incerteza causal (eventualidade),
- Temporalidade (no sentido de duração do período analisado)
- Espacialidade (no sentido de dimensão da região analisada)
- Objetividade (no sentido de objeto do evento)
- Subjetividade (no sentido de sujeito do dano)
- Extensividade (no sentido de tamanho do sistema)
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O caráter básico dos riscos, neste sentido, seria o seu caráter sistêmico e sua
irredutibilidade aos componentes básicos, ou seja, a soma das propriedades de todas as partes
do risco, acima enumeradas seria incapaz de fazer prever o risco propriamente dito. Do risco
emergem as propriedades da precaução, da prevenção, previsibilidade, do custo agregado, da
aplicabilidade ao conjunto, da retro-aplicabilidade ao indivíduo (feed back) e outras. Nenhuma
dessas propriedades existe nas partes que compõe o sistema risco. Estas propriedades,
chamadas “emergentes” são na verdade as propriedades fundamentais do risco cientificamente
considerado. A partir delas, as empresas tomam decisões referentes aos procedimentos de
trabalho e aos investimentos, também é a partir dessas propriedades emergentes que o legislador
entende que exista um objeto passível de precificação (que tenha valor) e que possa se converter
em adicional de salário por compensação.
Observe que o sistema, ao mesmo tempo em que é múltiplo, também é único, pois é a
unidade mais básica que guarda as propriedades emergentes citadas no parágrafo acima. Um
sistema é um todo e, portanto pode ser tomado objetivamente. Desde que bem especificado, um
risco pode ser separado de outro e visto como uma unidade individual objetiva. Este caráter
objetivo do risco é que o torna sujeito a precificação, torna-o valorável.
Para conhecer o risco como sistema e como ciência, pode-se demonstrá-lo a partir de uma
hipótese básica e de suas partes constituintes. Esta demonstração pode ser feita, mas por
economia de espaço, não será integralmente apresentada.
Independentemente de demonstrações, assumiremos que os interlocutores deste trablho
não necessiatam de demonstrações de que o risco analítico é modernamento o produto da
probabilidade de ocorrência de um evento pela intensidade do dano:
Equação 1 - hipótese básica do risco analítico

R = P×G
Onde:
- R = Risco
- P = Probabilidade (medida composta da incerteza e da aleatoriedade de um fenômeno)
- G = Gravidade (medida das conseqüências danosas de um fenômeno)
Observe que a equação acima nada mais é do que dizer que o Risco é proporcional a
probabilidade e a gravidade. Esta equação não é imediatamente aplicável as situações reais,
exceto sob condições muito restritas de homogeneidade. Além disso, esta equação não mostra a
maneira como a probabilidade interage com a gravidade, ou seja, que tipo de proporcionalidade
existe entre a probabilidade e a gravidade. De fato, esta equação é apenas uma hipótese básica,
suportada pela concepção de riscos das mais importantes normas que tratam desse assunto.
Se todas as grandezas (gravidade, probabilidade, espacialidade, temporalidade,
objetividade, subjetividade e extensividade) forem introduzidas na hipótese básica, resta:
Equação 2 – Risco

t final ϕ final

Rϕt (a; Si ) =

∫ ϕ ∫ [P(a) × G(S )]dtdϕ
i

tinicial

inicial

Onde:

Rϕt (a; S i ) = Risco definido como um sistema nominal que integra tempo (t), espaço ( ϕ ),
ameaça (objeto a) e vítima (sujeito Si)
A Equação 2 é na verdade, a expressão que melhor define o risco cientificamente
considerado. Sua solução permitiria (já permite em muitos casos) dimensionar riscos relativos a
certa ameaça aplicada a certo sujeito passivo em local e tempo definidos. Esta equação é uma
das conjecturas desta pesquisa.
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CONCLUSÃO

Considerando que os fenômenos nanométricos (dependentes das variáveis quânticas)
possuem componentes acausais, a análise de riscos não encontra aplicação neste caso, exceto
como ferramenta auxiliar sem significado ontológico para a previsão de múltiplas repetições de
eventos.
Do ponto de vista ontológico, o risco pode ser subjetivista, para aqueles que entendem o
universo como sendo determinístico ou acausal (aleatório). Também pode ser objetivista, apara
aqueles que entendem o universo indeterminístico ou determinístico Kaótico.
Do ponto de vista epistemológico, o risco pode ser meramente perceptível, para aqueles
que entendem que o reducionismo cartesiano é incapaz de incorporar as complexidades do
universo real ou analítico, para aqueles que entendem que não há incompatibilidades entre a a
visão analítica e sistêmica, o risco pode ser analítico.
O risco pode ser quantificado pelas ciências naturais, desde que o trabalho de quantificação
seja mais amplo do que aqueles que normalmente são encontrados em boa parte dos trabalhos
de quantificação de riscos e deixam de observar as limitações e soluções de contorno desta
grandeza eminentemente sistêmica.
De tudo o quanto se viu, o risco é um sistema, que pode ser estudado tanto pelas ciências
naturais, quando devidamente reconhecidas as suas características sistêmicas como pelas
ciências humanas que invocam a percepção do risco como fonte de saber. Neste último caso
aprende-se mais sobre o ser humano do que sobre o risco ontologicamente definido.
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RISCO GEOLÓGICO A ENCHENTES E MOVIMENTOS DE
MASSA NO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE FÉRRER,
PERNAMBUCO
Sampaio,1 Maria Angélica; Elldorf,1 Bruno
CPRM-Serviço Geológico do Brasil (1SUREG-RE).

RESUMO
São Vicente Férrer localiza-se na Mesorregião Agreste e na Microrregião Médio Capibaribe do
Estado de Pernambuco. Foram identificados pela CPRM três setores de Risco Geológico Alto
(R3) na área urbana. Os Setores 01 e 02 ambos de Risco Alto (R3) a Deslizamentos Planares.
Presença de nascentes naturais na área, demandando proteção para evitar contaminação e
sugerindo solo com alta susceptibilidade natural à saturação d’água. O Setor 03, de Risco Alto
(R3) à Inundação. O canal do rio principal e de seus tributários apresenta-se assoreado e
coberto de vegetação. Casas construídas muito próximas às margens do rio e dos canais,
confinando-os e induzindo transbordamentos em caso de chuvas intensas. Aterros lançados de
forma irregular sobre a planície de inundação do rio, em descumprimento às normas ambientais.
Foram construídos açudes informais. Contabilizou-se, nestes três setores, cerca de 150
moradias, erguidas sobre encostas íngremes com 560 pessoas em situação de risco.
Palavras Chave: São Vicente Férrer, risco geológico, inundação.
ABSTRACT
Saint Vincent Férrer located in the Middle Forest and Micro Region Middle Capibaribe
Pernambuco State. Were identified by CPRM three sectors Geological Risk High (R3) in the
urban area. Sectors 01 and 02 both High Risk (R3) to Landslides Planar. Presence of natural
springs in the area, demanding protection to prevent contamination and suggesting soil with high
susceptibility to natural saturation of water. Sector 03, High Risk (R3) to the flood. The channel of
the main river and its tributaries has silted up and overgrown. houses built very close to the banks
of the river and the canals, confining them and inducing spillovers in case of heavy rains. Landfills
launched erratically over the river floodplain, in violation of environmental standards. informal
dams were built. , It is recorded in these three sectors, about 150 villas, built on steep slopes with
560 people at risk.
Keywords: São Vicente Férrer, geological risk, flood.
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1. INTRODUÇÃO
Anualmente, inúmeros desastres naturais têm ocorrido por todo o país, a exemplo das
inundações de Alagoas e Pernambuco em 2010, Santa Catarina em 2011, as chuvas
catastróficas ocorridas na região serrana do Rio de Janeiro, em janeiro de 2011 e as fortes
chuvas que atingiram, em janeiro de 2012, os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito
Santo e em fevereiro de 2012, o Acre, acarretando a perda de milhares de vidas humanas em
suas totalidades e ultrapassando todas as expectativas e previsões dos sistemas de alerta
existentes. Mais recentemente, em dezembro de 2013, as chuvas de verão voltaram a fazer
vítimas fatais e causaram grandes prejuízos nos estados do Espirito Santo e Minas Gerais.
Diante deste quadro, desde 2011, o Governo Federal tomou a decisão de criar um
programa de prevenção de desastres naturais, visando minimizar seus efeitos sobre toda a
população.
O crescimento acelerado das cidades, aliado à sua ocupação desordenada, gerada pela
falta de políticas eficazes de controle urbano, tem sido o principal responsável pelas
consequências catastróficas das anomalias meteorológicas que se sucedem em grandes e
pequenos núcleos urbanos. Ocupação de encostas sem nenhum planejamento ou critério
técnico, bem como a ocupação das planícies de inundação dos principais cursos d’água que
cortam a maioria dos municípios brasileiros, tem sido os principais causadores de mortes e de
grandes perdas materiais.

2. OBJETIVOS
Visando uma redução geral dessas perdas humanas e materiais, o Governo Federal, em
ação coordenada pela Casa Civil da Presidência da República e em consonância com os
Ministérios da Integração Nacional, Ministério das Cidades, Ministério de Ciência e Tecnologia,
Ministério da Defesa e o Ministério de Minas e Energia, firmaram convênios de colaboração
mútua para executar em todo o país o diagnóstico e mapeamento de áreas com potencial de
risco alto a muito alto.
O programa está sendo executado pelo Serviço Geológico do Brasil – CPRM, empresa do
Governo Federal ligada ao Ministério de Minas e Energia, com duração prevista para quatro
anos, tendo sido iniciado em 2011, com previsão de setorização de 821 municípios em todo o
Brasil até 2014. Entretanto, devido às grandes demandas e ao histórico de vários municípios
brasileiros, iniciou-se uma ação emergencial em novembro de 2011 em alguns municípios, com o
objetivo de setorizar, descrever e classificar as áreas com potencialidade para Risco Alto e Muito
Alto.
Os dados resultantes deste trabalho emergencial estão sendo disponibilizados em caráter
primário à Defesa Civil de cada município estudado e os dados finais estão alimentando o banco
nacional de dados do CEMADEN - Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais,
órgão criado pelo Governo Federal em 2011, ligado ao Ministério de Ciência e Tecnologia
localizado atualmente em Cachoeira Paulista – SP, responsável pelo monitoramento permanente
e emissão de alertas da ocorrência de eventos climáticos de maior magnitude que possam
colocar em risco vidas humanas em todo o país. Paralelamente, esses dados são enviados ao
CENAD (Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres), localizado em Brasília - DF,
ligado ao Ministério da Integração Nacional, que tem como atribuições, dentre outras, o
monitoramento, previsão, prevenção, preparação, mitigação e resposta aos desastres naturais,
direcionando os alertas aos estados e municípios em situação de risco.
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3. ASPECTOS FISIOGRÁFICOS, GEOLÓGICOS E GEOMORFOLÓGICOS DO
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE FÉRRER
O município de São Vicente Férrer está localizado na mesorregião Agreste e na
Microrregião Médio Capibaribe do Estado de Pernambuco, limitando-se a norte com
Macaparana, a sul com Machados, a leste com Vicência, e a oeste com o Estado da Paraíba e
Orobó. O município de São Vicente Ferrer está inserido na unidade geoambiental do Planalto da
Borborema, formada por maciços e outeiros altos, com altitude variando entre 650 a 1.000
metros. Ocupa uma área de arco que se estende do sul de Alagoas até o Rio Grande do Norte.
O relevo é geralmente movimentado, com vales profundos e estreitos dissecados. Com respeito
à fertilidade dos solos é bastante variada, com certa predominância de média para alta. A área
da unidade é recortada por rios perenes, porém de pequena vazão e o potencial de água
subterrânea é baixo. A vegetação desta unidade é formada por Florestas Subcaducifólica e
Caducifólica, próprias das áreas agrestes. O clima é do tipo Tropical Chuvoso, com verão seco.
A estação chuvosa se inicia em janeiro/fevereiro com término em setembro, podendo se adiantar
até outubro. Nas superfícies suavemente onduladas a onduladas, ocorrem os Planossolos,
medianamente profundos, fortemente drenados, ácidos a moderadamente ácidos e com
fertilidade natural média e ainda os Podzólicos, que são profundos, textura argilosa, e com
fertilidade natural média a alta. Nas elevações ocorrem os solos Litólicos, rasos, textura argilosa
e fertilidade natural média. Nos vales dos rios e riachos, ocorrem os Planossolos, medianamente
profundos, imperfeitamente drenados, textura média /argilosa, moderadamente ácidos, com
fertilidade natural alta e problemas de sais. Ocorrem ainda afloramentos de rochas.
O município de São Vicente Férrer encontra-se inserido nos domínios da Bacia Hidrográfica
do Rio Goiana. Seus principais tributários são os rios Capibaribe-Mirim e Sirigi, além dos riachos:
Angelino, Banana e Seridó. Não existem açudes com capacidade de acumulação igual ou
superior a 100.000m3. Todos os cursos d’ água no município têm regime de fluxo intermitente e
o padrão de drenagem é o dendrítico. Este município encontra-se inserido, geologicamente, na
Província Borborema, sendo constituído pelos litotipos dos complexos Salgadinho e Vertentes e
dos Granitóides Indiscriminados (Figura 1). (Aspectos fisiográficos, geológicos e
geomorfológicos de São Vicente Férrer, conforme o Atlas Digital...Diagnóstico do Município de
Macaparana. CPRM. Serviço Geológico do Brasil. 2005).
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4. METODOLOGIA
O trabalho é desenvolvido com a visita de campo às áreas com histórico de desastres
naturais ou identificadas pelas Defesas Civis municipais como sendo de Alto ou Muito Alto risco,
ainda que sem registro de acidentes. No local, observamos as condições das construções e, em
seu entorno, topografia e declividade do terreno, condições de escoamento de águas pluviais e
servidas, estrutura da drenagem natural e indícios de processos geológicos instalados ou em
processo de instalação, que possam estar desestabilizando as encostas do terreno, com
potencial para a ocorrência de escorregamentos, rolamento de blocos e outros processos,
naturais ou condicionados pela ação antrópica. Em áreas com potencial apenas para inundações
(áreas planas), é feita análise da drenagem, com observação de fatores como assoreamento,
lançamento de lixo e detritos nas margens, pontos de retenção do escoamento e estado da mata
ciliar. O trabalho é complementado com análise de imagens aéreas de setores mais amplos do
terreno, definindo-se um setor de risco de acordo com um conjunto de situações de similares
dentro de um mesmo contexto geográfico.

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS SETORES DE RISCO
Os trabalhos de setorização de risco desenvolvidos pelo Serviço Geológico do BrasilCPRM levantam e descrevem apenas aqueles setores cujo grau de risco situa-se nos níveis Alto
(R3) e Muito Alto (R4), conforme a classificação do Ministério das Cidades, 2007. (Brasil.
Ministério das Cidades. Instituto de Pesquisas Tecnológicas. 2007). Dessa forma, alguns dos
setores indicados pelos técnicos da Defesa Civil e visitados pelos técnicos da CPRM, podem não
ter sido inseridos neste levantamento por estarem enquadrados nos níveis R1 e R2,
perfeitamente administráveis por monitoramento e pequenas intervenções das prefeituras.
O município de São Vicente Férrer-PE foi setorizado para o risco geológico em Fevereiro
2015 pelos técnicos da CPRM, pelos autores, tendo sido identificados 03 (três) setores de Risco
Alto (R3) na área urbana.
Conforme mostrado na Tabela abaixo:
LOCAL

NUM_SETOR

TIPOLOGIA

Rua Manoel Gomes de Andrade

PE_SVF_SR_01_CPRM

Deslizamento Planar/R3

Rua João do Melo
Rua João Pessoa/Rua Coronel
Henrique

PE_SVF_SR_02_CPRM

Deslizamento Planar/R3
Inundação/R3

PE_SVF_SR_03_CPRM

SETOR PE_SVF_SR_01_CPRM e SETOR PE_SVF_SR_02_CPRM:
Setor (01) de Risco Alto (R3) a Deslizamento Planar, localizado nas ruas Manoel Gomes
de Andrade, Manoel Francisco Cavalcanti, Patrício Gomes de Andrade e Bernardo do Egito.
Setor (02) de Risco Alto (R3) a Deslizamento Planar, localizado nas ruas João do Melo,
João Ribeiro do Egito e na Rua Projetada do Bairro Limeira.
Os setores de risco levantados compreendem, em cada setor, cerca de 50 moradias de
alvenaria mostrando baixa qualidade construtiva e vulnerabilidade média a alta a movimentos de
massa, erguidas sobre encosta de elevada declividade exibindo patamares de corte e aterro
informais, totalizando em ambos setores cerca de 400 moradores susceptíveis a situações de
risco a deslizamentos planares, principalmente em períodos de altas pluviosidades. Foi
observado plantações de bananeiras nas encostas, a qual constitui vegetação inadequada para
este tipo de terreno, por induzir saturação do solo em períodos de pluviosidade alta. Também se
registrou o descarte inadequado de resíduos sólidos nas encostas, o qual pode induzir corrida de
detritos em caso de chuvas intensas. Observou-se que os sistemas de captação de águas
pluviais e servidas estão precisando de manutenção, havendo locais obstruídos por descarte
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inadequado de resíduos sólidos pelos próprios moradores. As casas em geral estão construídas
com os fundos muito próximos ao talude de corte, sem respeitar a distância mínima de
segurança. No Setor (01), foi registrada a ruptura de um cano em um quintal, de onde jorrava
água há vários dias, causando infiltração e potencializando processos de deslizamento no talude.
Presença de muitas nascentes naturais na área, demandando proteção para evitar contaminação
das águas. Um fator a ser considerado no caso das nascentes naturais, é que a presença delas
sugere solo com alta susceptibilidade natural à saturação d’água. Alguns locais da encosta
exibem muros de contenção parciais, protegendo as moradias. Outro problema identificado foi a
presença de blocos soltos de rocha nos taludes de corte, os quais podem eventualmente tombar
e rolar sobre as moradias localizadas abaixo. Plantações de eucalipto foram realizadas nas
áreas mais críticas dos taludes, a fim de aumentar a segurança dos mesmos, pois os eucaliptos
induzem rebaixamento do lenço freático e reduzem o potencial a deslizamentos.

SETOR PE_SVF_SR_03_CPRM:
Setor de Risco Alto (R3) à Inundação, localizado nas ruas adjacentes ao rio Capibaribe
Mirim e seus tributários (exemplo, riacho Fundo da Mala), tais como as ruas João Pessoa e
Coronel Henrique, Travessa João Pessoa e rua Sebastião Régis, na área urbana do Município
de São Vicente Férrer. Este setor é ocupado por moradias de alvenaria, com qualidade
construtiva média a baixa, e vulnerabilidade média a alta à ocorrência de eventos destrutivos. O
canal do rio principal e de seus tributários apresenta-se assoreado e coberto de vegetação.
Casas são muitas vezes construídas muito próximas às margens do rio e dos canais,
confinando-os e induzindo transbordamentos em caso de chuvas intensas. Aterros são por vezes
lançados de forma irregular sobre a planície de inundação do rio, configurando descumprimento
das normas ambientais e induzindo transbordamentos. Agravando a problemática das
inundações, na área rural de São Vicente Férrer foram construídos açudes informais, represando
o rio Capibaribe Mirim de forma irregular, sem ter havido a realização de estudos técnicos
prévios. Foram contabilizados, aproximadamente, 90 imóveis, com cerca de 360 pessoas em
situação de risco.

5. CONCLUSÃO E DISCUSSÃO
Com relação aos três setores de risco estudados, localizados na sede do município de São
Vicente Férrer-PE, nossas sugestões de Ações Estruturais e Não-Estruturais a continuação:
A) Implantação e manutenção periódicas dos sistemas de drenagem e saneamento básico, bem
como das obras de urbanização (pavimentação das ruas, escadarias com canaletas laterais); B)
Construção ou complementação de muros de contenção em locais determinados pelos estudos
geotécnicos; C) Implantação de políticas de controle urbano, com possíveis remoções de
moradias instaladas em áreas de risco alto a deslizamentos; D) Realização de estudos
geológico-geotécnicos a fim de definir soluções para as áreas mais vulneráveis; E) Campanhas
de educação ambiental para conscientizar a população da necessidade de ocupar locais seguros
e aprovados pelo poder público F) Proteção das nascentes naturais; G) Limpeza do lixo,
desassoreamento dos sedimentos e remoção da vegetação do rio e dos canais que banham São
Vicente Férrer; H) Obras de drenagem canalizadas, captando as águas pluviais em direção à
bacia hidrográfica local; I) Alargamento e desconfinamento dos canais, quando possível, com
remoção das ocupações ribeirinhas irregulares susceptíveis a risco de inundação; J) Em caso de
ocorrência de eventos extremos, recomenda-se a remoção temporária dos moradores das áreas
ribeirinhas; K) Campanhas de educação ambiental para conscientizar a população da
necessidade de ocupar locais seguros e aprovados pelo poder público; L) Implantação de
políticas de controle urbano e fiscalização, no sentido de evitar construções e ocupações
irregulares nas áreas ribeirinhas; M) Delimitação de áreas não edificantes, como por exemplo
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APP (Áreas de Proteção Permanente) nas adjacências do rio, onde ainda não houve ocupação.
Implantação de um eficiente sistema de coleta de lixo.
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RISCO GEOLÓGICO À INUNDAÇÃO NA CIDADE DE
MACAPARANA, PERNAMBUCO
Sampaio,1 Maria Angélica; Elldorf,1 Bruno
CPRM-Serviço Geológico do Brasil (1SUREG-RE).

RESUMO
Macaparana localiza-se na Mesorregião Mata e Microrregião Mata Setentrional do Estado de
Pernambuco. Geologicamente pertence à Província Borborema, sendo constituído pelos
ortognaisses do Complexo Salgadinho e por Granitóides Indiscriminados. Está inserido na Bacia
Hidrográfica do Rio Goiana, cujos principais tributários são os rios Tiúma, Capibaribe-Mirim e
Mascarenhas. Foi setorizado para risco geológico pela CPRM em fevereiro/2015, no contexto do
Programa Gestão de Riscos e Resposta a Desastres Naturais. Sendo identificado um único setor
de risco alto (R3), na Rua Beira Rio, Bairro Centro, contendo moradias de alvenaria construídas
na planície de inundação do Rio Capibaribe-Mirim, susceptíveis a inundações em caso de
invernos anômalos. Os sistemas de captação de águas pluviais e servidas necessitam
manutenção, havendo locais obstruídos por descarte inadequado de resíduos sólidos. Foram
contabilizadas cerca de 50 moradias com estimativa de 200 pessoas em situação de risco.
Palavras Chave: Macaparana, risco geológico, inundação.
ABSTRACT
Macaparana located in the Middle and Micro Forest Northern Forest region of Pernambuco.
Geologically belongs to the Borborema Province, being composed of orthogneisses Salgadinho
Complex and granitoids Indiscriminate. It is inserted in the Goiana River Basin, whose main
tributaries are the Tiúma, Capibaribe-Mirim and Mascarenhas rivers. It was sectored to geological
risk by CPRM in February/2015 in the context of Risk Management Program and Disaster
Response. A single high-risk sector (R3), being identified in Beira Rio Street, Central District,
containing masonry houses built in the flood plain of the Capibaribe Mirim River, prone to flooding
in the event of anomalous winters. Catchment systems for rainwater and served require
maintenance, with local obstructed by improper disposal of solid waste. They were accounted for
about 50 villas with estimated 200 people at risk.
Keywords: Macaparana, geological risk, flood.
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1. INTRODUÇÃO
Anualmente, inúmeros desastres naturais têm ocorrido por todo o país, a exemplo das
inundações de Alagoas e Pernambuco em 2010, Santa Catarina em 2011, as chuvas
catastróficas ocorridas na região serrana do Rio de Janeiro, em janeiro de 2011 e as fortes
chuvas que atingiram, em janeiro de 2012, os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito
Santo e em fevereiro de 2012, o Acre, acarretando a perda de milhares de vidas humanas em
suas totalidades e ultrapassando todas as expectativas e previsões dos sistemas de alerta
existentes. Mais recentemente, em dezembro de 2013, as chuvas de verão voltaram a fazer
vítimas fatais e causaram grandes prejuízos nos estados do Espírito Santo e Minas Gerais.
Diante deste quadro, desde 2011, o Governo Federal tomou a decisão de criar um
programa de prevenção de desastres naturais, visando minimizar seus efeitos sobre toda a
população.
O crescimento acelerado das cidades, aliado à sua ocupação desordenada, gerada pela
falta de políticas eficazes de controle urbano, tem sido o principal responsável pelas
consequências catastróficas das anomalias meteorológicas que se sucedem em grandes e
pequenos núcleos urbanos. Ocupação de encostas sem nenhum planejamento ou critério
técnico, bem como a ocupação das planícies de inundação dos principais cursos d’água que
cortam a maioria dos municípios brasileiros, tem sido os principais causadores de mortes e de
grandes perdas materiais.

2. OBJETIVOS
Visando uma redução geral dessas perdas humanas e materiais, o Governo Federal, em
ação coordenada pela Casa Civil da Presidência da República e em consonância com os
Ministérios da Integração Nacional, Ministério das Cidades, Ministério de Ciência e Tecnologia,
Ministério da Defesa e o Ministério de Minas e Energia, firmaram convênios de colaboração
mútua para executar em todo o país o diagnóstico e mapeamento de áreas com potencial de
risco alto a muito alto.
O programa está sendo executado pelo Serviço Geológico do Brasil – CPRM, empresa do
Governo Federal ligada ao Ministério de Minas e Energia, com duração prevista para quatro
anos, tendo sido iniciado em 2011, com previsão de setorização de 821 municípios em todo o
Brasil até 2014. Entretanto, devido às grandes demandas e ao histórico de vários municípios
brasileiros, iniciou-se uma ação emergencial em novembro de 2011 em alguns municípios, com o
objetivo de setorizar, descrever e classificar as áreas com potencialidade para Risco Alto e Muito
Alto.
Os dados resultantes deste trabalho emergencial estão sendo disponibilizados em caráter
primário à Defesa Civil de cada município estudado e os dados finais estão alimentando o banco
nacional de dados do CEMADEN - Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais,
órgão criado pelo Governo Federal em 2011, ligado ao Ministério de Ciência e Tecnologia
localizado atualmente em Cachoeira Paulista – SP, responsável pelo monitoramento permanente
e emissão de alertas da ocorrência de eventos climáticos de maior magnitude que possam
colocar em risco vidas humanas em todo o país. Paralelamente, esses dados são enviados ao
CENAD (Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres), localizado em Brasília - DF,
ligado ao Ministério da Integração Nacional, que tem como atribuições, dentre outras, o
monitoramento, previsão, prevenção, preparação, mitigação e resposta aos desastres naturais,
direcionando os alertas aos estados e municípios em situação de risco.
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3. ASPECTOS FISIOGRÁFICOS, GEOLÓGICOS E GEOMORFOLÓGICOS DO
MUNICÍPIO DE MACAPARANA
O município de Macaparana faz parte da Mesorregião da Mata e Microrregião Mata
Setentrional (Mata Norte) do Estado de Pernambuco que condiciona a vegetação, as culturas e a
fixação do homem ao meio.
O relevo de Macaparana está inserido na unidade geoambiental do Planalto da
Borborema, que é formada por maciços e outeiros altos, com altitudes variando entre 650 m e
1000 m, o qual ocupa uma área de arcos que se estende do sul de Alagoas até o Rio Grande do
Norte. O relevo é geralmente movimentado, com vales profundos e estreitos dissecados.
O município de Macaparana encontra-se inserido nos domínios da Bacia Hidrográfica do
Rio Goiana. Seus principais tributários são: os rios Tiúma, Capibaribe-Mirim e Mascarenhas e os
riachos: Cruz dos Dois Irmãos, Pau d’Arco, Belo Horizonte, Tiúma, do Inferno, Banana e Seridó.
Os principais corpos de acumulação de água são os açudes Belo Horizonte e Mascarenhas.
Todos os cursos d’água no município têm regime de fluxo intermitente e o padrão de drenagem é
o dendrítico. (Figura 1).
O clima é do tipo Tropical Chuvoso com Verão Seco. O período chuvoso tem início em
dezembro/janeiro e término em setembro, podendo se estender até outubro. A vegetação é
predominantemente do tipo Floresta Subcaducidófila e Caducidófila, típicas das áreas agrestes.
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Com respeito à fertilidade dos solos, ela é bastante variada, com predominância de
fertilidade média a alta. Nas superfícies suavemente onduladas a onduladas, ocorrem os
Planossolos, medianamente profundos, fortemente drenados, ácidos a moderadamente ácidos,
com fertilidade natural média e ainda os Podzólicos, que são solos profundos, textura argilosa, e
com fertilidade natural média a alta. Nas elevacões ocorrem os solos Litólicos, rasos, textura
argilosa e com fertilidade natural média. Nos vales dos rios e riachos, ocorrem os Planossolos,
medianamente profundos, imperfeitamente drenados, textura média/argilosa, moderadamente
ácidos, fertilidade natural alta e problemas de sais. Ocorrem ainda Afloramentos de rochas.
O município de Macaparana encontra-se inserido, geologicamente, na Província Borborema,
sendo constituído pelos litotipos do Complexo Salgadinho, representado por ortognaisses
tonalíticos a graníticos e por Granitóides Indiscriminados, como pode ser observado na (Figura 2
acima). (Aspectos fisiográficos, geológicos e geomorfológicos de Macaparana, conforme o Atlas
Digital...Diagnóstico do Município de Macaparana. CPRM. Serviço Geológico do Brasil. 2005).

4. METODOLOGIA
O trabalho é desenvolvido com a visita de campo às áreas com histórico de desastres
naturais ou identificadas pelas Defesas Civis municipais como sendo de Alto ou Muito Alto risco,
ainda que sem registro de acidentes. No local, observamos as condições das construções e, em
seu entorno, topografia e declividade do terreno, condições de escoamento de águas pluviais e
servidas, estrutura da drenagem natural e indícios de processos geológicos instalados ou em
processo de instalação, que possam estar desestabilizando as encostas do terreno, com
potencial para a ocorrência de escorregamentos, rolamento de blocos e outros processos,
naturais ou condicionados pela ação antrópica. Em áreas com potencial apenas para inundações
(áreas planas), é feita análise da drenagem, com observação de fatores como assoreamento,
lançamento de lixo e detritos nas margens, pontos de retenção do escoamento e estado da mata
ciliar. O trabalho é complementado com análise de imagens aéreas de setores mais amplos do
terreno, definindo-se um setor de risco de acordo com um conjunto de situações de similares
dentro de um mesmo contexto geográfico.

4.1 Caracterização dos Setores de Risco
Os trabalhos de setorização de risco desenvolvidos pelo Serviço Geológico do BrasilCPRM levantam e descrevem apenas aqueles setores cujo grau de risco situa-se nos níveis Alto
(R3) e Muito Alto (R4), conforme a classificação do Ministério das Cidades (Brasil. Ministério das
Cidades. Instituto de Pesquisas Tecnológicas. 2007). Dessa forma, a maioria dos setores
indicados e visitados (com exceção dos pontos situados na planície de inundação do rio
Capibaribe-Mirim, na Rua Beira-Rio), não foram inseridos neste levantamento por estarem
enquadrados nos níveis R1 e R2, perfeitamente administráveis por monitoramento e pequenas
intervenções das prefeituras.
O município de Macaparana-PE foi setorizado para o risco geológico em Fevereiro 2015
pelos técnicos da CPRM, Maria Angélica Sampaio e Bruno Elldorf, tendo sido identificado
apenas 01 (um) setor de risco alto, conforme mostrado na Tabela 1 vista a seguir:
LOCAL
Rua Beira Rio

NUM_SETOR
PE_MCP_SR_01_CPRM

TIPOLOGIA
Inundação

Tabela 1: Setores de Risco de Macaparana-PE.
Os polígonos definidos como setores de risco marcam as áreas com maior probabilidade
de ocorrência de desastres, de acordo com avaliação feita pelos técnicos da CPRM que
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visitaram as áreas, considerando também os relatos dos moradores e os registros municipais de
ocorrências. Destacando que os limites destes polígonos devem ser atualizados periodicamente,
pois a dinâmica dos riscos evolui ou regride com a passagem do tempo, conforme a adoção ou
não de políticas mitigadoras de riscos, pela prefeitura local.

Setor PE_MCP_SR_01_CPRM:
Setor localizado na Rua Beira Rio, Bairro Centro, na sede do Município de Macaparana. O
setor de risco alto (R3) compreende moradias de alvenaria construídas na planície aluvionar
(planície de inundação) do Rio Capibaribe-Mirim, susceptíveis a inundações em caso de
ocorrência de períodos de altas pluviosidades, motivadas por invernos anômalos. As casas de
alvenaria mostram grau de vulnerabilidade média em caso de episódios destrutivos, todavia não
há histórico de ocorrências neste setor, segundo relatos do funcionário da Prefeitura que nos
acompanhou em campo.
Algumas casas foram construídas muito próximas ao leito do rio e serão as mais afetadas
em caso de transbordamento das águas, sendo sugerido que sejam removidas (demolição) e
reconstruídas em local mais adequado. De modo geral, sugerem-se obras de desassoreamento
periódico do rio Capibaribe-Mirim; remoção de aterros irregulares feitos pelos próprios moradores
em locais inadequados, à beira dos rios e canais; e proibição da ocupação das planícies
aluvionares dos rios por moradias, por serem áreas de preservação permanente e susceptíveis a
inundações.
Na rua Beira Rio, observou-se também que os sistemas de captação de águas pluviais e
servidas estão precisando de manutenção, havendo locais obstruídos por descarte inadequado
de resíduos sólidos pelos próprios moradores. Também foi observada uma encosta que
desenvolveu processos erosivos causados por processos antrópicos (o morador da casa no topo
da rua passou o trator e destruiu o sistema de drenagem feito pela Prefeitura).
No total, neste setor de risco, foram identificadas cerca de 50 moradias ao longo da
planície de inundação com estimativa de 200 pessoas em situação de risco.

5. CONCLUSÃO E DISCUSSÃO
Com relação ao setor PE_MCP_SR_01_CPRM, localizado na Rua Beira Rio, Bairro
Centro, na sede do município de Macaparana-PE, sugerimos:
o Desassoreamento periódico no leito do rio Capibaribe-Mirim;
o Remoção das casas situadas na planície aluvionar, muito próximas ao leito do rio, e sua
relocação em locais mais adequados;
o Proibição de ocupação da planície aluvionar, adjacente ao rio, por se tratar de área de
preservação permanente (APP) e, ao mesmo tempo, área susceptível à inundações;
o Remoção dos aterros irregulares feitos pelos próprios moradores para fins particulares, à
beira do rio;
o Remoção das casas situadas na planície aluvionar, muito próximas ao leito do rio, e sua
relocação em locais mais adequados;
o Manutenção e limpeza periódicas das obras de drenagem e saneamento básico, por vezes
obstruídas por resíduos sólidos;
o Campanhas de educação ambiental, fiscalização para o cumprimento da normas e leis
ambientais vigentes, e leis de uso e ocupação do solo;
o Implantação de políticas de controle urbano para evitar construções e ocupações em áreas
de proteção permanente (APP).
o Implantação de um sistema eficiente de coleta de lixo.
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RISCOS GEOTECNOGÊNICOS EM ENCOSTAS URBANAS: O
CASO DO JARDIM FORTALEZA (GUARULHOS, SP, BRASIL)
Elizabeth Braga1, Antonio Manoel dos Santos Oliveira2 e Alex Ubiratan Goossens Peloggia3
1 Prefeitura Municipal de Guarulhos, eng.elizabeth@gmail.com
2 Universidade de Guarulhos, amanoel2030@gmail.coml
3 Universidade de Guarulhos, alexpeloggia@uol.com.br

RESUMO
Na análise de riscos geológicos do Jd. Fortaleza (Guarulhos, SP) foi aplicada a combinação
criteriosa de dois métodos: o modelo fenomenológico da bacia, que identificou suscetibilidade a
escorregamentos e riscos em função das características do relevo, do substrato geológico, da
forma de ocupação e dos terrenos artificias produzidos; e a caracterização geológico-geotécnica
da área de risco mais significativa, associada ao mapeamento de detalhe das camadas naturais e
tecnogênicas, à identificação sistemática de indicadores de processos destrutivos e o
cadastramento/setorização das moradias afetadas.
Palavras Chave: risco geológico, Jd. Fortaleza, Guarulhos.
ABSTRACT
In the analysis of geological risks of Jd. Fortaleza (Guarulhos, SP) was applied the judicious
combination of two methods: the phenomenological model of the basin, which identified
susceptibility to landslides and risks depending on the terrain characteristics, the geological
substrate of the occupation and the produced artificial ground; and geological and geotechnical
characterization of the most significant risk area associated with the detailed mappingl of natural
and technogenic layers, the systematic identification of destructive processes indicators and the
registration/sectorization of the affected homes.
Keywords: geological risk, Jd. Fortaleza, Guarulhos.
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1. INTRODUÇÃO
As situações de risco em encostas urbanas são caracteristicamente associadas a
fenômenos destrutivos induzidos pelo uso inadequado de áreas de severas restrições geotécnicas
e legais. Nesses terrenos alterados pela ocupação, tanto a constituição dos substratos quanto os
processos de movimentação de massa se diferenciam dos “naturais”, e portanto a análise de risco
deve desenvolver e aplicar procedimentos compatíveis com a situação.
É certo que a análise de riscos geológicos tem um caráter multidimensional (Peloggia,
2011), abrangendo dimensões que vão muito além da caracterização geológico-geotécnica. No
entanto, neste trabalho enfocaremos justamente tal aspecto básico, com o intuito de enfatizar uma
abordagem que, por um lado, insira as áreas de risco em um contexto de apropriação do relevo
no qual as consequências da conjugação do padrão de ocupação com as características originais
do sítio e aquelas resultantes do próprio processo possam ser dimensionadas. E que, por outro
lado, em nível de detalhe, caracterize os materiais e processos geológicos relacionados com o
potencial desenvolvimento de processos destrutivos (causadores de perigo), em função da própria
situação criada pela ocupação. Enfatiza-se aqui que, como tem sido detalhadamente
caracterizado, por exemplo no Município de São Paulo (Barros e Peloggia 1992, Peloggia et al.
1992, Zorzato 2001, Mirandola e Macedo 2014), no contexto urbano parte considerável dos
perigos geológicos relaciona-se com depósitos tecnogênicos e parte significativa dos processos
destrutivos têm caráter induzido.

2. ÁREA DE ESTUDO E MÉTODO DE TRABALHO
Na figura 1 pode ser verificada a localização da área de estudo, o loteamento do Jd.
Fortaleza, no contexto geológico do município de Guarulhos, em que se evidencia a marcante
diferença entre a porção sul, formada principalmente por terrenos colinosos sustentados por
sedimentos terciários da Bacia de São Paulo e amplas planícies de origem aluvial (atualmente
planícies tecnogênicas), em que a ocupação urbana é mais consolidada, e a porção norte, de
terrenos cristalinos pré-cambrianos que sustentam relevos movimentados de morrotes, morros e
serras, nos quais tem se dado, nas últimas décadas, o avanço da urbanização periférica
horizontal.
Assim, o loteamento do Jardim Fortaleza constitui exemplo de ocupação periférica que
avança para um compartimento geológico-geomorfológico ainda pouco ocupado, e assenta-se em
rochas metamórficas e seus produtos de alteração, com coberturas pedológicas pouco espessas
e coluviões nas áreas de maior inclinação. A urbanização foi realizada por terraplenagem, que
movimentou grandes volumes de materiais que foram destinados ao preenchimento do fundo do
vale, potencializando a implantação de lotes. A cabeceira principal de drenagem na área do
assentamento foi trabalhada na forma de bermas sucessivas, cujos patamares foram ocupados de
forma irregular com edificações, na maioria, de condições precárias, portanto com elevada
vulnerabilidade, subsistindo entre eles taludes de elevada declividade. (figura 2)
O Bairro contava com uma população de mais de 13 mil habitantes em 2010, e é acessado
pela estrada Guarulhos-Nazaré e estrada Velha de Nazaré. O loteamento foi inteiramente
estabelecido na bacia Córrego do Entulho, inserida na bacia do rio Baquirivu-Guaçu, afluente do
Tietê. A região é parte integrante de um cinturão de morros e montanhas do Planalto da
Mantiqueira, incluída na Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, estando notadamente
relacionadas às cabeceiras de drenagem cobertas por florestas.

2

Figura 1. Localização da área de estudo e contexto geológico do município de Guarulhos.
Fonte: Laboratório de Geoprocessamento UNG.

Figura 2. Formações superficiais e terrenos tecnogênicos da bacia do c órrego do Entulho, em que se
evidencia a transformação do ambiente geológico pela produção de terrenos artificiais de agradaç ão e
degradação. Adaptado de Mesquita (2011).
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Para a caracterização das situações de risco geológico na área estudada foi proposto um
método integrado, consistindo de duas abordagens convergentes: por um lado, a caracterização
do modelo fenomenológico, que levou em conta o registro das ocorrências de movimentos de
massa e os indicadores de suscetibilidade aos mesmos, a saber declividades e constituição
geológica dos terrenos. Por outro lado, a caracterização detalhada da área de risco identificada
como mais significativa, em que foi realizado o cadastramento e o zoneamento de risco conforme
os critérios propostos por Barros e Peloggia (1993). Conforme tal abordagem, realiza-se o
mapeamento geológico-geotécnico de detalhe de maneira sincrônica à identificação de moradias
afetadas por potenciais processos de instabilização relacionados à constituição do terreno e às
intervenções realizadas na encosta.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A aplicação do modelo fenomenológico resultou no mapa de suscetibilidade a
escorregamentos e risco geológico da bacia (figura 3). Tal diferenciação entre suscetibilidade e
risco decorre essencialmente da ocupação ou não de partes do território. Para as áreas não
ocupadas, o que se tem é a possibilidade de ocorrência de escorregamentos, enquanto que, nas
áreas ocupadas, em função da conjugação das características geológico-geotécnicas do
substrato, do relevo original, dos terrenos artificialmente produzidos e das alterações nas
encostas decorrentes da ocupação, se caracterizam efetivamente riscos.

Figura 3. Mapa de suscetibilidade a escorregamentos e de riscos geológicos da bacia do córrego do
entulho. Classificação de suscetibilidade conforme Gomes (2008) e de riscos conforme Barros e Peloggia
(1993).
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Já a análise de riscos da área selecionada, efetuada pelo método de cadastramento e
setorização, permitiu a elaboração do mapa geológico-geotécnico de detalhe (figura 4), em que
são representados os materiais geológicos tal como são verificados em campo e indicadores de
instabilidade, bem como de perfis geológico-geotécnicos, em que a sobreposição de camadas é
mostrada de forma a caracterizar unidades geológico-geotécnicas diferenciadas (figura 5). Este
procedimento permitiu, pela correlação da constituição do terreno com as características
geométricas da encosta, a identificação de processos destrutivos potenciais.

Figura 4. Mapa geológico-geotécnico de detalhe (escala original 1:500) da área de risco.

Figura 5. Perfil geológico-geotécnico A-A’ (indicado no mapa da figura 4).

A partir da correlação entre a constituição dos terrenos, a ocupação e os processos
destrutivos potenciais, elaborou-se o mapa de cadastramento e setorização (figura 6), em que as
5

moradias em risco são classificadas em função de sua situação individual, e englobadas em
setores definidos pelas consequências potencias dos processos destrutivos potenciais.
Conclui-se que a aplicação integrada das duas abordagens, efetuadas em diferentes
escalas de análise, permite ao mesmo tempo uma visão geral do quadro de suscetibilidade e risco
no território da bacia (configurando-se como instrumento de planejamento territorial) e de análise
detalhada de áreas de risco particularizadas (gerando subsídio para intervenções imediatas).

Figura 6. Mapa de cadastramento e setorização de risco (conforme critérios de Barros e Peloggia, 1993)
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RESUMO
Em 05 de novembro de 2015, ocorreu o maior desastre socioambiental do Brasil relacionado à
mineração, devido ao rompimento da barragem do Fundão da mineradora Samarco, provocando
uma onda de lama de rejeitos (tsunami fluvial), a qual ocasionou 17 mortes e a colmatação dos
calhas e margens dos rios Gualacho do Norte, do Carmo e Piranga. Estudos geoquímicos
ambientais efetuados antes e pós desastre, através de amostragens de água e sedimento,
apontaram em água, em relação a dados pré desastre, alta turbidez, baixo oxigênio dissolvido,
valores elevados de Mn, Al e Fe, os quais não estão diretamente relacionados à onda de lama,
sendo que a maioria destes teores, com exceção do Fe, não foram encontrados nas
amostragens pre-desastre. Nos sedimentos os teores pós-desastre de Mn e As, aumentaram
significativante em relação aos resultados de pré-desastre, mas em vista da localização das
referidas amostragens ocorrerem somente após ao curso médio-baixo rio Doce, não estão
associadas a lama de rejeitos. O Fe apresentou teores acima da mediana de origens
relacionadas prioritariamente a lama de rejeito e também aos afluentes do rio Doce. Os
resultados relatados acima sugerem que os impactos foram principalmente físicos (turbidez,
baixo oxigênio e colmatação), os órgãos de saúde e de meio ambiente, devem continuar o
monitoramento e alertar a população para os valores elevados de Al, As, Mn e Fe.
Palavras Chave: Impactos Físico-químicos, Geoquímica de Água e Sedimento, Metais
Pesados, Acidente Mariana, Barragem do Fundão.
ABSTRACT
On November 5, 2015, it was the largest environmental disaster of Brazil related to mining, due
to disruption of Fundão dam Samarco mining, causing a wave of tailings sludge (pluvial
tsunami), which caused 17 deaths and clogging of funds and banks of nearby rivers.
environmental geochemical studies conducted before and after disaster, through water and
sediment samples, indicated in water, relative to pre disaster data, high turbidity, low dissolved
oxygen, high levels of Mn, Al and Fe, which are not directly related the wave of mud. Most of
these levels, with the exception of Fe, were not found in the pre-disaster sampling. Sediments
post-disaster levels, increased significativante in relation to the results of pre-disaster metals:
Mn and As, in view of the location of these samples occur only after the middle-lower course
Rio Doce, are not associated with mud waste . Fe showed levels above the median with origins
related primarily to tailings mud and also the tributaries of the Rio Doce. The results reported
above suggest that the impacts were mostly physical (turbidity, low dissolved oxygen), health
and environmental organs should continue to monitor and alert the population to the high values
of Al, As, Mn and Fe.
Keywords: Impacts Physical-chemical, Geochemistry of Water and Sediment, Heavy
Metals, Mariana accident, Dam Fundão.
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1.INTRODUÇÃO
Em 05 de novembro de 2015, ocorreu o maior desastre socioambiental do Brasil
relacionado à mineração, devido ao rompimento de barragem do Fundão da mineradora
Samarco, controlada pela BHP Billiton Brasil Ltda e Vale S.A, situada no município de Mariana,
Minas Gerais. Os rejeitos da mineração de ferro formaram uma onda de lama (tsunami fluvial)
atingindo uma altura de 5,5 m, afetatando diretamente 663 km no rio Doce e seus afluentes,
culminando com a morte de 17 pessoas, 2 desaparecidos e a devastação total do Distrito de
Bento Rodrigues onde residiam 600 pessoas. Cerca de 34 milhões de m³ foram extravasados
e estima-se que aproximadamente 80% desse material ficaram retidos ao longo de 110 km dos
rios Gualaxo do Norte, Carmo e seus afluentes, antes de atingir o rio Doce e chegando ao mar
após 16 dias.
A onda de lama provocou a colmatação dos fundos e margens dos rios Gualaxo do
Norte, Carmo e Piranga, seguindo os cursos normais e também no contrafluxo das águas, a
onda de lama ao encontrar com o rio Carmo seguiu por 4 km a montante deste. Essa lama de
rejeitos, ao longo de 80 km do rio Gualaxo do Norte, apresenta espessuras de até 10 metros no
Distrito de Bento Rodrigues, 6 metros no médio curso e 4 metros no encontro com o rio do
Carmo. As margens dos rios Gualaxo do Norte e Carmo foram cobertas de lama, em até 200
m e 50 m, respectivamente, (Figura 1).
a

b
Barragen do Fundão

Barragen de Santarém
Rio Gualaxo do Norte
Distrito de Bento Rodrigues
Rio Gualaxo do Norte

c

d
Rio do Carmo
Fóz do Rio Doce

Rio Gualaxo do Norte

Rio do Carmo
Oceano Atlântico

Figura 1. Imagens Google após o desastre: a) Rio Gualaxo do Norte com as barragens do Fundão e Santarém e o
Distrito de Bento Rodrigues; b) rio Gualaxo do Norte com as margens colmatadas; c) Encontro dos rios Gualaxo do
Norte e Carmo; e d) Foz do rio Doce, mostrando a chegada da lama após 16 dias do rompimento da barragem,
foto de Ricardo Moraes/ Reuters em 23 de novembro 2015.

Os principais minérios de ferro (oxidados ou sulfetados) são, segundo Duarte
(2015), compostos pelos minerais hematita (Fe2O3), magnetita (Fe3O4), goethita
FeO(OH)), siderita (FeCO3), pirita (FeS2) e ilmenita (FeTiO3). No caso do Quadrilátero
Ferrífero, em MG, a Samarco explota minério das chamadas Banded Iron Formations (BIF)
que são sedimentos e metassedimentos finamente bandados em alternância de quartzo
criptocristalino (chert). Na região essa litologia é chamada Itabirito, constituindo bandas de
chert recristalizado em quartzo granular com presença de hematita e magnetita,
principalmente, mas também ocorrendo goethita e martita (pseudomorfo da hematita).
Segundo Pires et al, (2003), o rejeito oriundo da mina da Samarco é rico em sílica (SiO2),
goethita (FeO(OH)), hematita (Fe2O3) e caulinita (Al2Si2O5(OH)4). A lama, especificamente,
chega a teores superiores a 50% de goethita. É formada predominantemente por material
inerte, como metais oxidados e sílica. Ocorrem baixos teores de Cd, Cr, Pb, Mn e Na.

2.OBJETIVOS
Por solicitação do governo federal a CPRM-Serviço Geológico do Brasil, em conjunto com
a Agência Nacional de Águas (ANA), promoveram uma avaliação preliminar e
monitoramento dos impactos provocados pelos rejeitos oriundos da barragem do Fundão,
passando pelos rios Gualaxo do Norte, Carmo, Doce e afluentes, através de amostragens
geoquímicas e físico-químicas de águas e sedimentos dos referidos rios.

3.METODOLOGIA
1.1 Coleta e análise química das amostras de água:
- Nas estações de coleta de água foi realizada a leitura dos parâmetros físico-químicos,
utilizando uma sonda portátil da Oakton PCD650. Após a leitura a sonda é lavada com água
deionizada para evitar contaminação na próxima coleta. Todos os recipientes utilizados foram
anteriormente “ambientalizados” com três lavagens com a própria água a ser amostrada.
- As amostras foram filtradas em unidades filtrantes descartáveis com 0,45µm e
acondicionadas em dois tubos de polietileno com capacidade de 50mL, um para análise de
cátions e outro para análise dos ânions. Para preservação dos cátions solúveis nas amostras
foi adicionado HNO3 1:1 (ácido nítrico), com o objetivo de manter o pH menor que 2. As
amostras foram preservadas sob refrigeração até o momento da análise.
- As análises químicas dos cátions e ânions das amostras de água foram realizadas no
Laboratório de Análises Minerais – LAMIN, da CPRM-RJ e BH. As metodologias analíticas
foram por ICP-OAS para 27 cátions (Al, As, B, Be, Ba, Ca, Co, Cd, Cu, Cr, Li, Fe, K, Mg, Mn,
Mo, Na, Ni, Pb, Se, Si, Sb, Sn, Sr, Ti, V, Zn) e o Hg, por decomposição térmica, amalgamação
por espectrometria de absorção atômica (Método: USEPA 7473), com o equipamento: DMA-80
Millestone. E por cromatografia de íons para 7 ânions (fluoreto, cloreto, brometo, nitrito, nitrato,
sulfato e fosfato), sendo utilizado o método USEPA 300.0 Rev 2.1 e o equipamento utilizado é
o Cromatógrafo Iônico 881 Compact IC Pro Metrohm.
3.2 Coleta e análise das amostras de sedimentos:
- As amostras foram coletadas na calha da drenagem, abaixo do nível d’água, em zonas de
deposição de material fino. A quantidade coletada foi de aproximadamente 2 kg de material,
peneirado em campo na fração 20 mesh, utilizando peneira de nylon. A amostra foi composta
por 5 frações de sedimento coletados num raio de 5 a 10 metros. As amostras foram
acondicionadas em sacos plásticos e numeradas sequencialmente.
- No laboratório, as amostras foram secadas a 60°C, peneiradas a 80 mesh e pulverizadas a
150 mesh, as alíquotas foram digeridas com água régia a quente. Depois as amostras foram
analisadas para 53 elementos (Au, Ag, Al, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cs, Cu, Fe,
Ga, Ge, Hf, Hg, In, K, La, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Nb, Ni, P, Pd, Pt, Pb, Rb, Re, S, Sb, Sc, Se, Sn,
Sr, Ta, Te, Th, Ti, Tl, U, V, W, Y, Zn, Zr) por ICP-OAS e ICP-MS, no SGS-GEOSOL, em
Vespasiano, Minas Gerais.

4.RESULTADOS
Estudos geoquímicos ambientais, segundo Cunha et al (2015), efetuados pela
CPRM-Serviço Geológico do Brasil, em novembro de 2015, através da coleta de 25
amostras de águas e 25 amostras de sedimentos da Bacia Hidrográfica do rio Doce (Figura
2), apontaram, em relação aos dados também levantados pela CPRM nos mesmos
locais em 2010 (17 amostras de águas e 16 amostras de sedimentos) Tabela 1, que
a lama oriunda do rompimento da barragem do Fundão da Mineração Samarco,
provocou a colmatação dos fundos e margens dos rios Gualaxo do Norte e Carmo com
material contendo, principalmente, ferro-silicio, praticamente inerte.
Em água foi encontrado Mn com valores elevados em 5 amostras, variando de 0,118 a
0,576 mg/L, portanto acima de 0,100 mg/L que é referência estabelecida pelo CONAMA 357/
2005. Essas amostras foram coletadas nos rios Gualaxo do Norte, Carmo e inicio do rio Doce.
Nas drenagens no entorno da barragem de Santarem Tabela 1 (B) foram detectados, em 5
amostras, teores de Mn variando de 0,323 a 0,760 mg/L, e 8 amostras de Al variando de 0,125
a 0,489 (acima do valor referência de 0,100 mg/L). Em 4 amostras os valores de Fe variaram
de 0,339 a 0,501 mg/L (acima do valor de referência de 0,300 mg/L, estabelecido pelo
CONAMA 357). A maioria destes teores, com exceção do Fe, não foram encontrados nas
amostragens de 2010.
Os resultados analíticos dos ânions dissolvidos nas amostras de água coletadas em 2015
apresentaram valores em mg/L para Cloreto de 0,31 a 9,21; Fluoreto de 0,01 a 0,33; Nitrito de
0,01 a 8,22; Nitrato de 0,06 a 11,85; Sulfato de 0,12 a 200,48 e Fosfato <0,05; não sendo
observadas alterações significativas nos resultados analíticos dos ânions nas amostras
coletadas em 2010 e 2015. Em termos de saúde ambiental também não oferecem riscos.
As medidas dos parâmetros físico-químicos das águas dos rios obtidas em 2015,
apresentaram diferenças significativas para o oxigênio dissolvido e para a condutividade em
relação às obtidas em 2010. O oxigênio dissolvido diminuiu aproximadamente 3 mg/L,
enquanto a condutividade aumentou, em média, 150 µS/cm. Os valores de pH se mantiveram
constantes nos dois anos. Em geral, os valores de oxigênio dissolvido medidos em 2010 estão
de acordo com o limiar definido pelo CONAMA 357/2005 (não inferior a 5 mg/L), enquanto que
em 2015, a maioria é inferior a 5 mg/L. Essa variação tanto para o oxigênio quanto para a
condutividade é devida a presença das lamas oriundas da barragem do Fundão, a qual
provocou por vários dias alta turbidez (120.000 NTU), favorecendo no rio Doce a mortandade
de 5 ton de peixes. Esta turbidez teve seu pico no dia 07/11/15 com 418.848 mg/L de
sedimentos em suspensão na localidade de Cachoeira dos Óculos, a cerca de 130 km da
barragem rompida, diminuindo sua intensidade até 2.044 mg/L no dia 19/11/15 em
Colatina-ES, próximo à foz do rio Doce com o Oceano Atlântico.
Nos sedimentos de fundo os teores em 2015 aumentaram significativamente em relação
aos resultados de 2010. Para Mn, 10 amostras variaram de 772 a 2916 mg/kg (acima da
mediana de 416 mg/kg). Com relação a As, com 8 amostras analisadas, os teores variaram de
24 a 313 mg/kg (acima de 17 mg/kg, limite estabelecido pelo CONAMA 454/2012). Tendo em
vista que a localização das referidas amostragens ocorrem no médio/baixo rio Doce, as
mesmas não estão associadas à lama de rejeitos. O Fe também teve uma grande
expressividade em relação a 2010, com teores de13 amostras acima da mediana de 15%, com
origens relacionadas prioritariamente à lama de rejeito e também dos afluentes do rio Doce. O
Cr apresentou em 2 amostras valores, 103 e 113 mg/kg, acima do limite do CONAMA 454/2012
de 90 mg/kg, respectivamente localizadas no rio Doce, em Governador Valadares, e no entorno
da barragem de Santarem.
Em 6 (seis) amostras de sedimentos coletadas em 2015, na bacia do rio Gualaxo do
Norte, que são compostas integralmente por rejeito, não foram obtidos teores de metais acima

da Resolução CONAMA 454/2012. Essas amostras são constituídas predominantemente por
elevados teores de Fe (> 15 %) e baixos teores de Mn (300 mg/kg).

Figura 2 - Mapa de localização das estações de amostragens na região de Mariana e do rio Doce,
realizadas em novembro de 2015 (Cunha et al 2015)
Tabela 1 - Concetração de elementos com potencial nocivo em amostras de água e sedimento,
coletadas em 2010 e 2015 em três diferentes áreas: (A) barragem de Santarém até a Foz do rio Doce ;
(B) Entorno da barragem Santarém; e (C) area não afetada pela lama (modificado de Cunha et al 2015).
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0,046

0,377
1,4
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0,042
0,063

808
1533

52
77

11
11

4,77
7,12

1576
416

84
30

27
11

14,23
5,16

0,012

0,001

0,04

0,125

0,197

0,085

651

52

12

5,49

54

12

1

1,12

0,065
<0.01

0,126
0,012

0,064
0,013
7,74

181
235
452

33
27
13

29
34
6

13,65
10,17
>15

0,431

0,372

0,760

364

19

5

>15

0,489
0,173

0,501
0,178

0,584
0,085

301
1670

25
113

8
11

>15
>15

0,475

0,339

0,728

186

6

3

10,32

0,125
0,401
0,355

0,204
0,383
0,266

0,052
0,372
0,323

131
340
243
1281
3240
414

41
10
8
22
28
53

1
4
3
246
313
5

4,79
>15
14,31
13,55
>15
2.5

0,134

0,029

0,040

1940

16

24

>15

0,074

0,364

0,099
0,057
0,019
0,028
0,041

0,268

0,563

0,377
0,229
0,167
0,393
0,284

0,03

0,07

0,02
0,01
0,27
0,02
0,04

300

200

738
1617
200
900
1000

9

100

44
18
29
36
28

17

17

85
20
354
154
2

10,79

9.7
11,66
20
12,05
5,68

5.CONCLUSÃO
Comparando os resultados das análises de 2015, de água e sedimento de fundo, em
relação aos de 2010, em termos de metais nocivos à saúde ambiental pode-se sugerir que:
 Significativamente apenas o Mn e Fe dissolvidos em água apresentaram
parte dos valores elevados, relacionados aos rejeitos da mineração ao longo
dos rios até a foz do rio Doce. No entorno da barragem Santarém, o Al e Mn
apresentaram, respectivamente, valores 2,5 e 7 vezes acima do permitido
pelo CONAMA 357/2005
 Também, somente o Mn e Fe em sedimentos de fundo estão associados
aos rejeitos da mineração, com valores 4 vezes maior que a mediana do total
das amostragens. O As e Cr foram detectados em 2010 e provavelmente são
de origem antrópica (outras minerações da região) ou mesmo naturais, como
também ocorrem com o Fe e Mn.
Pode-se também sugerir que o impacto da lama de rejeitos à saúde ambiental foi
principalmente físico, relacionado à turbidez, baixo oxigênio dissolvido e a colmatação das
margens e fundos dos rios Gualaxo do Norte e Carmo. No rio Doce a lama preencheu a sua
calha até a porção mediana em Governador Valadares, sem afetar as suas margens.
Com os resultados relatados acima, os órgãos de saúde e de meio ambiente devem
continuar o monitoramento, investigar a origem desses metais e, por precalção, alertar a
população para não ingerir água direta ou indiretamente via alimentos, nesses locais com
valores elevados de Al, As, Mn e Fe, pois a absorção continuada destes elementos pode gerar
efeitos adversos à saúde ambiental (pessoas, animais e vegetação).
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RESUMO
A classificação das praias baseia-se em indicadores de poluição fecal segundo a Resolução nº
CONAMA 274/2000, na qual se recomenda a pesquisa de patógenos nas praias sistematicamente
impróprias. Assim, no período de 2010 a 2012, foi realizado pela CETESB (Companhia Ambiental
do Estado de São Paulo) um estudo de quantificação de Giardia e Cryptosporidium nas águas
costeiras de São Paulo. O objetivo deste trabalho foi construir cenários de exposição para estimar
o risco anual de infecção pelos patógenos pela ingestão de água durante atividades de recreação
de contato primário. Considerou-se, portanto as concentrações dos patógenos e a exposição de
crianças, adultos e esportistas. Assumiram-se os seguintes pressupostos, de acordo com cada
grupo: volume ingerido de 21 a 170,6 mL/h, duração da exposição de 45 a 240 min./dia e
frequência de 6 a 150 dias/ano. O cenário de exposição é uma etapa importante da AQRM e
serve de base para a caracterização do risco.
Palavras Chave: AQRM, risco de infecção, águas recreacionais, Giardia sp, Cryptosporidium sp.

ABSTRACT
Classification of beaches is based on fecal pollution indicators according to Resolution CONAMA
nº 274/2000, which recommends the research on pathogens in systematically improper beaches.
Thus, in the period of 2010 to 2012, it was conducted by CETESB (Environmental Company of
Sao Paulo State) a study to quantify Giardia and Cryptosporidium in the coastal waters of São
Paulo. The objective of this work was to build exposure scenarios to estimate the annual risk of
infection by these pathogens by ingesting water during recreational primary contact activities. It
was considered the concentrations of pathogens and exposure of children, adults and athletes. It is
assumed the following assumptions, according to each group: volume ingested 21 to 170.6 mL/h,
duration of exposure 45 to 240 min./day and frequency of 6 to 150 days/year. The exposure
scenario is an important step in AQRM and is the basis for the risk characterization.
Keywords: QMRA, risk of infection, recreational waters, Giardia sp, Cryptosporidium sp.
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1. INTRODUÇÃO
No Estado de São Paulo, a contaminação por esgotos domésticos é o tipo mais comum de
poluição, sendo frequente em todo o litoral. O Centro de Vigilância Epidemiológica identificou
1.146.212 casos de diarreia e 617 surtos no Estado de São Paulo em 2012 (CVE, 2012). Eventos
de gastroenterite ocorrem em nadadores com maior frequência no verão, quando o número de
turistas na praia é maior e há aumento nas descargas de esgotos no mar, podendo ser agravado
em períodos chuvosos (SATO et al., 2005). STONE et al. (2008) afirmaram que a exposição a
patogênicos em águas recreacionais está associada a aumento de risco de doenças
gastrointestinais, entre outras. Giardia sp e Cryptosporidium sp causam efeitos adversos à saúde,
estão amplamente distribuídos no ambiente, tem relevante papel em surtos de doenças de
veiculação hídrica e estão associados às águas recreacionais.
Conforme a Resolução CONAMA nº 274/2000, a avaliação da qualidade das águas das
praias é feita com base na densidade de indicadores de poluição fecal, classificando-as nas
categorias própria e imprópria. Recomenda a pesquisa de organismos patogênicos nas praias
sistematicamente impróprias. Assim, a CETESB realizou estudos para a determinação de
microrganismos patogênicos nas praias do litoral paulista. Estes apontaram presença de
organismos patogênicos, indicando riscos à saúde de banhistas.
A AQRM estima o risco de infecção devido a exposição a patogênicos e prediz como as
pessoas podem ser afetadas em um cenário específico (U.S. EPA, 2012a), expressando a
probabilidade de infecção quantitativamente. Usa modelagem matemática e informações sobre
patógenos e está estruturada em quatro etapas: identificação do perigo, avaliação da exposição,
avaliação dose-resposta e caracterização do risco. A avaliação da exposição pode ser composta
por vários cenários e determina a população exposta, as rotas, a concentração do patógeno e a
duração e frequência da exposição. Na recreação de contato primário requer ainda o volume
ingerido.
Para a estimativa do volume ingerido distingue-se as faixas etárias, tipo de atividade
recreacional e tempo de permanência no mar. ALLEN et al. (1983) apud DUFOUR et al. (2006)
estimaram a ingestão de 3 a 3,6 mL para atividade de natação em piscina e extrapolaram os
dados para nadadores de longas distâncias em 2 horas de atividade em 161 mL. DUFOUR et al.
(2006) assumiram 37 mL de ingestão para crianças e 16 mL para adultos, baseado em 45 minutos
de natação em piscina. STONE et al. (2008) apontaram 170,6 mL de ingestão para surfistas.
EVANS et al. (2006) apontaram ingestão de 47 mL para crianças e 24 mL para adultos em uma
hora de natação em piscina. SCHETS et al. (2011) mostraram que homens ingerem entre 27 e 34
mL por evento de natação, mulheres ingerem de 18 a 23 mL e crianças de 31 a 51 mL e sobre a
duração da atividade, consideraram que as pessoas permanecem na água doce ou no mar de 41
a 79 minutos e que as crianças permanecem mais tempo na água do que os adultos. Quanto a
frequência de exposição, STONE et al. (2008) citaram 77 dias ao ano para surfistas, já SCHETS
et al. (2011) afirmaram que as pessoas visitam a praia de seis a oito vezes por ano na Holanda.
Conforme CETESB (2015), em pesquisa realizada com 1250 pessoas em 2014, 19,9% vão à
praia todo o fim de semana; 12,4% vão até três vezes ao mês; 22,2% frequentam apenas em
feriados prolongados de verão; 5,5% frequentam somente nas férias de final de ano e 39,9%
frequentam ocasionalmente. Do grupo que vai a praia, 54,7% sempre toma banho de mar. 8,6%
da população geral nunca se banha.

2. OBJETIVOS
Definir, com base em estudos disponíveis na literatura: volume ingerido, duração e
frequência da exposição. Construir um cenário de exposição para estimar risco anual de infecção
por Giardia e Cryptosporidium pela ingestão de água durante atividades de recreação de contato
primário.
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3. MÉTODO
O levantamento das concentrações de Cryptosporidium e Giardia nas águas das praias
baseou-se nos dados dos relatórios de “Qualidade das Praias Litorâneas no Estado de São Paulo”
(CETESB, 2012; CETESB, 2013). Para a quantificação de (oo)cistos foram coletadas 203
amostras de água na profundidade de um metro, conforme CETESB e ANA (2011). Estas foram
analisadas através do Método 1623.1 (U.S. EPA, 2012b).
Para a estimativa do volume ingerido foi realizado levantamento bibliográfico. A duração da
exposição foi assumida distintamente para crianças, adultos e esportistas, entendendo-se que as
crianças permanecem mais tempo no mar do que os adultos e que os esportistas permanecem
mais tempo do que os outros grupos. Pesquisou-se os hábitos dos banhistas no Estado de São
Paulo através de consultas informais a escolas de natação e surf e por meio de conversas com
surfistas, assim como duração das aulas de natação e tempo de prática da atividade de surf.
Quanto à frequência de exposição, os dados assumidos consideraram a realidade do Estado de
São Paulo, com relação aos feriados nacionais e estaduais e o período de férias.

4. RESULTADOS
4.1. Concentração de (oo)cistos de Cryptosporidum e Giardia nas águas das praias
A Tabela 1 apresenta um resumo dos resultados observados nas duas fases do estudo e
nos períodos seco e chuvoso.
Tabela 1 – Dados estatísticos de (oo)cistos/L por fase do estudo e nos períodos seco e chuvoso.

4.2. Taxas de ingestão durante as atividades de recreação
Com base nos dados disponíveis na literatura consultada, assumiu-se volumes de ingestão
diferenciados para crianças, adultos e esportistas. Para crianças e adultos foram usados os
volumes de ingestão mínimo e máximo adotados pela U.S. EPA (2011). Para esportistas,
considerou-se como volume mínimo de ingestão o dobro do volume mínimo ingerido pelas
crianças e como volume máximo o citado no estudo de STONE et al. (2008).

4.3. Duração das atividades de recreação
A duração da atividade de recreação foi assumida de maneira distinta para crianças, adultos
e esportistas, entendendo-se que as crianças permanecem mais tempo no mar do que os adultos
e que os esportistas permanecem mais tempo do que os outros dois grupos.

4.4. Frequência de exposição
No Estado de São Paulo, com relação aos feriados nacionais e estaduais e o período de
férias, no cenário mais crítico, as pessoas teriam a possibilidade de entrar em contato com o mar
por aproximadamente 76 dias ao ano. Considerando-se o cenário menos crítico, as pessoas
minimamente entram em contato com a água do mar seis ou oito dias no Reveillon e no carnaval.
Surfistas e demais esportistas costumam realizar suas atividades aproximadamente três vezes
por semana e, no mínimo, uma vez por semana.
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4.5. Modelo conceitual de exposição
O modelo conceitual de exposição foi construído considerando-se as concentrações de
(oo)cistos, a população exposta, a rota, as taxas de ingestão, a duração e a frequência da
exposição (Quadro 1).
Quadro 1 - Modelo de exposição para Cryptosporidium sp e Giardia sp em águas recreacionais.

5. DISCUSSÃO
Rota de exposição: exposições a águas recreacionais ocorrem por ingestão, inalação e/ou
contato dérmico. Neste trabalho foi considerada apenas a exposição por ingestão, pois tanto a
giardíase quanto a criptosporidiose tem como principal via de transmissão a ingestão de água.
População exposta: a população exposta às águas recreacionais foi dividida em três
grupos: crianças, adultos e esportistas. Estudos apontam diferença de comportamento e hábitos
entre os três grupos, e estes influenciam no volume ingerido durante as atividades de recreação,
assim como na duração e frequência da exposição. DUFOUR et al. (2006), EVANS et al. (2006),
SCHETS et al. (2011) e U.S. EPA (2011) diferenciam o volume ingerido para crianças e adultos e
STONE et al. (2008), TSENG & JIANG (2012) e HARDER-LAURIDSEN et al. (2013) concordam
que surfistas, nadadores competitivos e triatletas ingerem volume considerável durante a prática
esportiva. SCHETS et al. (2011) apontam que crianças ficam mais tempo no mar do que os
adultos.
Volume ingerido: o volume ingerido durante as atividades de recreação para adultos e
crianças adotados foram baseados em DUFOUR et al. (2006) e U.S. EPA (2011). SOLLER et al.
(2016) também adotaram os volumes ingeridos obtidos do estudo de DUFOUR et al. (2006).
DUFOUR et al. (2006) encontraram taxas de ingestão diferentes para adultos e crianças,
sendo que as crianças ingerem mais água. Os resultados do estudo de EVANS et al. (2006)
concordaram com os achados de DUFOUR et al. (2006) e afirmaram que as crianças ingerem
aproximadamente duas vezes mais do que os adultos. SCHETS et al. (2011) também afirmaram
que as crianças ingerem mais água do que os adultos.
Quanto aos esportistas, o volume ingerido adotado neste trabalho foi o citado no estudo de
STONES et al. (2008) que teve como foco os surfistas. Estes autores afirmam que 100% dos
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surfistas que participaram do estudo confirmaram ingerir água durante a prática do surf. Além
disso, o estudo apontou que surfistas ingerem mais água do que nadadores e mergulhadores.
TSENG & JIANG (2012) observaram que o risco na prática de surf foi elevado quando comparado
à natação em algumas praias devido à ingestão de grande volume de água. HARDERLAURIDSEN et al. (2013), em estudo com triatletas, observaram que a média do número de vezes
que os atletas engoliram água foi três, em um range de um a 200. Quando DUFOUR et al. (2006)
comparam os achados do seu trabalho com os de ALLEN et al. (1983) também observaram que
nadadores competitivos ingerem de três a 3,5 vezes mais água do que nadadores recreativos.
O volume mínimo de ingestão adotado para esportistas neste trabalho foi de 100 mL/h,
assumindo-se que os atletas, tanto de surf quanto de natação competitiva, ingerem o dobro do
que as crianças ingerem.
Duração da exposição: a literatura que aborda a duração da exposição é escassa.
SCHETS et al. (2011) afirmaram que as crianças ficam mais tempo na água do que os adultos e
citam que a duração da exposição ao mar fica em torno de 41 a 79 minutos em estudo realizado
na Holanda. HARDER-LAURIDSEN et al. (2013) dizem que os triatletas permanecem de 55 a 81
minutos no mar.
Neste trabalho a duração da exposição foi assumida para crianças e adultos de acordo com
o que se conhece do hábito dos banhistas em São Paulo, sendo que a duração da exposição para
os adultos ficou similar à citada por SCHETS et al. (2011). Considerou-se que as crianças
permanecem mais tempo no mar quando comparadas aos adultos. Para o grupo dos esportistas
considerou-se como duração mínima de exposição o tempo mínimo de uma aula de natação no
mar e como máximo o tempo que os surfistas podem permanecer no mar realizando suas
atividades.
Frequência da exposição: dados de frequência de exposição também são escassos.
SCHETS et al. (2011) citaram que as pessoas vão à praia de seis a oito vezes no ano. STONE et
al. (2008) relataram 77 dias de exposição para surfistas. Vale destacar que 27% dos participantes
do estudo desses autores responderam que praticam surf de cinco a dez dias no mês e 16%
praticam mais de dez dias. Assim, entende-se que em um ano as pessoas frequentam a praia de
60 a mais de 120 dias. Essas frequências de exposição podem ser subestimadas para o padrão
brasileiro.
Neste trabalho assumiu-se que crianças vão à praia com os adultos, portanto as frequências
de exposição desses dois grupos são iguais. Considerou-se seis dias para as pessoas que vão à
praia apenas no período de Reveillon e carnaval e o máximo de 76 dias para as pessoas que vão
à praia todos os feriados e fins de semana. Vale destacar que se considerou a população fixa e
flutuante. Para o grupo de esportistas considerou-se como frequência mínima 50 dias, ou seja,
uma vez por semana de contato com o mar e 150 dias como frequência máxima para esportistas
que desenvolvem suas atividades três vezes por semana.

6. CONCLUSÃO
O cenário de exposição é uma fase importante da AQRM e serve de base para a etapa de
caracterização do risco. No âmbito da recreação de contato primário, informações de volume
ingerido, duração e frequência da exposição são escassas na literatura, sendo necessário assumir
algumas hipóteses, fato que agrega incertezas na estimativa do risco de infecção.
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RESUMO
A instituição da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (Lei nº12608/2012) em
conjunto com a Política Nacional de Gestão de Risco e Resposta a Desastres Naturais (PNGRD)
pressupõe a articulação de ações nas três esferas do governo, definindo a criação de
instrumentos focados na reestruturação de espaços urbanos através da criação de mecanismos
preventivos e mitigação frente à situação de risco. Muitas diferentes iniciativas pré-estabelecidas
pelo PNGRD estão em desenvolvimento, mas ainda estão pouco consolidadas no âmbito da
gestão pública municipal. Dentro deste cenário, o desafio é o desenvolvimento e implantação de
estruturas permanentes de planejamento e gestão a partir da criação novos arranjos institucionais
que potencializem redes de cooperação intermunicipal na criação de políticas em escala regional
estruturados em um sistema de informação geográfica (SIG). A partir do contexto apresentado o
presente artigo tem como objetivo apresentar experiências positivas desenvolvidas no Brasil e
projetos em desenvolvimento no exterior, onde se observa uma forte tendência de modernização
e consolidação das políticas públicas na área gestão de risco e desastres no nível municipal e
regional, que nos permitem recomendar práticas e métodos a serem adaptados à realidade dos
municípios brasileiros.
Palavras Chave: gestão de risco; sistema de informação geográfica; políticas públicas; rede de
informação.
ABSTRACT
The institution of the National Policy on Protection and Civil Defense (Law nº12608 2012) in
conjunction with the National Policy on Risk Management and Disaster Response (PNGRD)
requires the articulation of actions in the three spheres of government, defining the creation of
instruments focused on the restructuring of urban spaces through the creation of preventive
mechanisms and mitigate against the risk. Many different pre-set by PNGRD initiatives are in
development but are still little consolidated within the municipal public administration. Within this
scenario, the challenge is the development and implementation of permanent structures planning
and management from the creation new institutional arrangements that enhance inter-municipal
cooperation networks in creating a regional scale policies structured in a geographic information
system (GIS). From the context presented this paper aims to present positive experiences
developed in Brazil and projects in development abroad, where we observe a strong trend of
modernization and consolidation of public policies in the risk management area and disasters at
the municipal and regional level, that allow us to recommend practices and methods to be adapted
to the reality of Brazilian municipalities.
Keywords: risk management; geographic information system; public policy; information network.
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INTRODUÇÃO

Os modelos de gestão de risco, seja no cenário nacional ou internacional, incorporam a
ideia da integração das informações relacionadas ao manejo dos riscos e a adoção de ações
intersetoriais. Nesta perspectiva, é necessária a utilização de ferramentas que viabilizem a
identificação e o mapeamento dos riscos e ameaças, e possibilitem o fluxo e o cruzamento de
dados focados na prevenção, mitigação e resposta em situações de emergência e desastre. Para
elaboração de uma política de gestão dos riscos é preciso criar pontes entre o conhecimento
teórico, definido pelos processos relacionados à instauração dos riscos e ameaças em potencial,
e uma perspectiva sistêmica que permita a identificação e espacialização dos elementos sob
risco. Desta maneira, é possível correlacioná-los aos aspectos do meio físico, ambiental,
econômico e social, no desenvolvimento de modelos e cenários representacionais
A sistematização de um banco de dados espaciais permite o aperfeiçoamento de
mapeamentos temáticos e consequente maior nível de entendimento quanto as dinâmicas e os
fenômenos que se reproduzem no espaço com o suporte de Sistemas de informação Geográfica
(SIG) (ROSA, 2005). Neste contexto, o uso dos SIG democratizam o acesso à informação e
qualificam os dados com o objetivo de implantar políticas públicas intersetoriais de forma eficaz.
Permite combinar dados espaciais de fontes simultâneas, com o objetivo de analisar e descrever
as interações existentes, bem como elaborar modelos preventivos, sistematizando o ciclo de
resposta à emergência. De forma concomitante, viabilizam o processo de gestão, assistência e
recuperação por meio de técnicas e análises espaciais (ALAMEDDINE, 2009).
Para Benson e Twigg (2007) o desenvolvimento de uma infraestrutura de dados viabiliza a
estruturação de sistemas de monitoramento e alerta, nos quais é possível a modelagem de dados
e a definição de cenários, a partir do estabelecimento de uma rede observacional que monitora
continuamente os dados obtidos por meio de radares meteorológicos, sensores remotos, estações
meteorológicas e hidrológicas, permitindo a previsão de eventos geodinâmicos e
hidrometeorológicos extremos.
Neste sentido, a utilização do SIG se caracteriza pelo uso de ferramentas fundamentais em
todas as etapas da gestão de riscos de desastres e sua aplicação no planejamento e na gestão
do território. A utilização destes recursos melhora a visibilidade dos projetos realizados,
fortalecendo o SIG de modo que ele se torne ferramenta assistencial de todos os processos, no
suporte e construção de uma estrutura organizacional para viabilizar a prevenção do risco, no
aumento da resiliência frente aos casos de emergência ou desastre.
Em acordo com o apresentado, o presente artigo tem como objetivo apresentar as
experiências em desenvolvimento no exterior, focando na análise dos componentes relativos ao
processo de fortalecimento e na promoção da cultura de gestão de riscos de desastres, com o
incentivo à pesquisa e desenvolvimento de novas metodologias e práticas e ações de articulação
com o uso de infraestruturas interligadas a sistemas de informação geográfica no suporte ao
desenvolvimento de políticas públicas na área de gestão de risco e desastres no nível municipal e
regional, que permitam recomendar práticas e métodos a serem adaptados à realidade dos
municípios brasileiros.
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FORTALECIMENTO DA CULTURA DE GESTÃO DE RISCOS DE DESASTRES NO
BRASIL

A Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC), concretizada por meio da Lei nº
12.608/2012, em conjunto com a Política Nacional de Gestão de Risco e Resposta a Desastres
Naturais (PNGRD) definiram instrumentos para a articulação de ações nas três esferas do
governo, na reestruturação de espaços urbanos através da criação de mecanismos preventivos e
de mitigação frente à situação de risco. A política prevê o estabelecimento de mecanismos de
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regulação, relacionados a procedimentos corretivos e preventivos para a redução dos riscos, com
a incorporação de ações de identificação, sistematização e monitoramento de áreas de risco
dentro do planejamento com o uso de sistemas de informações integrados para consolidação de
um modelo de gestão de risco integrado (BRASIL, 2012a).
O estudo-diagnóstico foi realizado pela Fundação Getúlio Vargas, para elaboração do
PNGRD, no ano de 2011. Foram avaliados e comparados os modelos e práticas internacionais
em gestão de risco, tendo como base a relativa similaridade dos contextos socioeconômicos
vigentes, a forte tendência de modernização e a relativa proximidade espacial (BRASIL, 2012b).
Uma prévia análise mostrou que um dos países com maior destaque e consistência nos
resultados alcançados em redução de risco e pela capacidade de articulação de políticas públicas
como ordenamento territorial, habitação, educação e ação social foi a Colômbia (UNISDR, 2012;
DALMAU et al, 2015).
Focado em desenvolver e implementar os mecanismos criados pelo PNGRD foi instituído
um acordo de cooperação internacional para consolidação e estruturação das políticas públicas,
em conjunto com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) no Brasil, com
o apoio do Banco Mundial e a participação de gestores no nível federal e distrital, relativas a
gestão de risco colombianos. Foram realizadas oficinas de trabalho e discussão dos mecanismos
a serem desenvolvidos e na definição dos arranjos institucionais para consolidação de uma
política nacional (BRASIL, 2012b).
2.1

Modelo integrado de gestão de risco colombiano

A Colômbia tem sido pioneira na América Latina no desenvolvimento de uma visão mais
holística para o tratamento de riscos e desastres, em um processo de fortalecimento institucional
que permitiu uma redução nas perdas e danos. A adoção de uma estratégia nacional para
fortalecer a gestão de riscos municipal que respondesse às diferentes capacidades estruturais
existentes, foi fundamental na definição e implementação de estratégias e critérios de
complementariedade entre as ações dos atores nacionais, regionais e locais. Como resultado,
houve a adequação de políticas urbanas, em especial entre os municípios das regiões
metropolitanas, bacias e departamentos locais, no desenvolvendo dos aspectos do conhecimento
e da compreensão das ameaças e riscos em caráter regional (LAVELL, 2009; BANCO MUNDIAL,
2012).
Os autores Yamin et al (2013) associam, em parte, o sucesso de vários programas de
gerenciamento de risco no país, com uma especial atenção para região de Bogotá, ao trabalho
conjunto entre os técnicos e planejadores que integram as organizações públicas relacionadas ao
tema na administração regional e grupos de pesquisadores e consultores profissionais, que têm
desenvolvido modelos de risco probabilísticos destinados a diferentes tipos de aplicações.
Diferentes regiões do país têm investido fortemente no mapeamento e zoneamento das ameaças
e riscos a nível local, campanhas de conscientização pública, profissionalização dos serviços de
emergência, no reassentamento de famílias e no reforço da capacitação técnica com o uso de
ferramentas interligadas a sistemas de informação geográfica. O trabalho conjunto entre
entidades estatais, centros de pesquisa e empresas de consultoria, desenvolveu um banco de
informações multi escalar relacionado às ameaças, exposição, vulnerabilidade e risco, que lhe
permitiram desenvolver aplicações específicas de gestão dos riscos.
Dentro deste contexto, o país tem demandado um grande esforço no fortalecimento das
suas estruturas institucionais, estabelecendo um quadro de políticas, normas e uso de tecnologias
na definição de uma infraestrutura de dados espaciais e na criação de um sistema nacional de
informação para a gestão do risco de desastres, promovendo a geração e uso de informações
sobre redução de riscos e resposta de emergência funcional entre todas as entidades nacionais e
locais, como forma de apoio à informação exigida pelos gestores de riscos. A legislação em vigor
enumera os propósitos específicos do sistema de informação, disponibilidade, limitações e
reservas, bem como a obrigação de se replicar em todos os níveis de governo sistemas de
informação de gestão de riscos de desastre dentro de sua jurisdição, em harmonia com o sistema
nacional, assegurando a interoperabilidade e o cumprimento das normas estabelecidas (BANCO
MUNDIAL, 2012).
2.2

O uso de SIG no contexto do PNGRD

Dentro do PNGRD está programado o desenvolvimento e a implantação de infraestruturas
integradas de informações sobre riscos e a previsão de ocorrências de desastres naturais nas
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áreas definidas com maior grau de suscetibilidade. A construção deste sistema cria um importante
suporte para tomada de decisão, pois possibilita reconhecer com antecedência os riscos,
potencializando a eficácia de ações que minimizem os impactos sociais, econômicos e
ambientais. Os mecanismos em desenvolvimento permitem a sistematização e disseminação do
conhecimento acadêmico e técnico existente, relacionado ao risco e aos desastres naturais.
Um dos mecanismos mais importantes criados pela nova política veio por meio da criação
das cartas geotécnicas, que retratam principalmente as características do meio físico, indicando
processos relacionados a determinados padrões geológicos e geomorfológicos. Representadas
por diferentes níveis hierárquicos de escala de detalhamento, as cartas geotécnicas atendem a
diferentes objetivos, mas que se complementam em acordo com as práticas a serem
desenvolvidas pelos setores da administração municipal. Em conjunto com os instrumentos
regulamentados pelo Estatuto das Cidades, servem de base para a formulação ou atualização do
Plano Diretor e da correspondente Lei de Uso e Ocupação do Solo, entre outros instrumentos de
planejamento territorial e ambiental (SOBREIRA & SOUZA, 2012.).
Este conjunto de dados dentro do SIG configura um banco de informação que permite
descrever fenômenos associados ao território. Ele é a representação gráfica das diferentes
concepções do espaço em um determinado período de tempo. Permite o estudo de fenômenos
ambientais e urbanos, criando um ponto de convergência de outros diferentes campos de estudo.
(CÂMARA et al, 2003).
Para a consolidação e estruturação das informações, o Plano dispôs sobre a criação de
duas importantes estruturas: o Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2ID); e o
Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres (CEMADEN). Ao primeiro compete a
disponibilização e a produção de informações sobre registros de desastres no território nacional
na construção de um banco de dados, conferindo mais confiabilidade às informações, com o fim
de subsidiar o planejamento adequado na gestão de risco e redução de desastres, a partir da
análise ampliada dos dados. O Sistema busca informatizar a identificação das necessidades
intrínsecas de cada região, e fortalece o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINDPEC)
com a ampliação da comunicação entre o governo federal, estadual e os municípios, tendo como
plano de fundo os SIG (UFSC/CEPED, 2013).
O CEMADEN é uma das principais estruturas criadas pelo PNGRD. Vinculado ao Ministério
da Ciência e Tecnologia, a entidade tem como objetivo a implantação e o gerenciamento de
políticas e programas pautados no desenvolvimento científico, tecnológico e da inovação na
constituição de uma rede de monitoramento e alerta. O centro trabalha no desenvolvimento e
aperfeiçoamento de uma metodologia de modelagem para delimitação de áreas potencialmente
afetadas por eventos geodinâmicos e hidrometeorológicos extremos, e consequente otimização
do sistema de alertas (MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 2012).
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GESTÃO DE RISCOS REGIONAL

Muitas diferentes iniciativas pré-estabelecidas pelo PNGRD estão em desenvolvimento, mas
ainda estão pouco consolidadas no âmbito da gestão pública municipal, onde a gestão de riscos
de desastres precisa ser efetivada. Ainda é reduzido o número de municípios que adicionou, em
suas agendas políticas permanentes de gestão local e de desenvolvimento urbano, o componente
específico de gestão de riscos. Condições de extrema fragilidade técnica, financeira,
administrativa, etc dos municípios brasileiros os impossibilitam de implantar e desenvolver
adequadamente muitas das políticas públicas definidas por legislações das outras esferas
administrativas (NOGUEIRA et al, 2014).
O estabelecimento de redes intermunicipais visa superar as limitações da gestão e a
prestação de serviços locais, facilitar a captação de recursos e incentivos fiscais na escala federal
e na adequação de políticas públicas. Em muitos casos, a associação é promovida pela
capacidade limitada dos orçamentos municipais para a prestação de serviços, execução de obras
e do exercício de determinadas funções, para os quais a economia em escala é a solução
(LEPORE, et al, 2007; ABRUCIO et al, 2010).
Ainda há limites importantes deste processo intergovernamental mais colaborativo a serem
debatidos, sendo fundamental incentivar o desenvolvimento e o crescimento das formas mais
coordenadas e cooperativas de federalismo. Abrucio et al (op.cit., p. 11) consideram, dentro do
quadro institucional apresentado - o Consórcio Intermunicipal Grande ABC um exemplo e base
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para a articulação de municipalidades nas demais RMs brasileiras. Constituído como associação
civil de direito privado no final de 1990, foi transformado em Consórcio Público no início de 2010,
“passando a integrar a administração indireta dos municípios consorciados, com legitimidade para
planejar e executar ações de políticas públicas de âmbito regional”.
No sentido de planejar o caminho para as políticas públicas regionais entre os anos de 2014
a 2017, foi elaborado em 2013 um Plano Plurianual Regional Participativo do Grande ABC, com a
função de estabelecer as diretrizes, objetivos e metas comuns entre as sete Prefeituras do
Grande ABC: Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Ribeirão
Pires, Mauá e Rio Grande da Serra. Neste plano, foram definidos os programas e ações que
deverão ser implementados pelos municípios, com o apoio do Consórcio Intermunicipal Grande
ABC (BRESCIANI, 2015), entre eles o enfrentamento dos riscos de desastres.
Dentro desta perspectiva, vêm ocorrendo estudos, ações e debates que pretendem resultar
num Plano Regional de Gestão Integrada de Risco, envolvendo técnicos e gestores municipais, o
Consórcio Intermunicipal Grande ABC, com diversas contribuições de extensão e de pesquisa da
Universidade Federal do ABC. Entre as diversas demandas para a construção deste plano está a
necessidade de um de sistema de informação integrado para articulação e busca de dados, com
amplo acervo de informações que possam contribuir para coordenação, planejamento, execução
e acompanhamento das atividades relacionadas à gestão de riscos na região.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O processo de consolidação de uma Política Nacional necessita uma coordenação
adequada entre as agências e a harmonização dos instrumentos de planejamento e de
governança. Entre outros, há a necessidade do desenvolvimento de uma estrutura nacional
integrada para a disponibilização de dados para subsidiar avaliações, definir padrões, critérios
técnicos para na análise de eventos associados a desastres e de suporte e divulgação das
informações relativas à gestão dos riscos e desastres em todas as escalas do governo. O
programa deve incentivar o desenvolvimento de uma ampla rede de pesquisadores, entidades e
de centros de pesquisas universitários, na elaboração de mecanismos de modelagem e no apoio
a adequação dos instrumentos nos diferentes níveis do governo instituídos pela lei nº 12.608/12 e
pelo PNGRD.
O uso de do SIG, neste contexto, vai se caracterizar como instrumento para o gestor público
no fornecimento de informações relacionadas a questões de risco, desastres e emergências na ao
nível local e regional, em um sistema que permita integrar os instrumentos de gestão de risco,
fornecendo suporte para tomada de decisão. O uso do sistema facilita os processos de gestão de
risco através do levantamento, organização e criação de banco de dados, fortalecendo o processo
de interligação das diferentes agências, e também no processo de sensibilização da comunidade
para a prevenção, cuidados e recuperação de desastres.
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RESUMO
Este artigo apresenta uma metodologia para a espacialização de ocorrências de deslizamentos no
município de São Bernardo do Campo – SP, a partir de informações como endereço ou
coordenadas geográficas em ambiente SIG (Sistemas de Informações Geográficas), utilizando os
softwares QGIS e Arcgis. Os dados foram levantados a partir dos registros da Defesa Civil de São
Bernardo do Campo. Para o desenvolvimento do estudo, foi utilizado um amplo banco de dados
de ocorrências de processos geológicos bem estruturados, a partir de meados da década de 90,
fornecidos pelo município. O resultado é um instrumento para contribuir em ações de gestão de
riscos municipais. Visando o cumprimento dos objetivos de promover a identificação e avaliação
da suscetibilidade e vulnerabilidade a desastres, propostos pela Lei 12.608/2012, o artigo tem a
finalidade de desenvolver um método para utilização dos dados de ocorrências que seja replicável
a qualquer defesa civil que possua uma série histórica de dados.
Palavras Chave: Geoprocessamento – Movimento de Massa – Defesa Civil – São Bernardo
do Campo
ABSTRACT
This paper presents a methodology for spatial distribution evaluation of landslide occurrences in
the city of São Bernardo do Campo - SP, based on data such as physical address or geographic
coordinates in GIS environment (Geographic Information System), using QGIS and ArcGIS
software’s. These data were collected from the Civil Defense of São Bernardo do Campo records.
A large database containing records of the occurrence of well-structured geological processes
since the mid-1990s was provided by the city to develop the study. The result is a tool for territorial
planning actions in the city. Targeting promoting the identification and evaluation of susceptibility
and vulnerability to disasters, stated by Federal Law 12.208/2012, this work aims to develop a
method to be used by any civil defense which has past occurrence data records.
Keywords: Geoprocessing – Landslide – Civil Defense – São Bernardo do Campo

1

III Congresso da Sociedade de Análise de Risco
Latino Americana
IPT, São Paulo, Brasil – 10 a 13 de Maio de 2016
Dese volvimento e Riscos no Contexto
Latino-a erica o

1. INTRODUÇÃO
A Defesa Civil de São Bernardo Campo – SBC possui em seus registros, um vasto banco de
dados de ocorrência e atendimentos que foram realizados nos últimos anos relacionados a
movimentos gravitacionais de massa e processos correlatos. Este banco de dados é de suma
importância para o entendimento da relação entre o tipo de ocupação e o risco envolvendo
processos geodinâmicos naturais ou induzidos nestas áreas.
O município de São Bernardo do Campo detém uma área de 407 km², e está localizado na
Região Metropolitana de São Paulo compondo com mais seis municípios a Região do Grande
ABC. O relevo é caracterizado por colinas suaves e com trechos de elevação mais acentuada,
sustentado por filitos, micaxistos, gnaisses, migmatitos e pequenas intrusões graníticas.
A área selecionada para a aplicação da metodologia considera as áreas de expansão do
município, indicadas pela Prefeitura Municipal e que foram definidas na Carta Geotécnica de
Aptidão a Urbanização (UFABC, 2015), elaborada por meio de um convênio entre o Ministério das
Cidades e a Universidade Federal do ABC. Abrange cerca de 100 km² do total da área municipal e
está apresentada na Figura 1.

Figura 1: Área selecionada no município de São Bernardo do Campo, SP para aplicação metodológica.
Fonte: UFABC, 2015.

2. OBJETIVOS
O objetivo do artigo é apresentar uma metodologia de espacialização dos dados referente
aos chamados de ocorrências de deslizamentos atendidos pela defesa civil do município de São
Bernardo do Campo. O processo de elaboração é relativamente simples de ser
reproduzido, sendo necessário obter uma série histórica de dados bem organizada e padronizada
2

quanto aos registros de ocorrências de deslizamentos e com o auxílio dos softwares de
multiplataforma QGIS (plataforma livre) e ArcGIS para realizar a espacialização e plotagem destes
dados na representação cartográfica do município.
Esse procedimento permite representar os dados sob uma perspectiva geográfica, na
produção de mapas temáticos, transformando os elementos de análise em uma informação de
fácil acesso e simples entendimento.

3. DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO
A Defesa Civil de São Bernardo do Campo possui uma série de registros de ocorrências e
atendimentos, de causas distintas, e estão sistematizados na forma de planilha eletrônica com
informações sobre a localidade da ocorrência, coordenadas geográficas, características do
evento, entre outras.
Para efeito desse trabalho, foi considerado o registro de ocorrências do período de 19972014 (SBC, 2014), realizado uma triagem separando as ocorrências por processos e
posteriormente foi realizada utilizando apenas as referentes a movimentos gravitacionais de
massa que estejam dentro da área de estudo, e por último a espacialização desses pontos em
ambiente SIG. Ao fim deste processo é criado o mapa de Kernel, um mapa de ilhas de calor
que serve como uma alternativa para análise geográfica do comportamento de padrões, criando
um produto que propicia uma visão geral da intensidade das ocorrências de movimentos de
massa na malha urbana.
3.1. Espacialização das ocorrências
O levantamento dos processos relacionados ao período de 1997-2010 foi realizado com
base no Relatório de Elaboração do Mapa de Suscetibilidade a Perigos Múltiplos (SBC, 2011).
Entre os anos de 1997 e 2010, as ocorrências não apresentam coordenadas geográficas,
dificultando a espacialização dos eventos em ambiente SIG e diminuindo a precisão dos pontos a
serem gerados. Deste modo, foi necessária a realização de um procedimento de geocodificação a
partir dos endereços das chamadas das ocorrências, seguido de uma etapa de conferência e
ajuste dos endereços espacializados. Este processo foi realizado com o auxílio do software QGIS
2.6 e de planilhas editadas no software LibreOffice Calc.
A edição da planilha deve ser padronizada conforme figura 2 e, uma vez que não há
coordenadas geográficas, a criação dos pontos é realizada a partir do plug-in “mmqgis”, um
recurso adicional do QGIS, o qual exige uma configuração específica de tabela contendo
Endereço, Município, Estado e País.

Figura 2: Tabela padronizada, necessária para espacialização dos pontos no QGIS. Fonte: Elaborada pelos
autores.

Os dados devem estar em uma única planilha (única aba), sendo necessário salvar o
arquivo em extensão .csv codificado em UTF-8 (Salvar Como > Tipo > Texto CSV (.csv)).
Com a finalização e padronização das tabelas, inicia-se a aplicação do QGIS. Ao abrir o
software, é necessária a instalação do “mmqgis” e um novo menu é acrescentado. Dentre as
diversas funcionalidades desse novo recurso, destacam-se para efetuar esta metodologia: a
geocodificação, análise espacial e manipulação de dados tabulares.
Na barra principal do QGIS seguem-se os passos: MMGIS > Geocode > Geocode CSV with
Google / OpenStreetMap, ao clicar neste link aparecerá uma janela em que os campos devem ser
preenchidos com as informações da tabela padronizada, orientando a salvar os arquivos de
saídas (Outputs) em uma mesma pasta.
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Entretanto, no produto criado, muitos dos pontos de ocorrências não são identificados
corretamente. Isso acontece porque o plugin “mmqgis” funciona a partir de um algoritmo atrelado
aos endereços buscados no Google e, portanto, caso algum endereço não seja encontrado
diretamente, o programa busca outros métodos para sua espacialização, como por exemplo, um
nome de rua próximo ao endereço fornecido.
Durante o processo de criação do shapefile dos pontos, duas novas colunas são
adicionadas à tabela de atributos do software: "addrtype" e "addrlocat", cada uma com atributos
específicos. Essas colunas demonstram exatamente qual foi o critério para a alocação do ponto
pelo programa. As tabelas 1 e 2 a seguir são referentes à própria metodologia do Google 1 para a
localização de informações.
Tabela 1 – Significado dos termos da coluna “addrtype”.

ADDRTYPE
LOCALITY
ROUTE
STREET_ADDRES
POINT_OF_INTEREST

SIGNIFICADO
Indica um endereço preciso.
Indica uma via, por exemplo, Via Anchieta (SP-150).
Indica uma cidade ou região.
Indica um ponto de interesse nomeado. Normalmente, esses "POI's"
são locais proeminentes que não se enquadram facilmente em outra
categoria, como Paço Municipal de São Bernardo do Campo ou
Estádio Municipal Primeiro de Maio.

Fonte: Elaborada pelos autores.
Tabela 2 – Significado dos termos da coluna “addrlocat”.

ADDRTYPE
APPROXIMATE

SIGNIFICADO
Indica que o resultado retornado é aproximado.
O resultado refere-se ao centro geométrico de um local, como, por
GEOMETRIC_CENTER
exemplo, uma rua ou região.
A localização é realizada a partir de uma interpolação entre dois
RANGE_INTERPOLATED
pontos precisos.
O resultado referente ao endereço é preciso, com a localização exata
ROOFTOP
de número e rua.
Fonte: Elaborada pelos autores.

Essa metodologia espacializa uma série de pontos, que em alguns casos resultam em
aproximações, observa-se na tabela 2 que somente o método “rooftop” retorna uma localização
exata, isso ocorre por divergências entre os endereços e bairros inseridos na planilha padronizada
e a base de dados de registros de endereços do Google.
Foi necessário conferir cada um dos pontos individualmente, observando as divergências e
retirando àqueles que não faziam parte da área de estudo. O resultado desta etapa, comparando
com os pontos da etapa anterior ao ajuste, pode ser observado na Figura 3.

Figura 3: Comparação dos dados gerais antes do ajuste (à esquerda) e após o ajuste (à direita). Fonte:
Elaborado pelos autores.
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O levantamento das ocorrências no período 2011-2014 foi realizado a partir de planilhas
Excel (.xls) disponibilizadas, pela Defesa Civil do município. As ocorrências referentes a esse
período possuem coordenadas geográficas, facilitando a espacialização dos pontos em ambiente
SIG, sem a necessidade do complemento “mmqgis”. Este processo foi realizado com auxílio do
software ArcGIS.
Ao executar o software, primeiro deve-se abrir o “ArcCatalog”, localizado na caixa principal e
em seguida clicar sobre a tabela (Create Feature Class > From XY Table...). Em “X Field”,
seleciona-se a longitude e “Y Field” a latitude, em “Output” o local de saída dos pontos criados.
Após a criação dos pontos, provavelmente devido a erros de digitação das coordenadas nas
planilhas originais, alguns endereços podem não ser localizados corretamente. Nesse caso, os
pontos foram reajustados com auxílio dos recursos do Google Earth. Além disso, semelhante às
ocorrências de 1997-2010, foi realizada a triagem com relação à área de estudo. Após a
espacialização das ocorrências, os dados foram agrupados em um único arquivo shapefile
contendo as ocorrências de todos os períodos analisados, 1997 – 08/2014.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os produtos cartográficos consistem nos mapas de ocorrência de deslizamentos, e nos
mapas de Kernel, com o intuito de analisar a intensidade dos processos na área de estudo (figura
4). A distribuição das ocorrências de deslizamentos concentra-se principalmente em áreas do
município, como o Montanhão e Alvarenga, caracterizadas pela média e alta suscetibilidade a
movimentos de massa: adensamento populacional, urbanização não consolidada, elevada
declividade e amplitude.

Figura 4: Mapas de pontos das ocorrências, de deslizamento (à esquerda) e de Kernel (à direita). Fonte:
Elaborado pelos autores.

As regiões de alta suscetibilidade são caracterizadas pelos morros altos de micaxisto ou
morros de granitos, nessas áreas são frequentes as ocorrências de processos erosivos nas
superfícies expostas e escorregamentos em taludes de corte, quando a direção das
descontinuidades remanescentes do maciço rochoso (planos de acamamento, foliações e
xistosidades) é desfavorável em relação à superfície do corte, realizados para a construção de
assentamentos. A média suscetibilidade é definida pelo morrotes em micaxisto ou em granitos, na
qual predominam os processos erosivos hídricos em corte e aterros e a presença de
5

escorregamentos em taludes de corte, especialmente na condição saturada ou na presença de
surgências d’água (Brasil, 2007).
Os mapas temáticos produzidos, com enfoque nos mapas de Kernel, demonstram a relação
das ocorrências de deslizamentos e as áreas caracterizadas pela média e alta suscetibilidade, se
efetivando como um instrumento cartográfico prático, auxiliando no planejamento e mapeamento
de áreas mais suscetíveis aos movimentos de massa. A metodologia também pode ser aplicada
para outros tipos de ocorrências de uma defesa civil, ampliando as possibilidades de uso e
aplicações dessa ferramenta.
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RESUMO
A identificação dos processos erosivos lineares foi efetuada nos 645 municípios do Estado de São
Paulo, e distritos, por meio da interpretação visual das imagens de satélites disponíveis no
software Google Earth, associada à análise das características do relevo utilizando-se as Cartas
Topográficas do IBGE. As feições erosivas do tipo sulcos/ravina e boçorocas foram identificadas e
as informações foram sistematizadas em banco de dados, a fim de se caracterizar os processos
quanto à origem e forma de ocorrência. Para as erosões urbanas, as visitas de campo foram
conduzidas em todo o Estado, com o objetivo de validar o método e incorporar maior
aprimoramento ao produto final, permitindo a identificação de possíveis erros na interpretação das
imagens orbitais, melhor consistência nas informações do banco de dados e a obtenção de um
acervo de imagens atual dos processos. A partir do diagnóstico efetuado, notou-se que a maior
parte das erosões urbanas está associada à falta de planejamento na execução de loteamentos e
conjuntos habitacionais. Nas áreas rurais, é possível associá-las tanto ao uso do solo sem
técnicas de conservação quanto à falta de disciplinamento das águas pluviais de estradas,
rodovias e ferrovias.
Palavras Chave: Erosão; Estado de São Paulo;
ABSTRACT
The identification of linear erosion was performed in all 645 municipalities in the São Paulo State,
and their respective districts, through the visual interpretation of satellite images available on
Google Earth software, combined with the analysis of the relevant characteristics using the IBGE
Topographical maps. The erosive features rill/ravine type and gullies were identified and the
information was systematized in the database, characterizing the process as to the origin and
mode of occurrence. For urban erosion, field visits were conducted throughout the state, in order to
validate the method and incorporate further enhance the final product, allowing the identification of
possible errors in the interpretation of satellite images, better consistency in the database
information and obtaining a collection of images of the erosive processes. Taking into account the
diagnosis made, it was noted that most of the urban erosion is associated with lack of planning in
the execution of subdivisions plan and housing developments, with regard to the improper conduct
of rainwater to valleys. In rural areas, you can assign them to land use without conservation
techniques as the lack of discipline of rainwater in roads, highways and railways.
Keywords: Erosion; São Paulo State;
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1. INTRODUÇÃO
As primeiras ocorrências de erosões urbanas expressivas, conhecidas no Brasil, foram
identificadas nas regiões Sul e Sudeste, e datam de cerca de 70 anos no Oeste de São Paulo, e
50 anos no Noroeste do Paraná, coincidindo, praticamente, com o ápice do processo de
colonização e ocupação dessas regiões, manifestando-se após o desmatamento intensivo para o
plantio de café, algodão e amendoim, e a instalação dos núcleos urbanos, ao longo das rodovias
e ferrovias. No Estado de São Paulo, a maior parte dos municípios com áreas urbanas e rurais
instaladas em terrenos constituídos por solos de textura arenosa, apresenta feições erosivas do
tipo ravinas e boçorocas. O processo de ocupação do solo por meio de ações não planejadas,
quando conduzido de forma extensiva, provoca degradação ambiental e pode deflagrar processos
erosivos, provocando a perda de solos agricultáveis, de equipamentos urbanos e rurais, a
deterioração de obras civis e o assoreamento de reservatórios e cursos d’água.
Os levantamentos realizados permitiram identificar e cadastrar grande parte dos processos
erosivos lineares em todo o território do Estado de São Paulo, contendo informações quanto ao
tipo de processo, origem e forma de ocorrência, bem como sua relação com os principais
condicionantes do meio físico e estabelecer níveis de criticidade, permitindo assim, por meio de
um planejamento, priorizar as ações para estabilizar ou recuperar esses processos e viabilizar a
obtenção dos recursos necessários. O levantamento das ocorrências e sua distribuição espacial
permitem ao poder público estabelecer as Politicas Públicas para enfrentamento do problema.
Esse levantamento permite ao Estado estabelecer a Gestão de Risco das erosões rurais e
urbanas. Aos municípios com problemas de erosão urbana permite a priorização das ações e a
gestão de risco uma vez que a evolução da mesma afeta os equipamentos urbanos e moradias.

2. OBJETIVO
O objetivo principal do trabalho é apresentar o panorama das erosões no Estado visando
subsidiar o Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo – DAEE, ligado à
Secretaria Estadual de Saneamento e Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, com elementos
básicos para o planejamento de programas e ações voltadas ao equacionamento dos problemas
causados pelas erosões lineares do tipo ravina e boçoroca ou voçoroca, urbanas e rurais, em todo
o território do Estado de São Paulo - BR.
Espera-se que as informações, orientações, diretrizes e recomendações ora produzidas
subsidiem os instrumentos de planejamento do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos
Hídricos do Estado de São Paulo (Plano Estadual de Recursos Hídricos, Planos de Bacias
Hidrográficas, Planos Diretores Municipais, Planos Diretores de Macrodrenagem, dentre outros) e
os gestores municipais e estaduais, para a adequada prevenção e controle dos processos de
erosão hídrica.

3. CONCEITOS
A ravina é um sulco profundo no solo provocado pela ação erosiva da água de escoamento
superficial concentrado. Ao contrário do sulco, a ravina corresponde a uma feição erosiva de
grande porte, na qual outros mecanismos, como o deslizamento, passam a atuar em conjunto
com o desprendimento e transporte de partículas do solo. De forma alongada, raramente
ramificada, a ravina possui, frequentemente, perfil transversal com a forma de um “V”. Caso o
processo avance em profundidades que atinjam o lençol freático, passa a ser classificado como
boçoroca (IPT, 2012) (Foto 1).
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Boçorocas são formas de ravinamento provocadas pela articulação entre a erosão
ocasionada por escoamento d’água superficial concentrado, subsuperficial, e a erosão interna
(piping), resultante da concentração de água do nível freático, que se caracteriza pelo avanço
para o interior do solo na forma de orifícios em forma de tubo. Novos mecanismos passam a atuar
nesse tipo de processo. Os vazios criados pelo piping, ao se tornarem significativos, originam
colapsos do terreno, ocorrendo solapamentos da base dos taludes (IPT, 1986). Profundidades da
ordem de dezenas de metros e comprimentos, que podem alcançar centenas de metros, são
comuns, apresentando em geral perfis transversais em forma de “U” (PICHLER, 1953).
O desenvolvimento desse fenômeno apresenta velocidades muito aceleradas, resultando
normalmente em um sistema erosivo ramificado, que apresenta contornos eliptiformes, estreitos a
jusante, alargando-se a montante (PRANDINI, 1985). Ocorre principalmente em cabeceiras de
drenagens, onde há convergência e concentração natural dos fluxos d’águas superficiais e águas
subterrâneas (IPT, 2012) (Foto 2).
Dos processos erosivos, decorrem impactos nos recursos hídricos superficiais,
principalmente pelo aporte de sedimentos nos rios, lagos e reservatórios, contribuindo para o
assoreamento. O assoreamento, dessa forma, pode ser considerado como um indicador da
intensidade do processo erosivo de uma bacia hidrográfica, e pode interferir na quantidade e
qualidade da água de seus mananciais superficiais (Foto 3).

Foto 1 – Erosão do tipo Ravina, no município de Bofete,
provocada pelo escoamento das águas pluviais.

4. MÉTODO DO LEVANTAMENTO
O método de trabalho foi fundamentado na experiência do IPT, desde 1953, em vários
projetos desenvolvidos na prevenção e controle de processos de erosão e cadastramento de
processos de inundação, destacando-se o “Programa de orientações para o combate à erosão no
Estado de São Paulo”, na década de 1980, e os levantamentos de inundação na Bacia do Paraíba
do Sul e na região administrativa de Campinas, nos anos 2000, ambos executados em parceria
com o DAEE.
O levantamento de dados foi sistematizado de tal forma a fornecer subsídios para o
cadastramento dos pontos de erosão urbano e rural.
A identificação dos processos erosivos urbanos foi efetuada em todos os 645 municípios do
Estado, e seus respectivos distritos, por meio da interpretação visual das imagens de satélites
disponíveis no software Google Earth, associada à análise das características do relevo
utilizando-se as Cartas Topográficas do IBGE, na escala 1:50.000. As feições erosivas
identificadas por meio da interpretação visual foram submetidas à avaliação, cujas informações
foram sistematizadas em bancos de dados, a fim de se caracterizar os processos quanto à origem
e forma de ocorrência, bem como relacioná-los aos principais condicionantes de meio físico.
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Foto 2 – Erosão do tipo boçoroca ou voçoroca (município de
Paraguaçu Paulista) observa-se a presença de afloramento do
lençol freático na base da erosão e ocorrência de abatimentos
laterais.

Foto 3 – Impacto dos processos erosivos nos recursos hídricos
(município de Paraguaçu Paulista).

Para as erosões urbanas, as visitas de campo foram conduzidas em todo o Estado, com o
objetivo de validar o método e incorporar maior aprimoramento ao produto final, permitindo a
identificação de possíveis erros na interpretação das imagens orbitais, melhor consistência nas
informações do banco de dados e a obtenção de um acervo de imagens, com registro fotográfico
atual dos processos erosivos. É importante destacar que, entende-se por processo erosivo urbano
aquele deflagrado por ação das águas pluviais urbanas, ou seja, feições erosivas desencadeadas
(ou aceleradas) pelo escoamento superficial das águas pluviais provenientes dos sistemas de
micro e macrodrenagem urbana, por fluxos concentrados (tubulações e galerias) ou não.
Com relação aos processos erosivos rurais, o levantamento foi conduzido no interior dos
limites municipais (excetuadas as manchas urbanas), por meio de interpretação visual do fotomosaico do Projeto de Atualização Cartográfica do Estado de São Paulo – Mapeia SP,
desenvolvido pela Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano (EMPLASA, 2011). As
imagens foram sistematicamente avaliadas, em ambiente SIG, buscando-se indícios de processos
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erosivos. As Cartas Topográficas do IBGE, disponíveis na escala 1:50.000, foram igualmente
utilizadas para dirimir dúvidas quanto ao padrão do escoamento superficial. As feições erosivas
identificadas por meio da interpretação visual foram submetidas à avaliação, a fim de se
caracterizar os processos quanto à origem e forma de ocorrência, cujas informações foram
sistematizadas em um banco de dados.

5. RESULTADOS
Foram cadastrados um total de 1.398 processos erosivos nas áreas urbanas de 326
municípios (e respectivos distritos) do Estado de São Paulo (Figura 1).
Da totalidade dos municípios do Estado, em 319 não se constataram processos erosivos
urbanos. E sobre essa afirmação, é necessário considerar o método de abordagem. Foram foco
do trabalho apenas os processos erosivos lineares do tipo ravina e boçoroca, devido à dificuldade
de se identificar, por meio de interpretação visual de imagens orbitais, os processos laminares e
os processos lineares do tipo sulco. Além disso, a resolução espacial das imagens limita as
dimensões mínimas identificáveis. Por fim, o fator temporal deve também ser considerado, uma
vez que os processos erosivos são dinâmicos e novas manifestações podem ter surgido, ou
pequenas ocorrências terem evoluído, em data posterior à das imagens utilizadas para cadastro.
Dos 1.398 processos cadastrados, 949 foram classificados como boçorocas e 449 como
ravinas. A predominância de boçorocas é um forte indicio de que a forma de ocupação e
disciplinamento da drenagem do solo, no espaço urbano, tem propiciado o aparecimento de
erosões de grande porte, que com frequência atingem o lençol freático. Essa é uma avaliação
importante, uma vez que as boçorocas apresentam uma dinâmica de evolução mais intensa e
acelerada que as ravinas.
No caso específico dos processos erosivos lineares do tipo boçoroca, em áreas urbanas, há
uma maior preocupação devido à ação da água subterrânea no fundo e nos taludes do processo,
que acelera sua evolução pela formação de piping, colocando em risco moradias e equipamentos
públicos. Nos períodos chuvosos, com o incremento das vazões e variações do nível freático, a
dinâmica de evolução é ainda mais acelerada.

Figura 1 – Distribuição dos processos de erosão hídrica linear urbano no Estado de São Paulo, BR (IPT,
2012).

No que se refere à erosão rural, os trabalhos de levantamento resultaram no cadastro de um
total de 39.864 processos erosivos, nas áreas rurais de 593 municípios do Estado de São Paulo
(Figura 2).
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Dos 39.864 processos cadastrados, 30.004 foram classificados como boçorocas e 9.860
como ravinas. A predominância de boçorocas é um forte indicio de que a forma de uso agrícola do
solo, sem emprego de técnicas de conservação, tem propiciado o aparecimento de erosões de
grande porte que, com frequência, atingem o lençol freático, mobilizando grandes volumes de solo
que, em última instância, aportam nas principais drenagens das bacias hidrográficas, provocando
danos ambientais e econômicos.
Da totalidade dos municípios do Estado, apenas 52 não apresentaram processos erosivos
rurais cadastrados. Sobre essa afirmação valem as mesmas considerações, acerca do método,
feitas para os processos erosivos urbanos, quais sejam: cadastro apenas dos processos erosivos
lineares do tipo ravina e boçoroca (pela dificuldade de se identificar processos lineares do tipo
sulco e os laminares); limite de dimensões mínimas identificáveis (imposto pela resolução das
imagens aéreas utilizadas); e o fator temporal (associado à data de aquisição das imagens).

Figura 2 – Distribuição dos processos de erosão hídrica linear rural no Estado de São Paulo, BR (IPT,
2012).

6. CONSIDERAÇÕES
Os processos erosivos urbanos estão associados diretamente à falta de planejamento dos
municípios com relação às áreas de expansão e na deficiência da infraestrutura urbana. Boa parte
das ravinas e boçorocas que se desenvolvem na área urbana e periurbana (áreas de contato
urbano/rural) estão vinculadas aos lançamentos das águas pluviais em cabeceiras de drenagens,
em pequenos vales, e lançamentos do sistema viário. As erosões são provocadas pela
concentração das águas pluviais nesses pontos sendo suficiente para agravar e acelerar o
desenvolvimento dos processos em vários municípios. Muitas vezes os municípios disciplinam
adequadamente os sistemas de captação dessas águas, mas, no ponto de lançamento, não são
realizadas obras terminais de dissipação para diminuir a velocidade de escoamento, além do fato
de haver carência de manutenção dessas obras.
As erosões em áreas rurais estão diretamente relacionadas ao desmatamento e ao manejo
inadequado do solo, sem práticas conservacionistas que, associados à suscetibilidade do meio
físico, justificam os elevados números apresentados no diagnóstico. Observa-se também a
ocorrência desses processos associados a obras viárias (rodovias, estradas vicinais e ferrovias) e
outras formas modificadoras do relevo (caminhos, carreadores, cercas, áreas de empréstimos,
etc.), que alteram a dinâmica do escoamento superficial, concentrando o escoamento das águas
pluviais e desencadeando as erosões.
Em geral, as obras de drenagem de rodovias e ferrovias apresentam problemas em suas
porções terminais, por vezes com ausência de estruturas de dissipação de energia da água ou
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com estruturas ineficientes. Os processos erosivos desencadeados nesses locais podem evoluir
de forma remontante e colocar as rodovias e ferrovias em risco. Outro problema marcante é a
formação de ravinas e boçorocas por reativação de cabeceiras de drenagens, devido à alteração
das condições hidrológicas das bacias de contribuição à montante, seja pelo intenso
desmatamento induzido pela expansão das áreas agrícolas, seja por falta de práticas
conservacionistas de solo. Processos erosivos desse tipo apresentam porte expressivo e podem
evoluir em diversos ramos laterais.
O cadastro da ocorrências dos pontos de erosão em todos os municípios permite ao
Governo Estadual estabelecer Politicas Públicas para a gestão adequada das medidas
mitigadoras e critérios para a seleção de áreas prioritárias para implantação de programas de
recuperação.
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RESUMO
O desastre geoambiental ocasionado pela ruptura de uma barragem de rejeitos de minério de
ferro, em Mariana (MG), em 2015, se insere em uma sequência geohistórica de longa duração
que remonta às atividades minerárias do Ciclo do Ouro no século XVIII. Ao longo do século XIX e
início do XX, o Ciclo do Café causou extensa eliminação da Mata Atlântica e a deflagração de
intensos e extensivos fenômenos erosivos, configurando-se em novo desastre cujos registros
sedimentares são descritos desde o Vale do Paraíba (RJ/SP) até o Planalto Ocidental Paulista. Já
no século XX, o binômio formado pela industrialização e urbanização acelerada promove novos
desastres, como o da Serra de Paranapiacaba (SP) em 1985, decorrentes da degradação da
cobertura florestal das encostas em função da poluição química. A recorrência desses fenômenos
mostra uma essência comum: a conjugação de uma situação particular do meio físico (relevos
movimentados, notadamente em terrenos cristalinos florestados) com formas predatórias de
apropriação do território por atividades econômicas não sustentáveis ambientalmente.
Palavras Chave: desastres geoambientais, geohistória, Sudeste do Brasil.
ABSTRACT
The geo-environmental disaster caused by the rupture of a dam of iron ore tailings in Mariana
(MG), 2015, is part of a long-term geo-historic sequence that dates back to the mining activities of
the Gold Cycle in the eighteenth century. Throughout the nineteenth century and early twentieth
century, the Coffee Cycle caused extensive elimination of the Atlantic Forest and the outbreak of
intense and extensive erosive phenomena, setting up in new disaster whose sedimentary records
are described from the Paraíba Valley (RJ/SP) to the Western Plateau of São Paulo. In the
twentieth century, the binomial formed by industrialization and accelerated urbanization promotes
new disasters, such that occurred in the Serra de Cubatão (SP), 1985, due to the depletion of
hillside forest covers due to chemical pollution. The recurrence of these phenomena shows a
common essence: the combination of a particular situation of the physical environment (rugged
terrains, especially in forested crystalline land) with predatory forms of land ownership by
economic activities not environmentally sustainable.
Keywords: geo-environmental disasters, geo-history, Southeastern Brazil.
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1. INTRODUÇÃO E MÉTODO DE ESTUDO
O conceito de longa duração provém do campo da história, particularmente na perspectiva
denominada de geohistória, desenvolvida particularmente por Fernand Braudel (2002). Tal
abordagem se caracteriza pelo reconhecimento da atuação do fator geográfico, ou seja, dos
elementos relativamente fixos do meio, no sentido de influenciarem o sentido do desenvolvimento
histórico ou, mais propriamente, de condicionarem as interações decorrentes das formas de
apropriação do espaço com as características e propriedades do meio.
É da particularidade dessa interação no sudeste do Brasil, tomada sob perspectiva de longa
duração (desde o período colonial) que trataremos deste trabalho, especificamente verificando
como assim se explica a recorrência de desastres ambientais na região.
No contexto da análise de riscos geológicos, Peloggia (2011), partindo da definição usual de
risco elaborada como uma função da conjugação de uma situação de perigo, das consequências
danosas potenciais da deflagração do fenômeno geológico associado ao perigo e da
vulnerabilidade do assentamento e da população, mas também entendendo o risco como uma
construção histórico-cultural resultante da interação de elementos heterogêneos, propôs o
conceito de análise multidimensional, que expressamos na forma da seguinte equação:
R = f (SGeo, SGt-1, EA-1, VS, CL, DA, SGH, P-1, F, CR-1)
Onde: R = risco; SGeo = suscetibilidade geológica; SGt = segurança geotécnica; EA =
eficiência administrativa; VS = vulnerabilidade social; AE = abrangência da exposição; CL =
constrangimento legal; DA = desequilíbrio ambiental; SGH = suscetibilidade geohistórica; P =
percepção; F= fatalismo; CR = conhecimento do risco.
Aqui, conforme Peloggia (2011), a dimensão histórico-geográfica na análise de riscos é
evidenciada porque os efeitos dos desastres estão relacionados com a interação de diferentes
sistemas essencialmente dinâmicos (resultantes das características do meio físico e de sua
ocupação), que se concretizam no território, entendido como uma porção do espaço geográfico
apropriado pela sociedade. O modo como se dá tal apropriação indica um fator de análise que
configura a suscetibilidade geohistórica (SGH) ao risco. Assim, como destacado por Veyret e
Richemond (2007), o risco e a percepção a ele associada não podem ser enfocados sem a
consideração do contexto histórico que os produziu e definiu suas relações com o espaço
geográfico, os modos de ocupação do território e as relações sociais características da época.
Desse modo, conforme as autoras, a relação do território com o risco tem variado de acordo com
a época e as culturas, e assim as situações de risco hoje são tributárias das escolhas políticas ou
econômicas realizadas em épocas passadas. Daí a aplicação, em nosso caso, do corolário
proposto por Carvalho (1999) ao princípio do atualismo: “o futuro é a imagem virtual do passado”,
isto é, “a construção do futuro será sempre um processo semelhante ao que vinculou o presente
ao passado”.

2. RESULTADOS DA ANÁLISE GEOHISTÓRICA
2.1. O contexto natural
As características das paisagens naturais da região sudeste do Brasil, em termos geológicogeomorfológicos, hidrográficos e biogeográficos, constituem o ponto de partida para
posicionarmos o modo como a ação humana, nos dois ou três últimos séculos, agiu para
transformá-las, recorrentemente e de forma intensa e agressiva. Na geomorfologia dominam os
planaltos e serras do Atlântico leste sudeste, marcados pela Serra do Mar a leste e que, em
direção ao interior, se defrontam com os planaltos e chapadas da bacia do Paraná (antecedidos
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por sua depressão periférica), com os planaltos e serras de Goiás-Minas e com a porção sul da
depressão do São Francisco (conforme a nomenclatura de Ross, 1985). Tratam-se, em síntese,
de relevos de terras altas, em geral movimentados, correspondentes ao domínio de natureza
tropical atlântico dos mares de morro florestados e suas faixas de transição (Ab’Saber, 2003). Tais
modelados são sustentados, ao longo de sua porção leste, por terrenos cristalinos pré-cambrianos
do cinturão Ribeira (onde predominam conjuntos de rochas metamórficas entremeados por corpos
granitoides, e que abrigam bacias sedimentares tafrogênicas, de idade Cenozóica). Para o interior
aparecem os terrenos antigos do Cráton de São Francisco, com seu embasamento antigo e
coberturas sedimentares, e mais a oeste, as camadas paleo-mesozóicas da bacia do Paraná.
Estas características do meio natural trouxeram, ao colonizador, diversas “oportunidades”
de aproveitamento dos recursos do território, das quais se destacaram, em primeiro lugar, o
potencial mineral (a princípio ouro e pedras preciosas, depois minério de ferro); depois, o
potencial agrícola das terras florestadas e dos latossolos desenvolvidos sobre as camadas
basálticas; por fim, espaços “estratégicos” para a implantação de núcleos industrais ou que se
julgaram “convenientes” para a urbanização.

2.2. A mineração setecentista: a primeira grande crise geoambiental
As referências aos efeitos ambientalmente desastrosos e às drásticas modificações da
superfície do ambiente geológico na região das Minas, no século XVIII, não são novas. Os
registros sedimentares das atividades de exploração do ouro e dos diamantes são já referidos por
Eschwege, na obra Pluto Brasilensis (de 1833): “revolvendo-se frequentemente a cabeceira dos
rios, estes se carregam cada vez mais de lama, a qual foi se depositando sobre a camada rica,
alcançando de ano para ano maior espessura, tal como vinte, trinta ou até mesmo cinquenta
palmos”. Uma descrição mais minuciosa dos processos geológicos induzidos pela mineração e
seus registros correlativos é feita por Euclides da Cunha (1975), em Contrastes e Confrontos
(publicado na primeira década do século XX):
“Abriram canais de léguas ajustados às linhas das cumiadas altas; e adunando a
centenas de metros de altura, em vastos reservatórios, as águas captadas, rompiamnos. Ouviam-se sons das trompas e buzinas prevenindo os eitos de escravos
derramados nas encostas, para se desviarem; e logo após uma vibração de terremoto,
um como desabamento da montanha, a avalancha artificial desencadeada pelos
pendores, tempesteando e rolando (...).”

Da mesma forma intensa que as encostas, eram transformados tecnogenicamente os
fundos de vale:

“Desviavam-se os rios; invertiam-lhes as nascentes, ou torciam-nos cercando-os; e, por
vezes, alevantavam-nos, inteiros, sobre os mesmos leitos. Todo o Jequitinhonha, adrede
contido e alteado por uma barragem, derivou certa vez por um bicame colossal, de
grossas pranchas presas de gastalhos, deixando em seco, poucos metros abaixo, o
cascalho sobre que fluía há milênios.” (Cunha, 1975).

Acrescentemos a tais impressionantes descrições o que escreve Dean (1996), em A Ferro
e Fogo:

“A degradação provocada pela mineração foi mais intensa nas planícies aluviais cheias
de cascalho e nos fundos dos rios. Registrou-se que os rios Sabará e das Velhas
começaram a tornar-se lamacentos devido à lavagem dos aluviões. O ouro também era
encontrado em sopés de montanhas, em certos tipos de argila a um metro ou dois de
profundidade e em formações rochosas friáveis. Nesse tipo de terreno, a floresta era
queimada – grandes parcelas dela, suficientes, em certos lugares, para erradicar a
lavoura itinerante. Às vezes, os riachos eram voltados contra a encosta, técnica
chamada ‘carregar uma montanha em talho aberto’, para poder lavar cada torrão de solo
que pudesse conter ouro ou provocar o desabamento de uma afloração rochosa
promissora.” (Dean, 1996)

Como se vê, a ação humana relacionada ao Ciclo do Ouro criou certamente uma
paisagem antropogênica de ampla extensão (Dean, 1996, apresenta uma estimativa da ordem de
4 mil km2), transformando significativamente o ambiente geológico, às custas de sucessivos e
recorrentes desastres ambientais. Não é razoável supor que os registros geológicos de tal ação
não estejam parcialmente preservados, porém até o momento não temos verificado maior atenção
do meio científico quanto a tais terrenos tecnogênicos (assim como, como refere Dean, 1996, à
possível contaminação ambiental por mercúrio proveniente das lavras). Isto talvez seja em parte
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explicado pela seguinte consideração, também de Dean (1996): “o desnudamento das encostas
provocou erosão de camadas de terra, gerando gigantescos sulcos chamados voçorocas,
assoreamentro de leitos de riachos e enchentes que ainda ocorrem na região mas que agora são
tão generalizados e antigos que parecem características naturais da paisagem” (grifo nosso).
Sela como for, não era evidentemente a lógica da sustentabilidade que marcava o
empreendimento mineiro, assim como não marcou o empreendimento cafeeiro e o da
industrialização. Já caso da mineração setecentista, não houve acúmulo local de capital, e a
degradação ambiental certamente mostra sua relação com o colonialismo e o capitalismo, mas
também denota algo de particular e essencial do modo de ser da relação humanidade-natureza no
Brasil.

2.3. O Ciclo do Café: a segunda crise geoambiental
O caráter catastrófico do impacto paisagístico da cultura do café no Sudeste, a partir do
século XX e adentrando ao XX, tem sido amplamente mostrado (ver Dean, 1996), e seus registros
tecnogênico-sedimentares (depósitos antropogênicos) têm sido reconhecidos ao longo do vale do
Paraíba (Moura e Mello, 1991; Moura et al., 1992,; Mello et al., 1995; Capellari e Peloggia, 2012;
Peloggia et al. 2015; Peloggia, 2015a, dentre outros) e do Planalto Ocidental Paulista (Oliveira,
1990; Oliveira et al., 2005, dentre outros).
Não obstante, também neste caso a verificação do caráter ambientalmente destrutivo do
ciclo não é nova. Veja-se novamente o que escreve Euclides da Cunha (1975): “Sem mais a
vestidura protetora das matas, destruídas na faina brutal das derribadas, [os morros] desagregamse, escoriados dos enxurros, solapados pelas torrentes, tombando aos pedaços nas ‘corridas de
terras’ depois das chuvas torrenciais (...)”.
Enfim, tais estudos citados demonstram que o café produziu uma crise ambiental
significativa em função do desmatamento extensivo e das práticas agrícolas inadequadas, o que
não se deveu ao desconhecimento de suas consequências, mas à imposição repetitiva de uma
lógica econômica de “mentalidade colonial”. Nesse sentido, os registros sedimentares correlativos
dessa degradação paisagística são, ao mesmo tempo, registros arqueológicos dessa forma de
produção predatória, imediatista, inconsequente e oportunista. E, como os depósitos
sedimentares antropogênicos representam incorporações ao meio físico de elementos que,
conquanto decorrentes não intencionais da atuação de agentes sociais, tiveram origem em sua
agência, eles têm a propriedade de serem camadas que falam sobre o ser humano” (Peloggia,
2015a, 2015b)

2.4. Industrialização e urbanização acelerada: a terceira crise geoambiental
O século XX, notadamente sua segunda metade, marcou-se no Brasil pelo desenvolvimento
industrial e pela modernização da agricultura, e também pela urbanização acelerada que é a outra
face da moeda desses dois fatores. Na lógica desenvolvimentista dominante, particularmente no
que se refere à prioridade dada ao crescimento econômico, a apropriação do relevo é
determinada pela conveniência logística, não por critérios de sustentabilidade geoambiental. A
implantação do polo petroquímico de Cubatão, posicionado na estreita faixa da planície litorânea
entre o oceano e a escarpa da Serra do Mar é talvez o exemplo mais dramático dos efeitos
desastrosos dessa alternativa. Vejamos a descrição de Ab’Saber (1987):
“Após duas décadas de poluição aérea, por gases e particulados, através de uma mancha
cumulativa e incontrolada, a vegetação da Serra de Paranapiacaba foi atingida em cheio por
processos de degradação e fenecimento diferenciais. Trata-se de um dos exemplos mais
dramáticos de perturbação local do ciclo hidrológico em um setor de escarpas tropicais, sujeito
a um mecanismo de fortes chuvas orográficas. (...) O caráter catastrófico das ocorrências
esteve ligado a processos hidrometeorológicos, movimentos de massa de solos, regolito e
biomassa vegetal e, por fim, a processos hidrológicos, acompanhados de transporte e
sedimentação fluviais anômalos.”

Enfim, se apropriando de territórios frequentemente já degradados pelos ciclos anteriores,
as cidades e os polos industriais vão impondo novas transformações aos sistemas naturais,
criando sistemas altamente artificializados que passam a realizar as funções dos naturais
(sistemas hídricos, por exemplo), produzindo resíduos e extensamente modificando o relevo e
criando terrenos artificiais a partir de lógicas de produção do espaço que, conquanto capitalistas,
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mantém muito da perversidade da mentalidade colonial. Nas grandes cidades do Sudeste, cujas
periferias avançam sobre terrenos de morros que outrora, quem sabe, já foram vertentes
degradadas pela mineração ou pelo café, criam-se também continuamente novas situações de
risco e deflagram-se novos desastres (Peloggia, 1998).

3. DISCUSSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS
A ruptura da barragem de rejeitos da mineradora Samarco, em Mariana, é um exemplo
típico de momento resistático antropogênico, neste caso, de ruptura de um equilíbrio precário
configurado pela disposição de material geológico, selecionado e mobilizado pela atividade
minerária, em um sistema fluvial. De fato, a produção de processos extensivos de erosão e
deposição relacionados com o rompimento de estruturas como barragens, resultando na criação
de leques aluviais antropogênicos (ou tecnogênicos) em curtos períodos de tempo, não é
incomum (Blight 2001).
Trata-se, claramente, de um fenômeno tecnogênico, mas cujo contexto permite a
identificação de dois elementos que representam o que Braudel (2002) se refere como “a parte do
determinismo”, ou seja, condicionantes do meio: a concentração de depósitos minerais do
Quadrilátero Ferrífero (em que nos tempos do antigo sistema colonial mercantilista o interesse
estava no ouro, e depois se direcionou, com a industrialização, em commodities como o minério
de ferro) e a hidrografia (cujos aluviões eram antes fonte do ouro e bacias de acumulação de
rejeitos, e cujos vales no ciclo atual servem para contenção dos mesmos).
No entanto, este evento está longe de ser uma exceção, e na verdade, em perspectiva de
longa duração, insere-se perfeitamente como exemplo atual de uma lógica de apropriação
perversa do território, constituída em um país de extração colonial em que a economia girou em
ciclos de exploração intensiva de recursos, que geraram grandes lucros mas deixaram enormes
“passivos” ambientais e sociais, gerados por sucessões recorrentes de desastres, ora mais
intensos e de maior magnitude, ora disseminados porém de ampola extensão.
Contemporaneamente, mesmo com todos os avanços na legislação de proteção ambiental e nos
marcos regulatórios da atividade industrial e de uso e ocupação do solo, podemos desvincular o
desastre de Mariana à expressiva intensificação da atividade de mineração de ferro gerada pela
valorização dessa commodity no mercado mundial?
Ab’Saber (2003) se refere à paisagem como herança, em dois sentidos: herança dos
processos geomorfológicos e biológicos que a geraram originalmente, e herança como patrimônio
coletivo dos povos que historicamente as herdaram como território vivido. Mas, passados séculos
de apropriação da paisagem no Sudeste do Brasil, o que as transformações antropogênicas da
paisagem, resultantes de uma lógica econômica particularmente perversa, e marcadas por
sucessões recorrentes de crises geoambientais, legaram? Um território amplamente
transformado, geológica e geomorfologicamente tecnogênico e ecologicamente desequilibrado,
em que os riscos ambientais são amplamente potencializados.
No Sudeste do Brasil é essa herança, conjugada com os efeitos geológicos e
geomorfológicos dos processos de urbanização, que configuram o Antropoceno e a
particularidade de seus riscos.
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RESUMEN
Este estudio investiga los aspectos de la sostenibilidad en el medio ambiente de las ciudades.
Para tanto, se define como objeto de estudio la prevención de los riesgos al medio ambiente, y se
utiliza como referencia teórica temas relacionados con la sostenibilidad, prevención de riesgos,
preservacíon del medio ambiente, medio ambiente y ciudades turísticas. Por eso, se resalta que el
objetivo de esta investigación es realizar reflexiones sobre la integración de los parámetros de
sostenibilidad en el contexto ambiental en las ciudades turísticas. Como método de investigación,
se utiliza de pesquisa cualitativa y bibliografica. En ese contexto, se utilizó artículos de distintas
localidades del planeta com la finalidad de demostrar el consenso mundial a respecto de la
necesidad de toma de conciencia sobre las cuestiones relacionadas con la adopción de pautas de
prevención de riesgos para los recursos y la práctica de la sostenibilidad del medio ambiente. Así,
tenemos en cuenta el medio ambiente en las ciudades, en especial aquellas regiones que por sus
características tienen potencial turístico. Como resultado de la investigación, se expone que en
ciertos lugares turísticos el aumento de los indices ambientales ha de lograrse mediante el
desarrollo de prácticas de gestión ambiental, tales como la mejora de supervisión realizada por los
organismos responsables, ejecución las directrices de control de capacidad de carga en el
atractivo turismo de naturaleza, el desarrollo de programas de educación ambiental para la
comunidad local, la integración de señalización ambiental, y, por último, la realización de prácticas
de saneamiento ambiental. Estas directrices tienden a crear oportunidades, con el fin de asegurar
el uso apropiado de la tierra, la conciencia pública sobre la preservación del medio ambiente,
control de la contaminación del aire, buscando la racionalización de los recursos como el agua y la
energía, y, por último, el mantenimiento de los recursos naturales.
Palabras Clave: Sostenibilidad. Prevención de riesgos. Preservación ambiental. Medio
ambiente. Ciudades turísticas.
ABSTRACT
This paper investigates the aspects of sustainability in the environment of cities. For both, it is
defined as a study object the prevention of risks to the environment, and uses theoretical themes
related to sustainability, risk prevention, environmental protection, environment and touristic cities.
Therefore, it is emphasized that the objective of this research is to conduct reflections on the
integration of sustainability parameters in the environmental context in touristic cities. As research
method adopted is a qualitative and literature. In this context, were used articles from different
locations on the planet in order to demonstrate the global consensus on the need for awareness
on issues related to search adopting prevention guidelines risks to environmental resources and
practice of sustainability. So, we consider the environment in cities, especially those regions which
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due to their characteristics have tourism potential. As a result of the research, it is exposed that, in
certain tourist locations, the increase in environmental indices is to be achieved through the
development of environmental management practices, such as the improvement of the oversight
by the responsible bodies, the running of load capacity control guidelines in attractive natural
tourism, the development of environmental education programs for the local community, the
signage integration, and finally, the conduction of environmental sanitation practices. These
guidelines tend to create opportunities, in order to ensure proper land use, public awareness about
environmental preservation, control of air pollution, seeking rationalization of resources like water
and energy, and finally, the maintenance of natural resources.
Keywords: Sustainability. Risk prevention. Environmental preservation. Environment.
Touristic cities.
1. OBJETIVOS
Este artículo tiene como objetivo provocar reflexiones a respecto de la inserción de los
parámetros de la sostenibilidad en ciudades
turísticas, cuestionando el papel y las
potencialidades del sector de turismo, en la actual reconfiguración del paradigma del desarrollo
económico, ahora pautado en la búsqueda del desarrollo sostenible. De ese modo, el artículo visa
discutir si de hecho el turismo puede ser considerado una herramienta importante para una
reducción de los riesgos al medio ambiente, promoviendo actividades económicas con bajo
impacto ambiental y alineándose con el concepto de sostenibilidad.
2. MÉTODO
El artículo fue desarrollado por medio de un abordaje cuali-cuantitativa, enfocada en revisión
de artículos científicos, investigación documentada y consulta de anales de congreso,
disertaciones y tesis. Fueron utilizadas bases de dados como: Scientific Eletronic Library Online
(Scielo), Scopus y el banco de dados de tesis de la Universidad de São Paulo (USP). Los
términos para la investigación fueron: turismo sostenible, ecoturismo, desarrollo sostenible,
prevención de riesgos, ciudades turísticas, preservación ambiental y sostenibilidad.
3. DISCUSIÓN
3.1.

Sostenibilidad en el contexto de las ciudades.

En 1987, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por medio de la Comisión Mundial
sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (CMMAD) elaboró y presentó el término “desarrollo
sostenible” en el documento conocido como Informe Brundtland. Este concepto supone que la
búsqueda de crecimiento económico garanta la preservación del medio ambiente para satisfacer
las necesidades de las presentes y futuras generaciones. El término “desarrollo sostenible”
propone entonces, una estructura para la integración de políticas del medio ambiente con
estrategias de desarrollo (CMMAD, 1998). Esta expresión también viene a ser representada como
un concepto de gestión ambiental, que conduce a la comprensión de que este concepto ni
siempre se refiere al crecimiento económico, sino un cambio de comportamiento humano y de sus
instituciones (TOSUN, 2001). Algunos de estos cambios necesarios para alcanzar el desarrollo
sostenible se refieren a modificaciones en las políticas locales e internaciones en cada una de las
naciones del mundo (CMMAD, 1998) hacia la sostenibilidad.
Con el pasar de los años, el término “sostenibilidad” viene siendo utilizado ampliamente en
los medios de comunicación y ha estado presente en las diferentes áreas de la actividad humana
(SERRANO-BARQUÍN, 2008), culminando en la creación de varios otros conceptos, que todavía
deben ser mejor establecidos (CMMAD, 1998).
La popularización de la expresión “desarrollo sostenible” promovió en pocos años trabajos
reclamando un “desarrollo urbano sostenible”, un enfoque más específico de la idea general de
sostenibilidad en el medio urbano (SOUZA, 2008; MADUREIRA, 2005).
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La importancia de la aplicación del concepto de sostenibilidad en las grandes ciudades se
justifica por el hecho de que éstas son consideradas ejes centrales de productividad, cultura,
comercio, desarrollo social y ciencia, bien como locales de grandes cambios y procesos de
urbanización intensos (UN, 2015). Además de eso, las ciudades causan considerables impactos al
medio ambiente ya que son los mayores consumidores de recursos naturales y, por conseguiente,
las mayores generadoras de residuos, podendo ser responsables por la degradación de diversos
lugares simultáneamente (MADUREIRA, 2005). Siendo así, la busca por el desarrollo sostenible
en ámbito mundial requiere, necesariamente, la incorporación de los principios de sostenibilidad al
medio urbano.
3.2.

Turismo y riesgos ambientales

A pesar de los aspectos positivos de la expansión del turismo en locales con potencial
turístico, existen riesgos en términos de degradación socio cultural, económica y ambiental.
Segundo (SUNLU, 2003), es posible afirmar que los impactos ambientales negativos del turismo
ocurren cuando el nivel de utilización de los visitantes es mayor que la capacidad del ambiente
para enfrentar este uso dentro de los límites aceptables de cambio.
Un ejemplo de eso es el hecho de que la industria del turismo generalmente utiliza grandes
cuantidades de agua para la manutención de piscinas, hoteles y campos de golf, bien como para
uso personal de los turistas, podendo llevar a la escasez de agua, a la degradación de reservas
de este recurso natural y a la generación de grandes volumen de aguas residuales. Además de
eso, muchos otros recursos naturales pueden ser presionados por la actividad turística, tales
como alimentos, energía y materias primas. La utilización de la tierra para la acomodación de
turistas y para proveerlos de otras infraestructuras también puede llevar a presiones de recursos
como combustibles fósiles, bosques, suelo fértil, flora y fauna, minerales y áreas húmedas,
llevando a la degradación de la tierra. La actividad turística también puede causar contaminación
atmosférica debido a la producción de energía y a la utilización de medios de transportes por los
turistas; generando grandes cuantidades de residuos solidos y alcantarilla; y contaminación
estética generada por la construcción de infraestructura e instalaciones turísticas (SUNLU, 2003).
Em ámbito global, el turismo puede contribuir para la pérdida de biodiversidad, para el
agotamiento de capa de ozono y para los cambios climáticos (SUNLU, 2003). En ese contexto,
fue estimado que la contribuición del turismo para el calentamiento global es de 5% del total de
emissiones de gás carbónico. Además, asumiendose um escenario em que los estándares de la
actividad turistica quedense invariables hasta 2050, es previsto que, globalmente, el consumo de
energía aumentará en 154%, el consumo de agua en 152%, la emissión de gases de efecto
invernadero en 131% y la deposición de residuos en 251% (UNWTO, 2014).
3.3.

Turismo sostenible

Los cuestionamientos y las aspiraciones referentes al papel del turismo en el ámbito de la
sostenibilidad ambiental no son temas recientes; ellos proceden de una reflexión de mucho
tiempo, si consideramos el tiempo en que esos temas entraron en contexto global. Después de la
popularización del desarrollo sostenible desde el Informe Brundtland, una parte creciente de la
literatura de investigación científica sobre el turismo comenzó a abordar los principios y prácticas
del desarrollo del turismo sostenible (TOSUN, 2001).
En abril de 1995, fue realizada la Conferencia Mundial de Turismo Sostenible, en Lanzarote,
Islas Canarias en España, ocasión en que fueron elevadas cuestiones de ámbito estructural para
el turismo, cuestionando su papel ante la sociedad y el medio ambiente, reconociendo sus
debilidades (CMTS, 1995).
De acuerdo con UNEP y UNWTO, 2005, el turismo sostenible puede ser definido como “aquel
que lleva em cuenta los impactos económicos, sociales y ambientales actuales y futuros,
considerando las necesidades de los visitantes, de la industria, del ambiente y de las
comunidades locales”. Esta definición se aplica a todas las formas de turismo, incluyendo el
turismo de masa, teniendo como premisa el uso optimizado de los recursos ambientales
necesarios para la actividad turística, el respeto a la autenticidad sociocultural de las comunidades
locales y la promoción de operaciones económicas viables y duraderas, ofreciendo beneficios
económicos a todos los actores involucrados.
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En esta perspectiva, es de fundamental importancia también la forma que la populación de
una ciudad percibe los impactos positivos y negativos de la actividad turística, pues esto podrá
influir en la forma que la población recibirá sus turistas y visitantes (GARCIA et al., 2015).
Bajo una perspectiva además de los impactos ambientales del turismo, es posible asegurar
que la actividad turística puede hasta contribuir con la conservación ambiental. Eso es posible por
medio de las contribuciones financieras, en que los ingresos provenientes de tasas de entrada de
parques y otras fuentes pueden ser designados específicamente costear la protección y gestión
de áreas ambientalmente sensibles. Los gobiernos también pueden, indirectamente, utilizar tasas,
impuestos sobre ventas o arriendo de equipos de recreación y tarifas de licencia para actividades
como la caza y la pesca para administrar recursos naturales. La planificación ambiental adecuada
de la actividad turística y el potencial de turismo en aumentar el apreció del público por el medio
ambiente y aumentar la consciencia sobre los problemas ambientales también puede disminuir los
impactos ambientales de esta actividad económica. Además, la importancia turística de un lugar
por sus características naturales tiende a aumentar la importancia de su protección y
conservación. Finalmente, medidas regulatorias como el control del número de actividades
turísticas y el movimiento de los visitantes en áreas de protección pueden reducir el potencial de
impacto ambiental del turismo (SUNLU, 2003).
Por lo tanto, algunas de las prácticas de turismo sostenible capaces de reducir los
potenciales riesgos ambientales de la actividad turística y potencializar sus beneficios son la
mejoría de la fiscalización ambiental en los pontos turísticos afín de evitar la
depredación/degradación de estos; la ejecución de las directrices de control de capacidad de
carga en atractivos turísticos naturales, disminuyendo la presión sobre los mismos; la elaboración
de cursos de educación ambiental, tanto para la comunidad local cuanto para los visitantes,
aumentando la consciencia de los mismos sobre la importancia de la conservación ambiental; la
inserción de la señalización ambiental en los puntos turisticos, con el objetivo de alertar los
turistas sobre la fragilidad ambiental del local o de promover la educación ambiental; por fin, la
realización de prácticas del saneamiento ambiental, con el fin de evitar impactos como la
contaminación de suelos y de los recursos hídricos por aguas residuales provenientes de un
mayor número de personas que lo esperado para la población local
3.4.

Experiencias de turismo sostenible

3.4.1 Paris – Francia
La ciudad de Paris, en Francia, tiene 200 museos y monumentos, así como talleres, jardines,
iglesias y centro culturales, siendo conocida por su gran patrimonio artístico, histórico y cultural
que atrae turistas de diversos países y regiones. Progresivamente, aumenta el número de
iniciativas en la ciudad para la promoción del turismo sostenible, como es posible verificar el
hecho de que cada vez más hoteles, hostels y campings vienen buscando sellos y certificaciones
como el Green Key, el European Eco-Label, el Green Globe, el Earth Check y la ISO 14001 o
permisos, en especial el Paris Tourist Office’s Charter for Sustainable Accommodation in Paris,
que certifiquen su compromiso con la sostenibilidad. En la capital y en las cercanías, hay
aproximadamente 40 alojamientos con sellos ecológicos o certificaciones. Hay también en Paris
un gran número de tiendas de productos artesanales, locales, provenientes del comercio justo o
con certificación orgánica, así como diversos restaurantes, heladerías y food trucks eco
responsables, almacenes y mercados orgánicos y spas y centros de estética ecológicos (THE
PARIS CONVENTION AND VISITORS BUREAU, [s.d.]).
Ya en relación a los transportes, Paris presenta 6 estaciones de tren, uno de los medios de
transportes menos contaminantes. La ciudad también cuenta con 16 líneas de Metro, 6 líneas de
tren suburbano (RER), 3 líneas de tranvía, varias líneas de autobús que conectan la ciudad,
siendo algunos de ellos eléctricos, 700 km de vías para bicicletas urbanas y taxis movidos a
biocombustibles, híbridos o eléctricos. Además de eso, Paris es una ciudad compacta, o que
puede estimular y facilitar el desplazamiento a pie, además de haber dos rutas de caminata que
conectan la ciudad de norte a sur y de este a oeste. Hay también opciones como bicicletas y
scooters eléctricas para paseos en la ciudad, barcos eléctricos para travesías en el rio Sena,
sistemas de alquiler de bicicletas por día o por un corto período de tempo (Vélib’), servicio de
alquiler de autos por cortos períodos en que los autos pueden ser alquilados en una estación y
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dejados en otra diferente (Autolib’) y plataformas para facilitar la compartida de autos (THE PARIS
CONVENTION AND VISITORS BUREAU, [s.d.]).
3.4.2 Bonito, Mato Grosso do Sul (MS) - Brasil
El municipio de Bonito, en el estado de Mato Grosso del Sul tiene muchas paisajes naturales
como cascadas, grutas, huevas y bosques, los cuales pasaron a ejercer intensa atracción de
turistas desde la década 1990. Debido a este hecho, fueron realizados estudios con diversos
especialistas para la definición del número máximo adecuado de visitantes por día en cada punto
turístico, que culminó en la creación de un proyecto de turismo sostenible para limitar el número
de visitantes en algunos paseos y atracciones del municipio en el año 1994. Esta iniciativa se
originó de la alianza entre el gobierno y las agencias de turismo con el apoyo del Servicio
Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas (SEBRAE). El sistema es conocido como
“Voucher Único” y consiste en un recibo o documento que comprueba el pago y el derecho a un
servicio o a un producto, permitiendo el control de la visitación de turistas y también de la
recaudación municipal. Además de eso, 5 % del valor de cada paseo vendido es transformado en
impuesto para la municipalidad para ser aplicado en proyectos de conservación de la ciudad.
Actualmente, el sistema Voucher es digital y unificado, permitiendo la emisión de informes, y, por
lo tanto, el acceso a la cuantidad de vacantes disponibles para visitas en tiempo real por las
agencias de turismo. El proyecto de la ciudad también incluye la creación del Consejo Municipal
de Turismo (COMTUR), compuesto por asociaciones de la sociedad civil y representantes del
poder público, y orientado a la implementación de la Política Municipal de Turismo junto a la
Secretaría Municipal de Turismo y a la promoción del turismo de un modo organizado y sostenible
en el municipio, (PROGRAMA CIUDADES SOSTENIBLES, [s.d].).
De acuerdo con la misma fuente, ese proyecto de turismo sostenible hizo con que, en 2013, la
ciudad de Bonito ganase el Premio Mundial de Turismo Sostenible – World Responsible Tourism
Awards como el mejor destino de turismo responsable del mundo. En el mismo año, la ciudad
logró por 13ª vez el Premio “O Melhor de Viagem e Turismo” de la revista “Viagem e Turismo”
como el mejor destino de ecoturismo de Brasil. Además de eso, otro resultados del proyecto de
turismo sostenible de la ciudad son el desarrollo urbano, el aumento de empleos en el sector de
turismo, la mayor generación de renta e ingresos para el municipio, entre otros.
4. CONCLUSIÓN
La creciente consciencia ambiental en las últimas décadas llevo a la popularización del
concepto de “desarrollo sostenible”, a la aplicación de los principios de sostenibilidad para el
ambiente urbano y la inclusión de este tema en diversos sectores de economía; entre ellos, el
turismo, un sector capaz de provocar diversos impactos socioculturales, económicos y
ambientales.
En este contexto, el turismo sostenible, que considera los impactos económicos sociales y
ambientales actuales y futuros, surge como una alternativa para reducir los riesgos producidos por
la actividad turística en las ciudades, en especial aquellos relacionados al medio ambiente.
Ejemplos nacionales e internacionales ilustran algunas medidas que pueden ser adoptadas
para reducir los impactos de la actividad turística y fortalecer algunos de sus efectos positivos,
entre ellos, el aumento de la consciencia ambiental y la generación de renta para actividades de
conservación ambiental. Algunas medidas frecuentemente adoptadas por medio del turismo
sostenible para el aumento de los índices ambientales son la mejora de la supervisión por los
órganos responsables en los puntos turísticos, la ejecución de directrices de control de la
capacidad de carga en atractivos naturales, la elaboración de cursos de educación y conciencia
ambiental para la comunidad local y para los visitantes, la inserción de señalización ambiental en
locales ambientalmente sensibles o con fines de educación ambiental, y la realización de prácticas
de saneamiento ambiental, evitando los impactos negativos generados por las aguas residuales
en exceso generadas por la actividad turística.
Así, se verifica que la planificación y la gestión ambiental eficiente de la actividad turística
son capaces de promover la incorporación de los principios de sostenibilidad al sector turístico y
aumentar los indicies ambientales en ciudades con capacidad turística, alineandose con el actual
cambio de paradigma promovido por el concepto de “desarrollo sostenible” y reduciendo los
potenciales impactos ambientales, socioculturales y económicos de esta actividad.
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RESUMO
A bacia do rio Coxipó apresenta uma área de aproximadamente 678 km 2, e constitui um dos
principais contribuintes do rio Cuiabá. Este trabalho visa levantar a APP do rio Coxipó e as formas
de ocupação antrópica presentes nesta área, especialmente no seu trecho rural, de modo a
constituir etapa inicial para estudo sobre riscos geológicos nestas referidas áreas. O levantamento
dos dados envolveu o uso do SIG QGIS. Os resultados indicam que o rio Coxipó tem uma APP de
cerca de 609,56 ha ao longo dos 50.609,82 ha de área estudada, e 23,08 ha de APPs encontrase com alguma forma de ocupação antrópica. Desta forma, além de ocupação irregular destas
áreas, tal cenário pode contribuir com riscos a processos do meio físico, sobretudo em casos de
significativas vulnerabilidades a inundações, enchentes e erosões junto as margens do rio.
Estudos complementares, com dados de campo dos atributos do meio físico devem ser realizados
para o estabelecimento de um mapa final de riscos na bacia de estudo.
Palavras Chave: Geoprocessamento, Área de Preservação Permanente, Ocupação
Antrópica, Bacia do Rio Coxipó.
ABSTRACT
The basin of the river Coxipó has an area of approximately 678 km2 and is a major contributor of
the Cuiabá River. This work aims to raise the river APP Coxipó and forms of human occupation
present in this area, especially in its rural stretch to constitute initial step to study geological risks in
these two areas. The collection of data involved the use of GIS QGIS. The results indicate that the
river has a Coxipó APP about 609.56 ha over the 50,609.82 ha study area and 23.08 hectares of
APPs is with some form of human occupation. Thus, in addition to irregular occupation of these
areas, such a scenario can contribute to the risks of the physical environment processes,
especially in cases of significant vulnerabilities to flooding, flooding and erosion along the river
banks. Further studies with the physical environment attributes of field data should be performed to
establish a final risk map in the study basin.
Keywords: Geoprocessing, Permanent Preservation Area, Occupation Anthropic, River
Basin Coxipó.
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1. INTRODUÇÃO
A falta de planejamento territorial tem como consequência a ocupação antrópica em áreas
vulneráveis a processos naturais do meio físico acelerando tais processos e podendo resultar em
perdas sociais e econômicas.
A análise integrada envolvendo a suscetibilidade à ocorrência de processos geológicos,
com o levantamento do uso e ocupação do solo atual constituem etapas fundamentais para
mapear áreas de riscos à acidentes geológicos. Produtos cartográficos voltados ao ordenamento
territorial, tornam-se essenciais a análise e monitoramento de áreas improprias a ocupação. Estas
análises são feitas a partir da integração de informações em ambiente de sistema de informação
geográfica (SIG), proporcionando maior rapidez nas análises espaciais e na sistematização de
posteriores planos de informações (Sobreira e Souza, 2012).
A cidade de Cuiabá é um exemplo de que a falta de planejamento urbano somado ao
acelerado desenvolvimento gera grandes impactos ao meio físico, como todos os anos temos
registros de enchentes e inundações na área metropolitana do município. Este trabalho visa
levantar a APP do rio Coxipó em seu trecho na área rural e identificar formas de ocupação
antrópica estabelecidas nesta área, de modo a constituir etapa inicial para estudos futuros sobre
riscos geológicos associado a dinâmica de funcionamento hídrico na bacia do Coxipó.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
Este estudo foi desenvolvido por meio de três etapas de trabalho cujo os materiais e
métodos em cada um deles serão descritos a seguir.
2.1.

Delimitação da área de estudo

A bacia do rio Coxipó (Fig. 01) abrange uma área de aproximadamente 678 km2 entre os
municípios de Chapada dos Guimarães e Cuiabá, MT, constituindo um importante contribuinte do
rio Cuiabá. Ao longo dos cerca de 78 km de extensão, o rio Coxipó corta o Parque Nacional de
Chapada dos Guimarães, que tem 55% de área inserida na sua bacia (SILVA, 2007). Devido a
significativa antropização do rio Coxipó na área urbana de Cuiabá, a delimitação e estudo
envolvendo a APP ficaram, então, restritas às áreas fora do perímetro urbano.
2.2.

Aquisição e tratamento de imagens de Satélite

Foram utilizadas imagens do Google (31/07/2014) obtidas através do software AutoGR
Toolkit 3.4, para auxílio na delimitação da APP, assim como delimitação e vetorização das
drenagens da bacia do Coxipó. Toda a base cartográfica foi georreferenciada na projeção UTM
zona 21s e Datum SIRGAS 2000. A análise dos dados, produtos cartográficos e dados
estatísticos foram realizados pelo SIG QGIS versão 2.14 Essen.
Para a delimitação da bacia do Coxipó foi utilizado imagens de SRTM (Shuttle Radar
Topography Mission) com resolução espacial de 30m, obtidas pelo portal Earth Explorer. O
método de delimitação da bacia hidrográfica se baseia nos algoritmos do software Taudem,
integrados ao SIG QGISO corpo do texto deverá estar em Fonte Arial tamanho 11, com
alinhamento justificado. A primeira linha de cada parágrafo deverá iniciar com espaçamento 10
mm (1 cm).
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Figura 1: Mapa de localização da Bacia do Rio Coxipó, detalhe para o buffer ao redor do curso
principal da bacia, simbolizando as APP.

2.3.

Delimitação da APP

Para delimitação da APP foi considerado os dispositivos presentes no art. 58 da Lei
Estadual de Mato Grosso Nº 38 de 1995, que versa sobre os limites legais de APPs associados a
cursos d’água. Neste dispositivo é previsto APP de 30 metros para cursos d’agua de menos de 10
metros de largura, e APP de 50 metros para cursos d’água que tenham de 10 metros a 50 metros
de largura. Com base nesses critérios foram gerados buffers ao longo do curso principal da bacia
do Coxipó, de modo a espacializar a sua APP.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Rotinas de geoprocessamento permitiram estabelecer a área de APP do curso d’água
principal da bacia do Coxipó e o levantamento das formas de ocupação antrópica no seu entorno
(Figuras 02 e 03). Os resultados indicam que dentro da área estudada, que perfaz 50.609,82
hectares, o rio Coxipó possui áreas de preservação permanentem em torno de 609,53 hectares do
seu total. Dentro da referida APP levantada estima-se que aproximadamente 23,08 hectares
(quase 4%) estão sob ocupação antrópica, considerando a data da imagem utilizada no
levantamento, que é de 31/07/2014. A ocupação está associada principalmente às atividades de
lazer e recreação às margens do rio Coxipó.
Menezes Filho e Amaral (2014) descrevem um histórico de inundações de acordo com a
taxa de urbanização para o município de Cuiabá no período de 1970 e 2010, onde evidencia que
os períodos de maiores taxas de urbanização coincidem com as ocorrências de inundações de
maiores proporções.
Apesar da bacia do Coxipó necessitar de estudos mais detalhados a respeito da
suscetibilidade à inundações e enchentes, um aumento futuro nas taxas de antropização das suas
3
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áreas de APPs tendem a resultar em aumento nos processos erosivos e assoreamentos ao longo
dos cursos d’água, uma vez que a ocupação é marcada pela supressão da vegetação original do
local, com consequente instalações de construções ou exposição do solo, que estará sujeito a
uma maior compactação.

Figura 2: Carta imagem de trecho representativo da ocupação da APP ao longo do rio Coxipó.

Muito embora os dados apontem uma taxa de ocupação em APP do rio Coxipó não tão
elevada, é de se ressaltar que, salvo as exceções de casos particulares, que a legislação veda o
uso do solo em APP, cujo um dos objetivos mais essenciais é assegurar a estabilidade geológica
das margens dos cursos d’água, contribuindo assim para se evitar situações de riscos geológicos.
Se torna necessário estudos mais detalhados para caracterização dos atributos do meio
físico da bacia do Coxipó, para subsidiar mapeamento da vulnerabilidade a processos geológicos,
cujos resultados, após serem integrados com informações do uso e ocupação do solo na bacia
permitiram estabelecer um mapa final de risco geológico associado a dinâmica de funcionamento
hídrico na região.
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Figura 3: Carta imagem de trecho representativo da ocupação da APP ao longo do rio Coxipó.
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RESUMO
Análise e sugestão de aplicação da ferramenta de software de vídeo analítico em câmeras de
circuito fechado de televisão (CFTV) para monitoramento em tempo real de encostas, taludes (corte
e aterro), obras de estabilização como ferramenta de marco superficial para medição de
deslocamentos verticais e horizontais em superfície.
Palavras chaves: Gestão de Riscos, CFTV, Video Analítico.

ABSTRACT
Analysis and suggestion of application of video analytics software tool on closed circuit television
(CCTV) cameras for real-time monitoring of slopes, embankments (cut and fill), stabilization works
as a surface landmark tool for measuring vertical and horizontal displacements surface.
Key words: Risk Management, CCTV, Video Analytics.
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1. INTRODUÇÂO
1)

Por definição da norma internacional ISO 31000, risco é definido como “o efeito que decorre da
incerteza dos objetivos”. Sendo assim, o risco pode ser definido como, uma situação que implica
exposição ao perigo, possibilidade de que alguma coisa desagradável possa ocorrer, chance de
ganho ou o fato de ficar exposto aos efeitos de algo potencialmente capaz de ocorrer no futuro.
Todas as entidades, no desempenho de suas atividades, estão sujeitas a eventos, incidentes ou
ocorrências provenientes de fontes internas ou externas, que podem afetar positiva ou
negativamente a realização de seus objetivos. Quando esse evento qualquer impacta positivamente
a entidade ou seus objetivos temos a oportunidade e quando impacta negativamente temos o risco.
A administração do risco tem por diretiva que este é uma opção e não destino, portanto devem ser
assumidos, mitigados (alocados, controlados, compartilhados ou financiados) ou, simplesmente,
evitados. A assunção de um risco inerente pressupõe a tomada de medidas negociais ou de
controle por parte da entidade visando reduzi-lo, restando o chamado risco residual. A tipologia de
riscos não é padronizada, pois cada empresa tem um modus operandi específico, demandando a
utilização de controles internos diferenciados.
A concretização do risco acontece mediante a exposição de sinais que se monitorados e
acompanhados com rotina, o mesmo pode ser mitigado e até evitado a concretização de
catástrofes.

2. APLICAÇÃO DO CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV)
2)”

Um projeto de CFTV consiste, no entendimento dos anseios do cliente, no conhecimento da
tecnologia a ser ofertada, seus limites e particularidades, adequação da tecnologia em prol de
atender as expectativas do cliente e principalmente na orientação quanto aos detalhes técnicos
relevantes que em grande parte dos casos não são de conhecimento do contratante”.
O ideal é que o projeto de CFTV seja suportado por uma análise de riscos, fazendo com que o
mesmo esteja focado em mitigar os riscos e ameaças mais iminentes ou com maior impacto ao
cliente. Porém a realidade com a qual nos deparamos em grande parte, está distante desse mundo
ideal e o contratante precisa de um projeto que atenda aos seus anseios e necessidades.
O uso dessa ferramenta do CFTV no dia a dia estabelece que existem várias aplicações e objetivos
do cliente ou projetista para a câmera em cada local ao qual forem sugeridas por ambas as partes.
Esses objetivos são classificados como segurança patrimonial, gestão de pessoas e gestão de
processos.
A aplicação do CFTV na gestão de processos agrupa as informações facilitando a tomada de
decisão e consequentemente reduzindo os investimentos necessários para a mesma finalidade.
Garante que a condição de segurança seja alterada devido à ausência de anonimato e pode ser
integrado a várias ferramentas de automação que contribuem para o controle do processo.
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3. FERRAMENTA DE VÍDEO ANALISE
É uma ferramenta de vídeo inteligente utilizada no software de gravação de imagens que no
momento no qual a imagem for capturada pelas câmeras do CFTV, o sistema de vigilância por vídeo
executa automaticamente uma análise do vídeo capturado. O Vídeo Inteligente tem a ver com a
redução da grande quantidade de informações contidas no vídeo, para que ele seja gerenciado
mais facilmente por sistemas e pessoas.
O sistema permite o uso eficiente dos recursos humanos onde menos operadores podem monitorar
até mesmo instalações muito grandes, uma vez que a equipe não é obrigada a assistir muitos
monitores por longas horas e em vez disso, o sistema de vídeo inteligente permite gerar alarmes
de acordo com eventos que estejam ocorrendo no momento da operação facilitando a gestão e
minimizando as falhas humanas.

Figura 1: Exemplo do uso de vídeo análise
Dentro de segundos em que um suspeito ou ação ocorrem, o sistema dispara uma regra de análise
definida pelo usuário. Uma notificação instantânea é enviada para a estação de trabalho da central
de monitoramento. A análise de vídeo utilizada em conjunto com o CFTV permite que o
monitoramento seja mais eficiente e inteligente, auxiliando os operadores a obter um maior índice
na captação de sinistros e na detecção de eventos.

4. MARCO DE DESLOCAMENTO SUPERFICIAL
São elementos metálicos ou de concreto, de pequena dimensão utilizados para registro dos
deslocamentos verticais e horizontais do maciço em relação a uma referência indeslocável, com
topografia de precisão. Os deslocamentos horizontais são medidos através de colimações
geodésicas, enquanto que os deslocamentos verticais (recalque) serão medidos através de
nivelamento de precisão.
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É de fato um dos mais simples instrumentos para acompanhamento de deslocamentos superficiais,
sendo que, o instrumento possui basicamente uma haste metálica, com proteção antioxidante,
fixada em uma base de concreto, um pino visível que servirá como mira e é posicionado em pontos
de interesse do maciço (barragem, aterro, etc.). O monitoramento dos deslocamentos é feito por
acompanhamento topográfico.

Figura 2: Exemplo de marco superficial e procedimento de monumentalização do mesmo
As principais vantagens deste sistema de monitoramento é o baixo custo, facilidade de instalação
3)”
e manutenção.
Como desvantagens temos a necessidade de equipe de topografia no
empreendimento, impossibilidade de acompanhamento em tempo real, imprecisão das leituras em
dias ensolarados, impossibilidade do monitoramento em dias chuvosos e a facilidade de danos, por
acidentes ou vandalismo, já que o instrumento fica exposto.”
Os marcos superficiais ainda não possuem periodicidade de medições recomendada, que seria
diária ou no mínimo uma vez a cada sete dias dependendo das condições de operação e
movimentação do maciço.

5. SUGESTÃO DE APLICAÇÃO
Utilizando a ferramenta de CFTV com vídeo análise integrada a ferramenta de marco superficial,
porem com os devidos ajustes e adaptações para o funcionamento adequado e captura da
informação requerida, o maciço pode ser monitorado em tempo real, de qualquer local solicitado. A
fusão das duas ferramentas visa aproveitar as vantagens de cada tecnologia, eliminando as
desvantagens inerentes da ferramenta de marco superficial e em tese propiciaria um maior controle
nos deslocamentos visando a oportunidade de antecipar a concretização dos riscos.
Primeiramente os marcos devem ser adequados em dimensões e profundidade de aplicação para
que reflitam o máximo possível os deslocamentos horizontais e verticais. As informações mais
relevantes e a interação entre o deslocamento deles deve ser implantada no software de vídeo
monitoramento.
Câmeras de circuito fechado de televisão podem ser posicionadas em locais com referências
indeslocáveis e direcionadas para o local onde os marcos estão localizados. Essas capturam a
imagem em tempo real e ininterruptamente trazendo o benefício que a ferramenta do marco
superficial não fornece pela necessidade de mão de obra no local.
Deve ser desenvolvida uma metodologia de alarmes que indiquem com o máximo possível de
precisão os deslocamentos e a interconexão desses. Com esses movimentos pode ser formatado
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uma metodologia na qual o sistema dispara alarmes em níveis de criticidade onde esses irão
desencadear uma séria de tratativas em vias de mitigar e antecipar a concretização do risco.

6. CONCLUSÂO
No contexto da gestão de riscos, as ferramentas que permitem um acompanhamento constante são
fundamentais para antecipar a tomada de decisão, possibilitando a mitigação de riscos e evitar a
concretização de catástrofes. Na medida em que a necessidade da presença do elemento humano
é substituída por sistemas eletrônicos, os custos tendem a reduzir e aumentar a quantidade de
informações capturadas.
Por ser uma ferramenta relativamente nova as aplicações do vídeo analítico ainda são muito
voltadas para a gestão de riscos patrimoniais e incipientes na gestão de processos do dia a dia. O
desenvolvimento dessas aplicações é o motor que impulsiona a evolução da tecnologia do circuito
fechado de televisão.
A evolução de uma ferramenta de análise se dá com a expansão da aplicabilidade e formas de
interação dessa com as diversas áreas do conhecimento. A necessidade de se reunir um grupo
multidisciplinar de especialistas é um fator a ser vencido para o desenvolvimento dessa e outras
ferramentas com o objetivo de mitigar riscos.
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RESUMO
A AQRM é considerada ferramenta fundamental no estabelecimento de critérios e padrões do uso
de lodo na agricultura. Com o intuito de estimar o risco de infecção anual por Ascaris em
consumidores de alface cultivados em solo com lodo foi considerada a concentração de ovos
viáveis no lodo, diluição dos ovos no solo e redução por lavagem, modelo beta-poisson de doseresposta e taxas de ingestão de alface. O cálculo da probabilidade de infecção diário(Pi) foi feito
utilizando-se a seguinte equação:Pi=1-(1+d/ β)-α:d=dose; β=parâmetro do modelo dose-resposta;
α=parâmetro do modelo dose-resposta. A probabilidade de infecção anual(Pa) foi calculada por
meio da seguinte equação:Pa=1–(1-Pi)n,onde:n=frequência de exposição (para ingestão de alface
assumiu-se 150 dias/ano). A estimativa do risco para os consumidores de alface foi elevada
quando considerado risco tolerável de 10-4, como estabelecido pela USEPA. Essa avaliação
mostra que os riscos são elevados e que medidas devem ser tomadas para diminuir os riscos de
infecção na população exposta.
Palavras Chave: Ascaris, Lodo, agricultura, Avaliação de risco
ABSTRACT
QMRA it is considered a useful tool for establish limits and criteria on sewage sludge application.
In order to assess the risk of infection of Ascaris by ingesting lettuce cultivated in soil amended
with sewage sludge, concentration of viable eggs in sewage sludge, dilution of eggs in soil and
reduction by washing crops, beta-poisson model of dose-response and lettuce ingestion intakes
were take in account. The probability of daily infection (Pi) was calculated by the following
equation: Pi = 1- (1 + s / β) -α: D = Dose; β = parameter dose-response model; α = parameter
dose-response model. The annual probability of infection (Pa) was calculated by the following
equation: Pa = 1- (1-Pi) n, where n = Exposure frequency (for lettuce intake assumed 150 day /
year). The estimate risk to lettuce consumers was high when considered tolerable risk of 10 -4, as
established by the USEPA. This assessment shows that the risks are high and that measures
should be taken to reduce the risk of infection in the exposed population.
Keywords: Ascaris, Sewage sludge, Agriculture, Risk assessment
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1. INTRODUÇÃO
O lodo gerado do tratamento do esgoto é rico em nutrientes e pode ser aplicado na
agricultura se tratado adequadamente, uma vez que pode conter metais pesados e patógenos,
entre estes ovos de helmintos (ANDREOLI e PEGORINI, 1998; ABREU et al., 2003; CORRÊA et
al., 2007, DUARTE et al., 2008). A disposição inadequada do lodo não tratado ou tratado
ineficientemente pode acarretar problemas de saúde e ambientais (COELHO et al., 2005;
CARRIJO e BIONDI, 2008; DUARTE et al., 2008).
Países desenvolvidos onde a infraestrutura sanitária é mais avançada, o destino do lodo
gerado está melhor definido, com políticas e normas bem estabelecidas. Em contrapartida, outros
países estão começando a desenvolver seus guias ou ainda não os têm devido às condições
econômicas e de infraestrutura de cada um (UN-HABITAT, 2008).
Na Europa, estima-se que em 2005 tenham sido produzidos 10 milhões t/ano de lodo.
Calcula-se que seja produzido por pessoa 90g /dia, base seca (FYTILI e ZABANIOTOU, 2008).
Entre os países da União Europeia, estima-se que 45% do lodo produzido foi aplicado na
agricultura. Nos EUA, em 2004, foram geradas aproximadamente 7,2 milhões de toneladas
métricas secas de lodo, sendo que 55% foram destinadas para áreas agrícolas, de silvicultura, e
restauração de solo. A figura 1 mostra a porcentagem de uso benéfico do lodo nos EUA. No Brasil
estima-se que 21.000 toneladas (base seca)/mês de lodo (cerca de 15%) estejam sendo
destinadas ao uso agrícola (UN-HABITAT, 2008).
Com intuito de proteger a saúde humana e ambiental, o Conselho Nacional do Meio
Ambiente (CONAMA) estabeleceu em 2006 critérios e procedimentos para o uso do lodo em
áreas agrícolas, mediante a publicação da Resolução nº375/06. Segundo a Resolução devem ser
observados os parâmetros orgânicos, inorgânicos, agentes patogênicos e indicadores
microbiológicos. Dentre os agentes patogênicos e indicadores, devem ser analisadas as
concentrações de coliformes termotolerantes, ovos viáveis de helmintos, Salmonella e vírus. O
lodo é dividido em duas classes A e B. O lodo classe A é resultante de processos de efetiva
redução de patógenos, podendo ser aplicado em horticultura desde que sejam respeitadas as
restrições previstas nos artigos 12 da seção IV e artigo 15 da seção V. A concentração de ovos de
helmintos viáveis permitida é <0,25 ovo/g de ST(sólidos totais). O lodo classe B resulta de
processos de redução moderada de patógenos, onde a concentração de ovos viáveis de
helmintos é <10 ovos/g de ST. A Resolução estabeleceu que a partir do ano de 2011, apenas lodo
classe A poderia ser empregado na agricultura, a menos que fosse comprovada a segurança do
uso do lodo classe B por estudos epidemiológicos nacionais e de avaliação de risco (CONAMA,
2006).
A legislação vem sofrendo críticas uma vez que, aparentemente, importou padrões
estabelecidos pela legislação americana EPA (Environmental Protection Agency) CFR Part 503 –
Control of Pathogens and Vector Attraction in Sewage Sludge de 2003, sem levar em
consideração a realidade epidemiológica brasileira (SOCCOL et al., 2010; BASTOS et al., 2013).
Segundo Jiménez, 2007, a prevalência de helmintos em países desenvolvidos é menor que
a observada em países em desenvolvimento e não representa a realidade encontrada nestes. Os
limites estabelecidos pela USEPA são baseados na inativação alcançada por processos de
tratamento disponíveis para redução significativa de patógenos, como a digestão aeróbia por
exemplo. Mas esses limites foram estabelecidos quando a concentração inicial de ovos de
helmintos era no máximo 10 ovos/g ST. Em países em desenvolvimento a quantidade encontrada
no lodo pode variar de 70 a 735 ovos/g ST. No Brasil o número de ovos no lodo é 75 ovos/g ST
(JIMÉNEZ et al., 2007; JIMÉNEZ, 2007; NAVARRO et al., 2009).
O estabelecimento de limites segundo inativação conforme tipo de tratamento e dados
epidemiológicos não são suficientes para estimar o risco desses patógenos à saúde humana
(NAVARRO et al., 2009; BASTOS et al., 2013). Assim como a WHO, 2006, esses autores,
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sugerem o uso da Avaliação Quantitativa de Risco Microbiológico (AQRM), onde a análise de
diferentes cenários de exposição ao patógeno pode contribuir com ações mitigadoras e de
proteção à saúde humana.
Considerando que a AQRM é uma ferramenta fundamental no estabelecimento de critérios
e padrões microbiológicos na área ambiental sendo seu uso recomendado pela WHO e USEPA; a
Resolução nº375/06 cita o uso da mesma em futuros estudos que possam contribuir com dados
no país e a necessidade de adequar a norma à realidade brasileira, é que o presente trabalho se
insere.

2. MATERIAL E MÉTODOS
Para estimativa do risco de infecção anual por Ascaris em adultos (>21 anos) foram
considerados a concentração de ovos no lodo; diluição dos ovos no solo e por lavagem da alface;
modelo dose-resposta; taxas de ingestão de alface cultivada em solo com adição de lodo.
Concentração de ovos no lodo
Dados de Bastos et al.,2012, foram utilizados para concentração de ovos. As concentrações
dos ovos foram ajustadas por distribuição normal pelo método da máxima verossimilhança
resultando em ajuste a uma distribuição triangular sendo valor mínimo de 1,0x10-10, moda de
2,44x10-9 e máximo de 4,6x10-1.
Diluição dos ovos no solo e por lavagem do cultivo
Para determinar a diluição de ovos no solo, foi utilizado a distribuição triangular calculada
por Magalhães, 2012. Foram consideradas as taxas de aplicação recomendadas para nitrogênio,
fósforo e potássio para vegetais folhosos. Considerou-se a incorporação do lodo em um solo de
densidade 1,5/cm³ e profundidade de 0,20m (ANDREOLI et al., 2001). A redução dos ovos
durante a lavagem da alface foi considerada uma distribuição uniforme, sendo valor mínimo de 1
log e máximo de 2 logs segundo Navarro et al., 2009.
Modelo dose-resposta
O modelo dose-resposta utilizado foi desenvolvido por Navarro et al., 2009. Foram utilizados
dados epidemiológicos de infecção por Ascaris e dados da qualidade de água de reuso utilizada
na irrigação do cultivo no Vale Mezquital, México.
Taxas de ingestão de vegetais cultivados em solo com adição de lodo
As taxas de ingestão de ingestão de alface por adultos foram obtidas da pesquisa realizada
por Carlos et al.,2008, em São Paulo. Foi solicitado aos 1562 participantes do inquérito que
registrassem todo alimento consumido nas últimas 24 horas. Foi aplicada a distribuição triangular
envolvendo as menores (20g), médias (30g) e maiores (50g) porções consumidas, tanto para
homens quanto para mulheres. Concluiu-se que a ingestão de alface era a mesma para ambos os
sexos.
Com relação à frequência do consumo desses vegetais, foi assumido o pior cenário onde os
mesmos seriam cosumidos diariamente ao longo do ano.
Incerteza e análise de sensibilidade
Para análise de incertezas e sensibilidade utilizou-se a simulação de Monte Carlo com
10.000 interações usando Crystal Ball (Oracle) com todas as premissas prévias assumidas.

3. RESULTADO E DISCUSSÃO
Os valores obtidos para o risco de infecção anual por Ascaris mediante ingestão de alface
cultivado em solo com adição com lodo de esgoto estão representados na figura 01. O valor
máximo foi de 4,77x10-2, IC 95%, caracterizando risco elevado quando comparado com o valor
3

preconizado pela USEPA de 10-4 de risco tolerável. O valor da mediana foi 1,3x10-2, também
considerado elevado (Figura 01).

Figura 01: Risco de infecção anual por Ascaris em consumidores de alface cultivado em solo tratado
com lodo.

Quando analisada a sensibilidade, ficou evidente que a concentração de ovos viáveis no
lodo contribui sobremaneira com o aumento do risco ao consumidor. A taxa de diluição no solo
também contribuiu de maneira significativa nos valores de risco (Figura 02). Esses dados vão de
encontro ao relatados por Navarro et al., 2009, onde os autores avaliaram o risco de
concentrações de 0,25 ovos/gST, 1 ovos/gST, 4 ovos/gST e 37 ovos/gST. Quanto maior a
concentração de ovos no lodo, aliado à menor diluição no solo (devido a maior taxa de aplicação
de lodo no solo), maior foi o risco para o consumidor de vegetais crus. Os autores demonstraram,
no entanto que a lavagem da hortaliça, com remoção de 2 log pode contribuir com a diminuição
do risco. Bastos et al., 2009, também concluíram que há maior risco de infecção quando a
concentração de ovos viáveis no lodo é elevada (10 ovos/gST).
Os dados obtidos da análise do cenário exposto e da sensibilidade dos parâmetros permite
observar quais são os pontos críticos e quais ações e barreiras sanitárias podem ser criadas,
diminuindo assim o risco para os consumidores.

Figura 02: Sensibilidade dos parâmetros estabelecidos.
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Para este trabalho optou-se por construir um cenário de exposição simplificado com intuito
de demonstrar que a AQRM é uma ferramenta útil, oferecendo subsídios que contribuam com
ações mitigadoras e de proteção à saúde humana e ambiental.
A avaliação de risco permite ainda que os órgãos reguladores possam criar normas e
padrões de acordo com a realidade de seu país, não impondo normas que sejam restritivas
demais, dificultando e desestimulando o uso do lodo na agricultura e tampouco, ampliem os
impactos à saúde das pessoas.
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RESUMO
O presente trabalho tem por objetivo o estudo das enxurradas que ocorrem no município de
Caçapava do Sul, utilizando como ferramenta estudos hidrológicos associados aos Sistemas de
Informações Geográficas (SIG). Dados utilizados incluem vazão, pluviosidade, relevo e imagens
de satélite LANDSAT-7. Os resultados obtidos incluem o valor das vazões de pico nos
hidrogramas e a curva-chave da microbacia na área de estudo, além dos locais de maior risco
geológico a enxurradas localizados através de mapeamento, bem como a evidência da umidade
no local em período de cheia. Concluiu-se que a microbacia de estudo em Caçapava do Sul
apresenta grande suscetibilidade ambiental, evidenciado pelos picos de vazão ocasionados em
curto período de tempo, necessitando de atualização da rede de drenagem pluvial.
Palavras Chave: Enxurradas em Caçapava do Sul. Mapeamento de áreas de risco. Estudos
Hidrológicos.
ABSTRACT
This study has the aim to understand the occurrence of flash floods in Caçapava do Sul, using as
tools hydrological studies associated to Geographic Information System (GIS). The data used
include flow rate, rainfall, relief of the watershed and LANDSAT-7 satellite images. The results
include the value of the flow rate peaks and the rating curve, the flash flood risk areas located in
the mapping, and the evidence of soil humidity in the period of flood. The conclusion was that
Caçapava do Sul presents large environmental fragility for flash floods, pointed by the flow rate
peaks that occur in small periods of time, which shows that the town needs to update the pluvial
drainage system.
Keywords: Flash Floods in Caçapava do Sul. Mapping of risk areas. Hydrological studies.
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INTRODUÇÃO

Atualmente 80% da população do Brasil encontra-se em área urbana e grande parte deste
crescimento foi acompanhado de má infra-estrutura. Os efeitos do aumento populacional nas
cidades são relevantes sobre todo o aparelhamento urbano relativo aos recursos hídricos. Neste
contexto, as inundações e enchentes constituem-se em um dos mais importantes impactos sobre
a sociedade (TUCCI 1997).
Caçapava do Sul encontra-se entre os municípios com maior número de enxurradas no
estado do Rio Grande do Sul. A cidade tem um histórico de oito inundações bruscas ou
enxurradas ocorridas no período de 1991 a 2012 (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA
CATARINA, 2012).
Não existem ainda estudos que detalhem de fato as áreas sujeitas às inundações bruscas
na cidade, tampouco algum que vise o estudo das características hidrométricas das microbacias
do local. Dentro desse contexto, este trabalho visa estudar as enxurradas que ocorrem na área
urbana.
O problema de pesquisa, portanto, gira em torno do estudo dos condicionantes que atuam
em uma microbacia hidrográfica de Caçapava do Sul e que desencadeiam a ocorrência de
inundações bruscas na cidade, possuindo como parâmetros de análise a caracterização
hidrométrica da microbacia de estudo.
O objetivo geral do trabalho é realizar um estudo acerca das enxurradas que ocorrem em
Caçapava do Sul, através de dados hidrológicos da microbacia de estudo e imagens de satélite.
Quanto aos objetivos específicos, pode-se citar: 1. avaliar e definir as características
morfológicas e hidrométricas de uma microbacia hidrográfica urbana; 2. elaborar mapas temáticos
que permitam visualizar as áreas atingidas por inundações bruscas; e 3. compreender os
condicionantes das inundações bruscas em área urbana do município de Caçapava do Sul.
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2.1

MATERIAIS E MÉTODOS

Área de estudo

Caçapava do Sul se encontra a 260 km da capital do estado, Porto Alegre, e suas vias de
acesso são pela BR 290, que liga o município a capital do estado, BR 153 que liga Bagé a
Caçapava do Sul, BR 392 e RS 357, que ligam Santana da Boa Vista e Lavras do Sul a
Caçapava, respectivamente (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL 2013).
A área de estudo está contida dentro do município de Caçapava do Sul, no perímetro
urbano, entre as ruas Benjamin Constant e Barão do Rio Branco (Figura 1). Cada esquina entre
as duas ruas do local de estudo tiveram seus dados acerca do escoamento superficial
monitorados e foram numeradas com letras alfabéticas de “A” ate “G” para um melhor
discernimento
desses
locais
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Figura 1. Mapa da área de estudo. A) Localização do Rio Grande do Sul no Brasil. B) Localização de
Caçapava do Sul no Rio Grande do Sul. C) Município de Caçapava do Sul D) Área urbana de Caçapava do
Sul e E) Área de estudo. F) Modelo digital de terreno da microbacia de estudo realizado no software Surfer
10.

2.2

Metodologia

A metodologia utilizada no presente trabalho consiste em estudos hidrológicos e no uso do
sensoriamento remoto dentro de uma microbacia na área urbana de Caçapava do Sul.
Resumidamente, os procedimentos efetuados foram o mapeamento das áreas de risco a
enxurradas no município, criação de manchas de inundação e atribuição do grau de risco
geológico nas respectivas áreas, bem como a criação e análise do hidrograma e curva-chave de
cada seção, confeccionados através dos dados de vazão coletados na área de estudo durante
três eventos de chuva (Tabela 1). Os dados acerca da largura da lâmina de água e da velocidade
da mesma foram calculados pelos próprios autores durante as chuvas através de um flutuador e
uma trena. A pluviosidade foi medida através de um pluviômetro móvel durante os eventos de
chuva. Foi utilizado um método de interpolação de valores históricos, denominado polígonos de
Thiessen para cálculo de precipitação em dois dias na microbacia hidrográfica de estudo: um
representando um período de seca no dia 18/12/2001 e o outro um período de cheia no dia
22/07/1999. A interpolação foi feita por meio dos dados históricos das estações pluviométricas de
Encruzilhada do Sul, Santa Maria e Bagé, municípios próximos da área de estudo. Por fim, este
trabalho realizou o estudo da reflectância do pixel da área de estudo com resolução 30 x 30
metros nas bandas 1, 2, 3, 4, 5 e 7 no período de seca e cheia através de imagens de satélite
LANDSAT-7. Através do software Spring 4.1 os valores do pixel da área de estudo, isto é, os
níveis de cinza, que variam de 0 a 255 foram transformados em porcentagem de reflectância.
Tabela 1 – Resumo das características dos eventos de chuva monitorados

Evento

Data

1
2
3

20/09/2015
21/09/2015
21/10/2015

Intensidade
chuva (mm)
3,25
10
10

3

da Duração da chuva
(minutos)
70
130
80
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3.1

RESULTADOS

Mapeamento das áreas de risco a enxurradas

O mapeamento de risco a inundações no município de Caçapava do Sul permitiu identificar
quatro áreas sujeitas a esse tipo de desastre hidrológico de acordo com a Defesa Civil (Figura 2).
Pela gravidade dos eventos, os locais foram classificados como sendo de alto risco para
enxurradas. A microbacia onde os estudos hidrológicos foram feitos não aparece no mapa de
risco, pois não foi indicada pela Defesa Civil. No entanto, devido à alta ocorrência de enxurradas
na área, verificada pelos próprios autores, o local foi alvo de estudos devido a sua localização
central. Sugere-se que a Defesa Civil inclua a microbacia de estudos como área de risco.
Figura 2 – Areas de risco a enxurradas em Caçapava do Sul.

3.2

Estudos hidrológicos

Nesta seção são apresentados os hidrogramas da microbacia durante os três eventos de
chuva analisados.
A Figura 3 A mostra o hidrograma da microbacia durante o evento 1. A vazão de pico é 1,336 m3/s
ocasionada por uma chuva de 2 mm em torno das 16h00min, a partir daí a chuva cessa e a vazão
diminui para um valor 1,1415 m3/s e precipitação de 3,25 mm, diminuindo ainda mais para 0,7
m3/s. Este evento é marcado pelo rápido aumento da vazão com pouca precipitação. Apenas 3,25
mm de chuva foi suficiente para causar mais de 1 m3/s de vazão. Isso pode ser explicado pela
umidade antecedente do solo: havia chovido 25 mm distribuídos nos 5 dias anteriores. O evento 2
se caracterizou pelos maiores valores de vazão observados. (Figura 3 B) A vazão de pico deste
evento, foi de 3,2445 m3/s, com precipitação acumulada de 9 mm. A partir daí, há uma recessão
do fluxo superficial, com leve pico às 11h20min e, logo após, a continuidade da recessão. A
precipitação acumulada foi de 49 mm, distribuídos nos 6 dias anteriores, sendo que no próprio dia
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choveu 69 mm. Durante o evento 3, a ascensão do hidrograma (Figura 3 C) vai das 19h45min até
as 20h00min, com vazão de pico no valor de 1,0656 m3/s originada por uma precipitação
acumulada de 8 mm. A partir daí observa-se uma leve recessão. Entretanto, novamente ocorre
um pico de vazão às 20h20min. A recessão definitiva do hidrograma, portanto, começa a partir
desse horário e às 21h00min corresponde ao fim do escoamento superficial. A Figura 3 D
representa uma estimativa de vazão na microbacia caso a cota atinja 1 metro de altura. Neste
caso, a vazão será de 17,58 m3/s.
Figura 3– Hidrogramas dos eventos hidrológicos monitorados. A) Hidrograma da microbacia durante o
evento 1. B) Hidrograma da microbacia durante o evento 2. C) Hidrograma da microbacia durante o evento
3. D) Curva-chave confeccionada para o ponto B e sua aplicação em uma cota de um metro.

Através do método do Soil Conservation Service (SCS, 1975), realizou-se o cálculo da
precipitação efetiva, tendo como variáveis P (precipitação) = 10 mm e N (número de deflúvio que
define o complexo hidrológico solo vegetação) = 100, correspondente a áreas urbanizadas. O
resultado de 5,7 mm representa a precipitação que efetivamente contribuiu para o escoamento
superficial.

3.3

Uso do sensoriamento remoto

Através dos polígonos de Thiessen, método de interpolação utilizado para calcular os
valores de pluviosidade na microbacia de estudo, Caçapava do Sul teria um precipitação de 1,9
mm para o dia de seca e para o dia de cheia 39,64 mm. A figura 4 ilustra o comportamento
espectral da microbacia de estudo durante os dois dias nos quais as imagens de satélite Landsat7 foram analisadas. A assinatura espectral da microboacia em período de estiagem e seca
evidencia a umidade do solo. A reflectância de corpos umidos é conhecida por ser menor em
relação a solos secos. Esse resultado mostra a eficácia do sensoriamento remoto na
determinação da umidade do solo.
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Figura 4 – Resultados da análise da reflectância da área de estudo. A) Assinatura espectral da área em
período de seca. B) Assinatura espectral da área em período de cheia. C) União das curvas espectrais
perante as bandas do espectro eletromagnético.

.
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CONCLUSÕES E DISCUSSÃO

Pelo fato do hidrograma da microbacia de análise ilustrar exatamente o comportamento de
área urbanizada, situado por Tucci (2003), torna-se claro os efeitos da urbanização na cidade,
embora poucas vias sejam totalmente impermeabilizadas. Além disso, o espraiamento urbano no
município foi acompanhado de péssima infraestrutura, especialmente no que concerne a rede de
drenagem pluvial, incapaz de dar vazão a volumes de água pequenos, como evidenciado pelos
hidrogramas de cheia. Os dados de vazão assumem grande importância para a obtenção de
valores de descarga futuros e para prever a frequência de eventos extremos.
No caso de Caçapava do Sul, é importante que a rede de drenagem seja atualizada e que
sejam eliminados os pontos de estrangulamento, ou seja, sistemas de drenagens não projetados
para suportar as vazões atuais. Além disso, deve-se evitar ao máximo a impermeabilização do
solo na cidade, já que por natureza, o mesmo é incapaz de absorver grandes quantidades de
água.
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RESUMO
Para a realização de uma Análise de Confiabilidade Humana (HRA) deve ser utilizada uma
metodologia estruturada e compreensiva, que modele a ação humana de modo a permitir a
identificação de ações ou erros, que podem afetar negativamente o sistema. Além disso, deve
identificar como e com que frequência estas ações podem ocorrer. Tal metodologia deve envolver
análises que podem ser qualitativas ou quantitativas. Se for requerida a análise quantitativa, então
as probabilidades de ocorrência dos erros humanos (HEP) devem ser determinadas para
alimentar modelos tais como Árvores de Falhas e de Eventos ou, como utilizado recentemente, as
Redes Bayesianas. Esta pesquisa visa identificar biomarcadores (variáveis cognitivas e
psicofisiológicas) que influenciam o comportamento durante o processo de tomada de decisão em
tarefas que envolvam situação de risco e incerteza entre um grupo de operadores de uma sala de
controle virtual de uma usina nuclear (simulador).
Palavras Chave: Neurofeedback; Ergonomia Cognitiva; Análise de Risco; Fatores Humanos.
ABSTRACT
The Human Reliability Analysis (HRA) should be conducted by using a structured and
comprehensive methodology to model human action to enable the identification of actions or errors
that may adversely affect the system, and how often these actions may occur. Such approach
should involve analysis of each activity with application of specific techniques for each stage and,
depending on the desired level, can be qualitative or quantitative. If required quantitative analysis,
then the probability of occurrence of human errors (HEP) must be determined to feed models such
as Fault Trees and events or, as has been recently proposed, Bayesian Networks. This research
aims to identify biomarkers (cognitive and psychophysiological variables) that influence the
behavior in the decision-making process in tasks involving risk and uncertainty among a group of
operators of a virtual control room of a nuclear power plant (simulator).
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1. INTRODUÇÃO
Confiabilidade humana se refere à probabilidade do elemento humano realizar as tarefas
programadas durante o período definido para a operação do sistema quando submetido às
condições ambientais especificadas, e, adicionalmente, de não realizar nenhuma ação prejudicial
à operação do sistema. De fato, considerando que, segundo Hollnagel (1993), o erro humano tem
participação direta ou indireta em 80% dos acidentes ocorridos na indústria, recomenda-se a
realização de uma análise de confiabilidade humana (Human Realiability Analysis - HRA) ainda
durante a fase de concepção dos sistemas fornecendo subsídios, qualitativos e/ou quantitativos,
para a avaliação de diferentes alternativas visando o processo de seleção da mais indicada.
Porém, caso o sistema já esteja em operação, a realização da análise de confiabilidade
humana também pode contribuir nos seguintes pontos:

Identificação de potenciais erros ou cenários acidentais;

Proposição de medidas mitigadoras;

Proposição de ações de contingência;

Alterações no sistema de modo a reduzir o risco potencial atuações;
Em geral, técnicas de primeira e segunda geração baseiam-se em questionários e índices
comportamentais. Nestes casos, a contribuição do fator humano na operação do sistema é
avaliada a partir das respostas dadas a estes questionários por especialistas no problema ou
sistema analisado. Ao ser aplicado o questionário, o especialista, não submetido ao cenário em
que operador estaria no momento da operação do sistema, racionaliza o processo antes de dar
sua resposta o que introduz um viés e influencia o processo de tomada de decisão, sendo esta
uma limitação fundamental das metodologias atuais para avaliação do desempenho humano.
Estas abordagens possuem duas deficiências básicas:
Primeiramente o número de fatores organizacionais, geralmente utilizados, não sendo
suficientes para modelar todos os aspectos desta natureza, especialmente os políticos,
econômicos e normativos. Por outro lado, a interação desses fatores entre si e com os
mecanismos de erro, ações inseguras, modos e tipos de erros observados nos níveis individuais e
em grupos é altamente não linear. As técnicas de 1ª e 2ª geração não são capazes de formular
modelos mais realísticos, possuindo suposições irreais de independência, realizadas por métodos
como árvores de eventos de falhas, que apresentam muitas dificuldades na modelagem das
ações do homem e suas interações com o ambiente.
Para tratar estas limitações, os autores deste artigo objetivam a proposição inicial para a
seleção e análise de biomarcadores que podem fornecer dados sobre a quantificação da
probabilidade de erro humano na operação de sistemas híbridos complexos que considere, além
dos fatores propostos nas diversas metodologias disponíveis na literatura, aspectos da
neuropsicofisilogia e aprendizado supervisionado. Tal consideração pode contribuir com a
evolução do conhecimento atual a respeito da confiabilidade humana e com a proposição de
técnicas de HRA de terceira geração.

2. OBJETIVOS
O trabalho visa identificar biomarcadores que influenciam o comportamento durante o
processo de tomada de decisão em tarefas que envolvam situação de risco, e incerteza entre um
grupo de operadores de uma sala de controle virtual de uma usina nuclear (simulador).É essencial
ao desenvolvimento de uma metodologia para a avaliação da contribuição do fator humano, o
conhecimento do potencial de utilização dos biomarcadores, com o intuito de auxiliar o
desenvolvimento de técnicas de terceira geração.

3. METODOLOGIA
Por meio de uma metodologia etnográfica, foram realizados estudos de campo em sistemas
de operação (jogo/simulador de planta nuclear) visando identificar e classificar biomarcadores
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capazes de fornecer os indicadores fisiológicos, que apresentem uma variação aplicável das
possibilidades de ação oferecidas e as restrições impostas pelo ambiente de trabalho
identificando os fatores estressores que afetam o operador e sua capacidade de ação.
A ideia básica do jogo é produzir eletricidade suficiente para iluminar toda a cidade sem
causar um acidente na usina nuclear. O procedimento é realizado através das barras de controle
que permitem a reação nuclear. Nas situações em que as hastes do reator estão totalmente
levantadas a potência nuclear é máxima. Havendo um aumento de temperatura acima de 220
graus no fluído do circuito de refrigeração secundário, inicia-se a produção de vapor que é
direcionado para a turbina que, por estar conectada ao gerador, inicia a produção de eletricidade.
É crucial encontrar a combinação certa de configurações para produzir energia sem provocar
danos nos componentes do reator por exceder seus limites. Se qualquer um dos componentes do
reator oscilar na condição 'Warning' sendo classificada por cores (vermelho para falha crítica e
amarela para falha ocasional), deve-se reduzir rapidamente o controle que causou a condição de
falha.
Para a captação e monitoramento de informações foram utilizados alguns biomarcadores
com objetivo de auxiliar a identificação das influências das variáveis fisiológicas e
comportamentais durante o processo de tomada de decisão em tarefas que envolvam situação de
risco. Os seguintes parâmetros foram monitorados:
 (Resposta Eletro Dérmica ou Galvânica juntamente com sensor de temperatura, utilizando um
GSR (Galvanic Skin Response) que fornece dados em gráfico de acordo a variação eletro
dérmica do individuo no tempo de operação);
 Variabilidade da Frequência Cardíaca, utilizando um ECG (Eletrocardiograma) que fornece
gráficos de acordo a variação cardíaca do individuo no tempo de operação;
 Eye Tracker, equipamento para análise de padrão ocular, como níveis de atenção e processos
cognitivos subconscientes e que gera vídeos de toda ação com representação gráfica do foco
visual;
 Eletroencefalografia quantitativa, utilizando um EEG (Eletroencefalograma) que registra a
atividade elétrica do cérebro e detecta alterações que possam justificar sintomas neurológicos,
como, por exemplo, ansiedade excessiva; o traçado das ondas cerebrais no monitor do
equipamento permite a identificação de anormalidades.
Na execução dos experimentos os operadores foram alocados em uma cadeira com altura
adequada, sendo realizada a colocação dos equipamentos eletrofisiológicos. Os sensores da
resposta galvânica da pele e temperatura foram posicionados nos dedos da mão não dominante,
sendo os sensores cardíacos anexados na caixa torácica e os eletrodos para a
eletroencefalografia na caixa craniana conforme mostra a Erro! Fonte de referência não
encontrada.Figura 1. Para coletar os dados derivados do rastreamento do olhar primeiramente foi
necessário parametrizar o aparelho para cada individuo. A Erro! Fonte de referência não
encontrada.Figura 2 apresenta a interface gráfica do simulador captada pelo eye tracker.

Figura 1 – Indivíduo equipado com sensores
de eletroencefalografia, resposta galvânica,
frequência cardíaca e temperatura.

Figura 2 – Imagem do vídeo gerado pelo Eye
Tracker ,com representação gráfica do foco visual.

Este estudo se trata de uma ação experimental exploratória com corte transversal entre
quatro grupos de voluntários que variam desde profissionais com conhecimentos a respeito da
operação de uma planta nuclear até indivíduos com baixo nível de interação com o tema. Para
amostra foram convidadas 12 pessoas, dividas em 4 grupos com 3 integrantes cada, agrupadas
da seguinte forma: G1) Indivíduos com alto nível de conhecimento nas áreas nuclear e
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computacional; G2) Indivíduos com conhecimento apenas na área nuclear; G3) Indivíduos com
conhecimento apenas na área computacional (Simulações e Jogos); G4) Indivíduos com pouco ou
nenhum conhecimento nas áreas computacional e nuclear.
Os experimentos foram conduzidos no Laboratório de análise, avaliação e gerenciamento
de risco (LabRsico) da USP. A população de amostra composta por voluntários entre 20-40 anos,
de ambos os sexos, saudáveis, que foram encaminhados para o laboratório de pesquisa através
de convocação em murais espalhados no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN)
e no Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo (CTMSP). Para participação nos experimentos
o individuo deveria possuir entre 20 e 45 anos, vínculo com o IPEN, CTMSP além de curso de
graduação ou de pós-graduação. Outros critérios chave são os níveis conhecimentos a respeito
da operação de uma planta nuclear, simuladores e jogos, e nenhuma das características
anteriores.
Esta pesquisa foi desenvolvida de acordo com as recomendações da Resolução 196/96 do
Ministério da Saúde que dispõe sobre as pesquisas envolvendo seres humanos, seguindo as
etapas a seguir: (1) Esclarecimento para todos os voluntários sobre o experimento e sua
inocuidade. (2) Elaboração do Termo de Consentimento Livre Esclarecido ; (3) Submissão do
Projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Psicologia da USP.
Os equipamentos utilizados nos experimentos permitem monitorar dois tipos de variáveis,
fisiológicas e comportamentais, ambas avaliadas em duas condições distintas, tratadas ao longo
do artigo como linha de base e operação do sistema. No procedimento de coleta de dados foram
obtidas informações a respeito das variáveis de comportamentais e fisiológicas de cada indivíduo
em função do tempo referentes tanto à linha de base quanto à simulação/operação. As subseções
seguintes tratam da definição das variáveis e da coleta de dados.

3.1 Definição das variáveis
O estudo foi realizado em 3 condições sequenciais, com sub-condições, conforme descrição
a seguir: 1) repouso: olhos fechados e olhos abertos; 2) tarefas cognitivas objetivando a avaliação
da atenção seletiva, memória de trabalho e aritmética a partir da bateria de avaliação cognitiva
ProA (Luft, Gomes, Priori e Takase, 2013) e atenção sustentada através de um paradigma de
tarefa de performance contínua; 3)simulação da operação de uma usina nuclear em um ambiente
computacional 2D.
Considerando as condições descritas, as variáveis de interesse podem ser agrupadas nas
categorias fisiológicas e comportamentais, sendo:
 Variáveis Fisiológicas
 Resposta galvânica da pele (GSR) nas diferentes condições do estudo;
 Temperatura periférica da pele nas diferentes condições do estudo;
 Variabilidade da frequência cardíaca (incluindo análise no domínio do tempo e domínio da
frequência) nas diferentes condições do estudo;
 Padrões eletroencefalográficos das frequências de onda: delta, teta, alfa, beta e gama.
 Variáveis Comportamentais
 Desempenho nas tarefas cognitivas, mensurado a partir do tempo de resposta, número de
acerto e número de erros;
 Padrões cognitivos derivados do rastreamento do olhar, a partir do tempo de fixação e
quantidade de fixações em áreas de interesse (apenas para condição 3, simulador);
 Desempenho no simulador, a partir do tempo de jogo, valor (“dinheiro virtual”) acumulado e
sucesso (ou não) em gerar energia;
Para finalidade de análise, foram adotadas como referência as variáveis fisiológicas em
relação ao tempo de operação ou ensaio, que podem ser utilizadas como variáveis independentes
ou como co-variáveis (no caso de utilizar as condições do estudo como variáveis independentes).
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3.2 Coleta de dados
Para o experimento foi utilizada uma sala de controle de uma usina nuclear simulada em um
ambiente computacional 2D. O desempenho cognitivo foi obtido através da bateria de avaliação
cognitiva ProA (Luft, Gomes, Priori e Takase, 2013).
Os dados derivados do eye tracker foram coletados com o sistema fornecido pela empresa
Tobii. Este equipamento também fornece um vídeo de toda a operação. Quanto aos dados
eletroencefalográficos, foram coletados com o aparelho Mitsar 21 canais e o software WinEEG,
Para os dados psicofisiológicos (resposta galvânica da pele, temperatura periférica da pele,
variabilidade da frequência cardíaca e padrões eletroencefalográficos) a coleta foi realizada
através o hardware I-330 C2+ desenvolvido pela J&J engineering e o software Bioexplorer que
explora todos os sensores com exceção dos padrões eletroencefalográficos em um único
aplicativo.
Na primeira etapa foi registrado o EEG em estado de olhos abertos e fechados por cinco
minutos cada um, para fundamentação da linha de base e, posteriormente, em concomitância
com a captação do EEG, foi realizado o monitoramento e registro da atividade biométrica através
de sensores colocados na falange distal do dedo médio não dominante para o registro da
condutância da pele ou atividade eletrodérmica.
Os cenários foram construídos para simular atividades de uma sala de controle de uma
usina nuclear, sendo necessário aplicar conhecimentos específicos da área nuclear aliados a
habilidades computacionais e de raciocínio lógico.

4. RESULTADOS / CONCLUSÕES
Analisando os dados com base nas informações dos vídeos obtidos pelo eye tracker, foram
confeccionadas tabelas dos tempos de tomada de instrução de cada operador e eventos de falha
em função do tempo de operação. Os eventos de falha foram divididos em duas categorias:
eventos de falha de atenção (amarelo) e crítica (vermelho). A Tabela 1Tabela 1 e a Figura 3Figura
3, fornecidas pela análise do vídeo auxiliam na identificação de momentos críticos durante a
operação, facilitando a correlação dos dados obtidos pelas variáveis fisiológicas e
comportamentais, fornecendo indicadores para localizar o erro e sua origem.
Tabela 1- Representação dos eventos de falha ,resultantes de inspeção visual pelo vídeo de eye tracker.
Instrumentos
de Falha
(Amarelo)
Pri coolant Pump
Pri coolant Pump
Heat Exchanger
AC Generator
Steam Turbine
AC Generator
Steam Turbine
Emergency Vent.
Heat Exchanger
Pri coolant Pump

Tempo de
ocorência de
Falha
(Amarelo)(s)
385,8
565,8
1224
1323,6
1324,8
1446
1447,8
1506,6
1506,6
1509,6

Duração de
Alarme de
Falha
(Amarelo)(s)
24
9
11
9
8
13
10
8
8
2

Instrumentos
de Falha
(Vermelho)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Tempo de
ocorrência de
falha
(Vermelho)(s)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Duração de
Alarme de Falha
Crítica
(Vermelho)(s)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Figura 3 – Evento de falha crítica, resultante de inspeção visual pelo vídeo de eye tracker.
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Para cada operador foram plotados gráficos representativos identificando as variações dos
dados fisiológicos e cognitivos durante os momentos estressores da ação. Durante a fase de
operação comparou-se as variáveis de cada individuo com sua respectiva linha de base além da
comparação com os dados dos demais operadores a fim de quantificar as variações fisiológicas e
comportamentais apresentadas na ação.
Após a exportação dos dados, efetuou-se a normalização de acordo tempo de operação,
onde a linha de base indica as variações fisiológicas e comportamentais em comparação com o
estado normal de cada indivíduo. Assim foi possível identificar as variações de acordo com os
eventos de falha durante operação facilitando a identificação dos fatores estressores. Esta
normalização foi aplicada a todas as variáveis fornecidas pelo Bioexplorer sendo as Figura
4Figura 4 e 5, as representações dos procedimentos de normalização dos dados do GSR em
relação a identificação e correlação das falhas dos componentes .
As informações correlacionadas ao vídeo de operação, eventos de falha e dados de eye
tracker, indicam a relação das variações fisiológicas e comportamentais conforme a operação do
individuo.

Figura 4 – Normalização dos dados de GSR de acordo linha de base e operação

Figura 5 – Identificação da variação dos dados de GSR de acordo eventos de falha e vídeos.

Devido a sua importância na investigação da carga cognitiva, verificaram-se as alterações
de EEG associadas à falha do operador, as análises foram realizadas individualmente para cada
sujeito, com intuito de comparar a diferença na média de ativação de espectros de 30 segundos
antes da ocorrência da falha e de 30 segundos depois. A ocorrência de falha apresentada foi a
bomba do primário (Pri Coolant Pump), por se tratar de uma falha universal, ocorrente para todos
os operadores. Como um exemplo, a Figura 6Figura 6 mostra a diferença no padrão de ativação
de quatro indivíduos, sendo um de cada grupo (G1, G2, G3 e G4).Cada indivíduo tem 3 mapas,
representando as 3 faixas de frequência analisadas.É possível observar diferentes padrões de
ativação associados com o mesmo erro na mesma tarefa.Constatou-se aumento de teta nos
operadores de (G1 e G3), o qual se reflete ao processamento de informações geralmente
associadas à codificação de nova informação,enquanto indivíduos do G2 não mostram diferenças
neste padrão, devido ao menor processamento de informação. Por outro lado, uma diminuição na
atividade alfa, observada no operador G2, está associada com a carga e dificuldade da tarefa
cognitiva. Considerando que o indivíduo do G2 é oriudo do grupo de indivíduos com um
conhecimento maior sobre processos nucleares, mas não em Jogos/Simulação, esta pré-análise
destaca a importância das variáveis subjetivas e individuais associadas ao desempenho do
operador, em vez de se basear apenas no conhecimento adquirido.
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Figura 6 – Zona de ativação Cerebral obtida pelos dados de EEG.

A Figura 6Figura 6 demonstra a variação da escala de azul para vermelho significando
respectivamente o aumento ou diminuição no padrão individual do cérebro. Nota-se que G1, G2,
G3 e G4 têm escala de potências diferentes, com base na magnitude das mudanças individuais,
as cores verdes representam diferenças não significativas.
A pesquisa realizada até o momento apresenta resultados satisfatórios na identificação das
variáveis fisiológicas e comportamentais através dos bio marcadores selecionados, indicando
causas e tipos de erros, sendo representados pelos gráficos normalizados, além dos dados de
foco visual obtidos por eye tracker,e dados eletroencefalográficos fornecidos pelo EEG. Estes
indicadores podem fornecer futuramente indicadores precisos na área de confiabilidade humana
aplicada a operação de sistemas complexos. Constatou-se que o conjunto de dados para
avaliação cognitiva, constituído por resposta galvânica da pele, temperatura periférica da pele,
variabilidade da frequência cardíaca e padrões eletroencefalográficos se mostraram promissores
aos procedimentos de operação do indivíduo em questão. Conforme representado na Tabela 01,
através da análise dos dados fornecidos pelo eye tracker foi possível identificar os instrumentos e
tempos de falha, sendo correlacionados com a variação fisiológica fornecida pelo equipamento de
GSR. Os dados do GSR conforme apresentados anteriormente nas Figura 4Figura 4 e 5,
identificam as variações fisiológicas de acordo a sequência de operação e falhas, traçando
indícios da variação fisiológica de acordo os fatores estressores ocorrentes durante operação e a
capacidade cognitiva de contornar o problema de acordo com os indicies de falha retratados na
Tabela 1Tabela 1. Os dados de EEG fornecem a zona de ativação cerebral retratada na Figura
6Figura 6 podendo ser utilizados para retratar uma correlação entre níveis de desempenho e tipos
de falha de acordo o conhecimento e habilidade cognitiva do operador em questão.
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RESUMO

Os desastres naturais deflagram uma cadeia de eventos que em muitas vezes podem
prejudicar a economia local ou até mesmo nacional em função de sua magnitude. Os
fatores que influenciam no cálculo dos danos são: magnitude, duração, localização
geográfica, população afetada. Do ponto de vista econômico as perdas estão associadas
à vida humana, infraestrutura física, capital financeiro e redução da atividade econômica.
A quantificação do custo de um desastre envolve os danos diretos e os indiretos. Os
diretos estão relacionados aos danos e destruição de infraestrutura (casas, prédios
públicos e privados, indústrias, pontes, dutos, rodovias, rede de abastecimento de água
etc.) e os indiretos relacionados à interrupção das atividades econômicas (business
interruption). Uma das principais dificuldades encontradas para o cálculo dos danos está
associada com a definição do cenário de base a partir do qual será realizada a valoração.
Existem diferentes metodologias para a quantificação dos danos. Este trabalho tem por
objetivo apresentar as metodologias existentes e exemplos de aplicação.
Palavras Chave: Desastres naturais, valoração de danos
ABSTRACT
Natural disasters trigger a chain of events that may affect the local economy or even national
because of its magnitude. The factors that influence the calculation of the damage are: magnitude,
duration, geographical location, population affected. From an economic point of view the losses
are associated with human life, physical infrastructure, financial capital and reduction of economic
activity. The quantification of the cost of a disaster involves the direct and indirect damage. Direct
damage are related damage and destruction of infrastructure (houses, public and private buildings,
industries, bridges, pipelines, highways, water supply network, etc.) and the indirect damages with
the interruption-related economic activities (business interruption). A difficulty for the calculation of
the damange is associated with the definition of the baseline scenario from which will be held the
valuation. There are different methodologies for the quantification of damages. This work aims to
present the existing methodologies and application examples.
Keywords: Natural Disaster, Damage valuation
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1. INTRODUÇÃO
Globalmente áreas urbanas e rurais estão expostas aos riscos naturais e
consequentemente aos danos resultantes desses eventos, sejam relacionados com perdas de
vidas ou de infraestrutura.
Nos últimos anos as pesquisas em desastres naturais focaram nas técnicas para previsão e
preparação, contudo pouco se investiu em pesquisas na área econômica, na quantificação dos
danos desses eventos.
Não existe uma definição única para desastre. Do ponto de vista econômico, um desastre
natural pode ser definido como um evento que causa uma perturbação no funcionamento do
sistema econômico, com um significante impacto negativo sobre os ativos (casas, prédios,
infraestrutura), produção, consumo ou empregos. Como exemplos de tais eventos naturais temos
os terremotos, tempestades, furacões, secas, ondas de calor, tempestades elétricas dentre outros
(HALLEGATE e PRZYLUSKI, 2010).
Os desastres naturais movimentam uma cadeia complexa de eventos que em geral afetam
a economia local e, em casos de grandes extensões, a economia nacional. A quantificação dos
danos de um dado evento frequentemente é uma tarefa onerosa, em face dos vários fatores que o
influenciam, e varia de desastre para desastre. Entre as principais influências temos a magnitude,
duração do evento, estrutura econômica local, área geográfica afetada, base populacional,
período de ocorrência (KLIENSEN, 1994).
Uma estimativa acurada dos danos resultantes dos desastres naturais é de vital importância
para a implementação de políticas adequadas de prevenção, mitigação e reconstrução. Danos
econômicos podem ser classificados em danos diretos e indiretos. Os danos diretos incluem os
gastos com reparo e reconstrução envolvendo moradias e escritórios, infraestrutura (rodovias,
pontes, ferrovias) e bens patrimoniais (por exemplo, mobília e maquinários). Os danos indiretos
relacionam-se às perdas ligadas à interrupção de um dado serviço (business interruption) ou
diminuição da oferta de um dado produto ou o encarecimento de certos serviços em função do
aumento abrupto da demanda (PELLING et al., 2002; CEPAL, 2003; FUJIMI e TATANO, 2012).
Para reduzir de forma eficiente os riscos associados aos desastres naturais é necessária
uma compreensão da dimensão das perdas econômicas desses desastres. Os métodos
existentes para quantificar os custos atualmente empregam uma variedade de terminologias e
abordagens para cada tipo de risco e para os diversos setores impactados (MEYER et al., 2013).
Este artigo tem como objetivo apresentar o estado da arte na área de quantificação dos danos e a
aplicação do mesmo em desastres no Brasil.

2. TERMINOLOGIA UTILIZADA EM VALORAÇÃO DE DANOS
A terminologia relativa aos tipos de danos econômicos, por vezes difere na literatura e
mesmo entre a comunidade científica. A Tabela 1 apresenta algumas dessas terminologias
(PELLING et al., 2002; CEPAL, 2003; LINDELL e PRATER, 2003; ROSE, 2004; MEYER e
MESSNER, 2005; CAVALLO e NOY, 2010; HALLEGATE e PRZYLUSKI, 2010; MEYER et al.,
2013).
Pelling et al. (2002) e CEPAL (2003) apresentam uma tipologia de impactos distinguindo
entre os danos diretos e indiretos, esta definição será utilizada no presente trabalho. Os danos
diretos são os relativos aos ativos fixo e capital, matérias-primas, recursos naturais de extração,
plantação, e mortalidade e morbidade que sofreram as consequências diretas do evento natural
(por exemplo, terremoto, inundação, corrida de detritos, seca, deslizamentos e outros).
Danos indiretos estão relacionados com comprometimento das atividades econômicas, em
particular, a produção de bens e serviços, que em geral são extremamente afetados e muitas
vezes interrompidos após o desastre, causados na maioria das vezes por danos diretos à
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infraestrutura, como queda de pontes e de barreiras em sistemas viários. Estão inclusos nos
danos indiretos os custos adicionais relativos à utilização de meios alternativos e potencialmente
inferiores de produção e/ou distribuição.
Os danos diretos causados pelos desastres naturais são diferentes entre os países, com um
efeito reduzido em países desenvolvidos, mas com uma grande variação regional entre países
pertencentes ao mesmo grupo. A maioria das pessoas afetadas ou mortas em decorrência de um
dado desastre reside nos países em desenvolvimento, principalmente na região da Ásia-Pacífico
(CAVALLO e NOY, 2010).
Tabela 1 – Terminologias utilizadas por diversos autores na valoração dos danos decorrentes de
um desastre natural.
TERMO

DEFINIÇÃO

EXEMPLO

Perda

Perdas financeiras causadas
pelos danos a estruturas ou
outros ativos físicos

Plantação, prédios, casas,
pontes, rodovias.

Perda direta

Dano à infraestrutura,
construções e perdas de vida.

Colapso de pontes, danos às
residências, mortes

Perda indireta

Perdas decorrentes dos danos
físicos.

Redução do turismo local, perdas
de receitas fiscais.

Perda de mercado

Perda de produtos e serviços

Quebra de safra na agricultura

Perda de non-market

Refere-se aos danos que não são
ou não podem ser mensuráveis

Perdas de vida, danos ao
patrimônio histórico e cultural,
danos à saúde e ao meio
ambiente.

Custo

Custo envolve o cálculo de todos
os danos comparados a uma
linha de base (cenário sem o
desastre)

Custos de reconstrução e
reabilitação, atendimentos
emergências, dentre outros.

Custo direto

Danos à propriedade, ou seja,
destruição ou danos às
construções, estoques,
infraestrutura.

Destruição total de pontes, danos
às estações de abastecimento de
água e energia elétrica.

Custo indireto

Perdas induzidas pelos danos
diretos ou pela interrupção da
produção.

Perdas de clientes ou de
fornecedores.

Custo intangível

Refere-se aos custos que não
podem ser mensuráveis.

Danos ao patrimônio histórico e
cultural, danos à saúde e ao meio
ambiente.

Custo tangível

Custos que podem ser
contabilizados em termos
monetários

Infraestrutura, rodovias

Dano direto

Relativos aos ativos fixos e de
capital, matérias-primas, recursos
naturais de extração, plantação, e
mortalidade e morbidade
(PELLING et al., 2002; CEPAL,
2003)

Infraestrutura: casas, prédios,
pontes, rodovias, ferrovias,
perdas de vida.

Dano indireto

Relacionados com as atividades
econômicas, a produção de bens
e serviços. Refere-se às
consequências do desastre.

Redução do turismo, perdas de
receita

Business interruption

Paralização da produção
industrial e agrícola pelos danos à
infraestrutura ou por dificuldades
de acesso ao local

Paralização industrial por falta de
maquinário.
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3. MÉTODOS DE VALORAÇÃO DE DANOS
Neste tópico serão apresentados os principais métodos para a valoração de danos
decorrentes de um tipo especifico de desastre natural, ou seja, inundação (Tabela 2). A avaliação
de danos decorrentes de inundação vem ganhando mais importância dentro da gestão de risco,
ligada principalmente à tomada de decisão de gestores públicos. Esta avaliação é necessária para
análise de vulnerabilidade à inundação, mapas de risco de inundação, otimizar medidas de
redução de risco, análises de risco comparativas, avaliação financeira para o setor de seguros ou
resseguros e avaliação financeira durante e imediatamente após um evento (MERZ et al., 2010).
As avaliações de danos disponíveis concentram-se nos danos econômicos e não abrangem
todas as suas dimensões, como os danos sociais, psicológicos e ambientais.
Os resultados da avalição de danos dependem da definição da sua distribuição espacial e
temporal, assim é de suma importância a determinar a área afetada pela inundação.
Economistas desenvolveram métodos para valorar os danos diretos intangíveis, como por
exemplo, perda de vida ou amputação de membros ou serviços ecossistêmicos. Assim como
utilizaram análise hedônica de preço ou o método de valoração contingente (MVC) para a
valoração de outros danos intangíveis associados com inundação (MERZ et al., 2010).
A abordagem mais frequentemente utilizada para o cálculo dos danos diretos é o uso de
funções de suscetibilidade (ou função de danos). Essa função descreve a relação entre um ou
mais parâmetros de risco, com a resultante em valor monetário. Exemplos de funções de
suscetibilidade que utilizam modelo de parâmetro único são: modelo ICPR (2001), Modelo MURL
(2000) e Modelo Hydrotec (2004). Já como modelos de multi-parâmetros (baseados em vários
tipos de impactos e/ou parâmetros de resistência) temos o Hazus-MH (desenvolvido pela FEMA),
FLEMOps e FLEMOcs, HIS-SSM dentre outros. Função de profundidade-danos tem uma longa
tradição no contexto de valoração dos danos diretos, porém nos últimos anos as funções multi
parâmetros foram desenvolvidas e apresentaram resultados bem confiáveis.
Quanto aos custos indiretos, os métodos mais utilizados são abordagens econométricas e
os modelos CGE e de Input e Output (GREEN et al., 2011; PRZYLUSKI e HALLEGATE, 2011). A
abordagem econométrica analisa em termos estatísticos eventos passados para definir os fatores
principais para estimar os custos dos eventos futuros. O modelo de Input e Output estima as
consequências de um impacto especifico sobre um ou mais setores econômicos, por meio da
aplicação de coeficientes fixos de entrada e saída, que descrevem as relações entre os setores
econômicos. Os modelos CGE permitem uma maior flexibilidade e substituições em diferentes
níveis impulsionadas por mudanças de mercado e de preço (MERZ et al., 2013).
Os métodos mais utilizados para cálculo de “Business Interruption” são: aplicação de
valores de referência (por exemplo, custo dia funcionário por dia parado) ou modelos de tráfego
ou agricultura. Quanto aos danos intangíveis (perda de vida humana, patrimônio histórico, por
exemplo) utilizam-se: método de Custo de viagem; método do preço hedônico, abordagem de
custo da doença (Cost of Illness Approach), método do custo de substituição e abordagem da
função de produção.
Tabela 2 – Métodos de valoração utilizados por tipo de dano.
TIPO DE DANO

MÉTODO

Dano Direto
Dano Indireto

Funções de suscetibilidade
Abordagem econométrica
Modelo de Input e Ouput
Modelo CGE
Valor de referência
Modelo de tráfego
Modelo de agricultura
Custo de Viagem
Preço hedônico
Custo da doença
Custo de substituição
Função de produção

Business Interruption

Dano intangível
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4. ESTUDOS DE CASO
Os estudos de caso que serão apresentados envolvem a utilização de metodologias
distintas. O primeiro caso utilizou a metodologia DALA, desenvolvida em 2003 pela Comissão
Econômica para América Latina e Caribe (CEPAL) e é utilizada pelo Banco Mundial. O segundo
caso utilizou o HAZUS para o cálculo dos danos diretos, um método para business interruption e
outro para os danos à agricultura.
4.1 Estudo de Caso: São Luís do Paraitinga
O município de São Luiz do Paraitinga foi palco, entre dezembro de 2009 e janeiro de
2010, de uma precipitação pluviométrica de alta intensidade que resultou em inundação da região
central e diversos escorregamentos nas áreas urbana e rural. Após a ocorrência de desastres
naturais como este, uma questão que chama atenção, afora o choque da tragédia humanitária,
são as perdas econômicas envolvidas. Para a valoração dos danos utilizou-se uma adaptação do
método DaLa (Damage and Loss Assessment). Como resultado, chegou-se ao montante das
perdas e danos em São Luiz de Paraitinga de R$ 103,63 milhões (valores de 2010). Este valor é
subestimado, pois não inclui as perdas e danos no comércio, perda de arrecadação no setor
turístico em função do cancelamento do carnaval em fevereiro de 2010, dados de agricultura e
pecuária. O levantamento destas informações ainda está em processo de coleta e tratamento, já
que a maioria delas deve ser obtida em campo e deste modo não houve tempo hábil para ser
contabilizado.
Apesar do valor do dano estar subestimado, este superou o PIB municipal em 26%,
refletindo claramente a magnitude do impacto no seu contexto socioeconômico e, portanto,
estabelecendo a necessidade primordial de ajuda das esferas estadual e federal para o município
superar suas perdas. Metodologias como a aqui apresentada, sem dúvida alguma contribuem na
melhoria da gestão pública, principalmente no tocante a políticas públicas direcionadas à
prevenção de riscos de desastres naturais.
4.2 Estudo de Caso: Califórnia
O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) desenvolveu um projeto denominado
“Multi Hazards Demonstration Project – MHDP” para promover a resiliência das comunidades
frente aos desastres naturais (terremotos, tsunamis, incêndios naturais, deslizamentos, inundação
e erosão costeira). Este projeto foi desenvolvido elaborando cenários de risco baseados em
eventos ocorridos no passado. O cálculo dos danos aos prédios e casas foi efetuado no software
Hazus-MH e o método CGE foi utilizado para o cálculo de Business Interruption.
O sub-projeto chamado de ArkStorm elaborou o cenário de risco para chuvas intensas
durante o inverno, baseado em um evento que ocorreu em 1861 e 1862 que afetou todo o vale
central do estado da Califórnia. O custo total desse evento gira em torno de US$ 725 bilhões,
sendo US$ 325 bilhões em business interruption e US$ 400 bilhões em danos às propriedades.
Nesse montante não estão inseridos os danos ao patrimônio cultural, ao turismo e à saúde pública
(PORTER et al., 2010).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Valoração econômica de danos ganhou grande importância na gestão de risco nos países
desenvolvidos principalmente ligados às políticas de controles de inundação.
Existem vários métodos para calcular os danos de um dado evento de inundação, porém o
custo total é impossível de ser definido, pois depende diretamente do propósito da avaliação.
A valoração de danos está diretamente ligada a sua área de ocorrência quando se trata de
danos diretos principalmente aqueles ligados aos danos em infraestrutura. Os danos indiretos
podem afetar uma área maior principalmente os fatores ligados à macroeconomia regional ou
mesmo a nacional. Os danos diretos são os mais fáceis de serem mensurados. Essas incertezas
derivam dos diversos fatores que contribuem para as diferenças existentes na valoração de
danos.
5

Uma questão importante relaciona-se à disponibilidade de dados, que muitas vezes são
precários levando a um dispêndio enorme de tempo no levantamento de dados e informações.
Muitas vezes são necessários exercícios de inferências, pois as informações apresentam-se
incompletas.
De qualquer forma, pode-se chegar a valores dos danos e perdas gerados por desastres
naturais que, embora não sejam precisos, em grande parte apresentam uma dimensão sob o
ponto de vista econômico destas perdas que podem dar suporte às políticas públicas de
prevenção, beneficiando as comunidades sujeitas mais diretamente a estes sinistros de ordem
natural.
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RESUMO
Um recente relatório da OMS considera a carne processada como “cancerígena” e a carne
vermelha, como "provavelmente cancerígena” e esse alerta foi repassado pela comunicação
social. Mas, que percepções têm os cidadãos acerca desse alerta de risco? Foi em torno deste
problema que desenhamos uma pesquisa de métodos mistos, quantitativa (aplicação de
questionário) e qualitativa (análise documental e entrevista semiestruturada), envolvendo
amostras selecionadas de cidadãos brasileiros e portugueses. Nesta comunicação, analisam-se
os dados em que a OMS se baseou para emitir o alerta e debate-se em que medida tais dados
são ou não relevantes para a percepção dos riscos em questão. Procede-se, também, uma breve
análise teórica de questões relativas à sociedade de risco e à percepção de riscos, em especial,
riscos “invisíveis” e/ou mais encastrados em nossas rotinas diárias. Em seguida, são,
apresentados e analisados parte dos resultados de um estudo piloto, de validação do questionário
que integra a parte quantitativa da pesquisa. Com base na análise dos resultados, debatem-se
questões relativas a alertas de riscos “invisíveis” e percepções a eles associadas, estabelecendo
relações com percepções de outros tipos de riscos.
Palavras Chave: risco, desastre, alerta, percepção, saúde.
ABSTRACT
The WHO in a recent report considers processed meat as "carcinogenic" and red meat as
"probably carcinogenic" and so it issues a warning about this kind of risk. But what kind of
perceptions do people have about this alert and this issue? Centered in this problem we design a
research of mixed methods, quantitative (application questionnaire) and qualitative (document
analysis and semi-structured interviews), involving a sample of subjects from Brazil and Portugal.
We analyse the data on which the WHO report has based to issue the warning and we discuss in
which way that data are relevant for the perception of that risks. We also make a brief theoretical
analysis of issues related to risk society and risk perception, particularly in the context of the so
named “invisible” risks and/or risks embedded in our daily life. We present the results of a pilot
study questionnaire validation that integrates the quantitative dimension of our study. We analyze
the results by projecting them in a broader debate on the role of different types of risk warnings in
the context of inter-relationship between risk communication and risk perception.
Keywords: risk, disaster, alert/warning, perception, health.
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1. INTRODUÇÃO
Um relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou para o caráter cancerígeno
da carne processada − bacon, salsichas, carne seca, presunto, etc. Segundo o IARC/WHO (2015)
50 gramas de carne processada por dia (o equivalente a duas fatias de bacon), aumentam a
chance de desenvolver câncer colorretal em 18%. De forma mais branda, devido a menor
consistência das provas, a OMS também reforçou o alerta quanto ao caráter "provavelmente
cancerígena para humanos" da carne vermelha (IARC/WHO, 2015, p.2). Por carne processada
entende-se a carne que foi sujeita a um qualquer tipo de processo de conservação e/ou
melhoramento (sabor, aspecto, etc.).
A salga, a secagem, a fumagem e a fermentação e, depois, a adição de açúcar,
isoladamente ou combinadas, são alguns dos mais antigos e tradicionais processos de
conservação. Com o progresso tecnológico, associado ao domínio do primado da geração de
lucros nas sociedades capitalistas de consumo, com a subalternização dos riscos gerados, o
processamento de alimentos passou a incluir não só formas industrializadas de salga, fumagem,
fermentação, secagem e adoçamento mas, também, outros processos como a adição de
conservantes e corantes químicos (incluindo os nitratos). Refira-se, aliás, que a “utilização de
nitrato foi descoberta casualmente devido a sua presença como impureza no cloreto de sódio
empregado” (ROÇA, s/ data, s/ pag.).
Em termos das explicações avançadas para o caráter cancerígeno da carne processada e
vermelha, são apontadas razões difusas, pouco consistentemente interligadas em termos do
cidadão comum e mesmo do homem da ciência não especialista (IARC/WHO, 2015). Apesar da
diferença de grau de carcinogenicidade entre a carne processada e a carne vermelha, os dois
tipos de carnes são, no que se refere à explicação das causas de seu potencial cancerígeno,
muitas vezes, abordadas em conjunto. Assim, por exemplo, afirma-se que “processamento de
carne através de cura e fumagem pode dar origem à formação de substâncias químicas
cancerígenas, incluindo compostos nitrosos (NCO) e hidrocarbonetos policíclicos aromáticos
(PHA)” (IARC/WHO, 2015, pag. 1). Mas, no mesmo artigo (IARC/WHO, 2015) logo se afirma que
“cozinhar a altas temperaturas, fritando ou grelhando na chapa ou na brasa” carne processada
e/ou vermelha “geralmente conduz à produção de grandes quantidades daqueles compostos”
(p.1) ou que “o consumo de carne vermelha e carne processada induz à formação de NOC no
colón” (pag. 2). Assim, não é estabelecido claramente se o caráter cancerígeno surge em todos os
tipos de processamento (tradicional ou industrial) ou só em alguns, qual o peso relativo do
processamento, da forma de cozinhar, ou da formação dos NCO no colón. Apresentando-se como
um edifício causal ainda com muitas lacunas, estas explicações não se apresentam, também,
devidamente estruturadas, em termos de comunicação de risco para os cidadãos comuns. Por
isso (apesar das equações químicas presentes em trabalhos científicos com pouco contato com a
realidade), o cidadão comum, mesmo que possuidor de um certo nível educativo, tem dificuldade
de cruzar a informação científica com suas manchas perceptivas individuais ou e grupo social,
sendo fácil ainda que formule a pergunta como “...e o peixe seco ou salgado?”
Justifica-se, então, que nos interroguemos sobre: a) até que ponto e como as pessoas
tomaram conhecimento do alerta da WHO sobre o caráter cancerígeno da carne processada e
vermelha, como o interpretaram e se pensam aprofundar seu conhecimento acerca disso; b) que
mudança de atitudes esse alerta, eventualmente, desencadeou e porquê; c) que conclusões se
podem retirar, para o debate geral sobre alertas de risco. As respostas a estas questões de
pesquisa se constituem como os objetivos principais do estudo em que este trabalho se insere.
Em sua obra referencial Sociedade de Risco, rumo a uma nova modernidade, Beck (2011)
organiza sua teoria em torno de cinco teses. A primeira dessas teses refere-se aos riscos, tal
“como são produzidos no estágio mais avançado as forças produtivas”, referindo-se o autor, em
primeira linha, “à radiatividade que escapa completamente à percepção humana imediata” (BECK,
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2011, p. 27) e, também, à ação de toxinas e poluentes com efeitos de longo prazo. Beck (2011)
chama à atenção para que tais riscos permanecem, em geral, invisíveis, “baseiam-se em
interpretações causais” e só podem ser abordados e alterados “no conhecimento (científico e
anticientífico) que se tenha deles”, estando assim “abertos a processos sociais de definição” (Id.
Ibid., p.27). No centro desta tese situa-se, também, uma dicotomia que o mesmo autor critica: a
oposição entre ”estipulação científica (racional) do risco e percepção (irracional) do risco” (BECK,
2011, p. 70). Nessa lógica, Beck defende que a conscientização acerca dos riscos “precisa de ser
reconstruída como uma luta entre pretensões de racionalidade concorrentes” (Id. Ibid., p.71)
parcialmente opostas e parcialmente coincidentes. Esta visão de Beck vai ao encontro de outras,
de âmbito igualmente sociológico e/ou antropológico e, mesmo, da chamada psicologia social que
têm sido largamente dominantes no panorama de percepção de risco. Para além desta visão,
deve aludir-se aos estudos e teorizações clássicos de Slovic (1987, 1991), que se situam no
domínio da psicologia e, privilegiadamente, se alinharam com a lógica do paradigma psicométrico.
Slovic et al. (1981) salientam que uma teoria geral sobre a percepção de risco deve explicar
porque as pessoas têm enorme aversão a certas ameaças e indiferença a outras e, ainda, as
diferenças entre percepções de pessoas comuns e percepção dos especialistas. Os estudos de
Slovic (1981) e Slovic et al (2002) evidenciam um baixo valor de percepção de risco para coisas
como corantes e conservantes alimentares. Slovic et al (2002) chamam também atenção para a
complexa interação entre emoção e razão, em particular no processo de percepção de riscos.
Os riscos que, neste artigo estamos abordando, podem ser, em geral, enquadrados na
lógica expressa na tese de Beck. Efetivamente, estamos falando de riscos que: a) em larga
medida, são invisíveis; b) são produzidos (pelo menos em parte) na lógica da modernidade; c)
estão abertos a processo individuais e sociais de definição; d) somente podem ser conhecidos e
enfrentados (e, em especial, reduzidos) no conhecimento que deles se tenha.
No que se refere à percepção, contudo, embora concordando com a crítica de Beck acerca
de uma eventual arrogância da racionalidade científica, face a uma eventual irracionalidade
perceptiva, defendemos uma outra perspectiva que reputamos como mais adequada. De acordo
com Edelman (1995) e Damásio (2010) consideramos que a percepção (ou, se preferirmos, a
categorização perceptiva) está estreitamente relacionada com a aprendizagem conceitual
(formação e desenvolvimento de conceitos) e, portanto, todo o processo de aprendizagem, com
ativa intervenção de uma outra forma de função cerebral superior, a memória. Assim, as
dinâmicas perceptivas têm uma base biológica e são, antes do mais, idiossincráticas (individuais),
já que sempre têm que ser olhadas na lógica da clausura operacional do sistema nervoso
(MATURANA & VARELA, 2002) e das complexas interações entre razão e emoção. Ligadas às
histórias de vida, as percepção podem alterar-se, com o tempo e são afetadas por múltiplos
fatores e, por isso, preferimos designá-las de manchas.
O ser humano, enquanto sistema vivo, vive em constante acoplamento estrutural com o
meio físico e social (acoplamento que se dá em linguagem e, por isso, inclui os discursos
constantemente produzidos, partilhados e/ou negociados), está constantemente sujeito a
perturbações. Assim, durante o acoplamento estrutural socioambiental, tais perturbações
modificam as manchas perceptivas individuais, fazem emergir manchas perceptivas sociais,
dotadas de alguma consensualidade que, porém, nunca deixarão de ter certa conflitualidade com
as percepções individuais, o que faz variar a densidade relativa de ambas. Sendo de base
individual e idiossincrática, mas refletindo uma dinâmica onto-epistemológica de vida social em
linguagem, em que o que se conhece depende do que se faz, e vice-versa, as manchas
perceptivas são diferentes e variam de forma diferente em diferentes cenários de risco. Em certos
cenários, nomeadamente, de desastres ambientais, a mancha social pode ser mais forte; no que
respeita a riscos de saúde e outros de natureza mais pessoal, a idiossincrasia das percepções
individuais (em especial, se virmos as percepções em sua relação com a ação) é mais forte e as
“manchas perceptivas sociais” mais poliformes. Em qualquer caso, as manchas perceptivas
individuais e sociais são constantemente negociadas entre si, no confronto com as versões
científicas e com a realidade.

2. METODOLOGIA
A pesquisa se constitui em um estudo de métodos mistos (ARENAS, 2009; CRESWELL &
CLARK, 2013), ou seja, tipo de pesquisa em que se combinam “técnicas, métodos e enfoques
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conceitos ou linguagem das investigações qualitativas e quantitativas em um só estudo“
(JOHNSON & ONWUEGBUZLE, 2004, citado por ARENAS, 2007, p. 34). Trata-se de um projeto
sequencial exploratório (CRESWELL & CLARK, 2013), com uma parte inicial quantitativa, seguida
de um parte qualitativa. A parte quantitativa incorpora um estudo de sondagem ou levantamento
(survey), baseado na resposta a um questionário. A parte qualitativa inclui análise documental e
um estudo de levantamento não padronizado com entrevista semiestruturada (FLICK, 2013). O
questionário inclui questões fechadas de resposta múltipla e algumas questões abertas de
alternativas às opções apresentadas e/ou de justificação/explicitação.
Neste trabalho apresentam-se somente parte dos resultados de um estudo piloto, realizado
com uma amostra respondente de 37 sujeitos, com formação de nível superior (concluída ou em
fase de conclusão), do Brasil e de Portugal (a amostra convidada foi de 100), cujo objetivo é
validar o questionário que integra a componente quantitativa da pesquisa. A categorização de
respostas seguiu a lógica das opções de resposta múltipla apresentada, tendo-se num ou noutro
caso feito agrupamento semântico de respostas em grupo mais geral. A Tabela 1 explicita
caraterísticas da amostra deste estudo piloto.
Tabela 1 – Algumas caraterísticas da amostra do estudo piloto (N=37).
País
BR PT
29
8

Sexo
F
M
25
12

20-30
3

Faixa etária (anos)
30-40
40-50
50-60
11
10
10

+60
2

NR
1

Qualificação acadêmica
Dout Mest/Esp Grad NR
11
11
14
1

Os domínios de formação são muito variados (embora se centrem mais no domínio das
ciências humanas e sociais). Quanto ao domínio de atuação profissional, a esmagadora maioria
(32) trabalha nos serviços: educação (14); administração (5); justiça (4); gestão ambiental (4)
planejamento (1); saúde (1); desporto (1); cultura (1); comunicação (1); outro (1); não respondeu
(4). Dos restantes 1 situa-se no setor agropecuário e 4 não responderam. No que se refere a
algum tipo de formação em gestão de risco 31 tiveram e somente 6 declaram não ter tido.
A Tabela 2 condensa a informação relativa à auto avaliação de consumo médio de carne
vermelha e carne processada pelos sujeitos da amostra.
Tabela 2 – Autoconsumo estimado de carne vermelha e processada pelos sujeitos da amostra (N=37).
Carne vermelha (consumo estimado/dia)
± 100gr
± 200gr
± 300gr
≤350gr
13
5
1
12

NC
6

Carne processada (consumo estimado/dia)
>50gr
50 gr
±100gr
±150gr
NC
22
4
2
1
8

3. ANÁLISE DOS RESULTADOS
Analisaremos os resultados agrupando-os em três grandes eixos: conhecimento e
aprofundamento do conhecimento sobre o alerta da OMS; decisões tomadas na sequência do
alerta; opinião sobre a relevância e rigor do alerta.
Conhecimento e aprofundamento do conhecimento sobre o alerta da OMS
Como a análise do Gráfico 1 evidencia, a maioria dos sujeitos (29) tomou conhecimento do
alerta da OMS, quando de sua divulgação: a) através da internet (18); b) através da televisão (6);
c) através de conversa com familiares (2); d) pelos jornais (2); e) pela rádio (1). Em termos de
aprofundamento (Gráfico 2), cerca de um terço (10) dos respondentes afirma não ter procurado
fazê-lo. Os que procuraram aprofundar fizeram recorrendo a: a) busca na internet (15); b)
conversa com pessoas com mais conhecimento (8); c) identificação e leitura do texto original da
OMS e/ou outros textos científicos (7).
Apesar da instrução clara de que unicamente quem não havia tomado conhecimento do
alerta da OMS antes (e só agora, através do questionário, ficara a par do assunto) deveriam
responder, em vez de 8 responderam 15 sujeitos. Dois (2) dos 8 sujeitos que só agora tomaram
conhecimento, não responderam, pelo que só 6 manifestaram opinião. As restantes 9 respostas
(Gráfico 2) são de sujeitos que, embora já se tivessem reportado se tinham ou não aprofundado o
assunto, consideram dever manifestar-se, de novo, sobre a vontade de aprofundamento futuro.
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Gráfico 1 – Conhecimento do alerta.

Gráfico 2 – Aprofundamento do tema (n=29).
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Como Gráfico 2 mostra, um pouco mais de metade (8) diz não pensar em, para já,
aprofundar o assunto (2 dos quais já se haviam manifestado antes no mesmo sentido, e outros
dias antes já haviam aprofundado pela internet). Um pouco menos de metade (7) diz que pretende
aprofundar o assunto, em especial; identificando e lendo o texto da OMS e/ou materiais (6), dos
quais 2 haviam declarado antes não ter aprofundado e 2 ter aprofundado via internet); ou via
internet (1).
Decisões tomadas na sequência do alerta
O Gráfico 3 ilustra a resposta dos inquiridos relativamente a uma eventual mudança de
hábitos alimentares, na sequência do alerta da OMS. Dos sujeitos que tomaram conhecimento do
alerta, quando de sua publicação, aproximadamente dois terços (19) decidiram “não alterar seus
hábitos, porque acham que seu consumo de carne processada e carne vermelha já é moderado
(15) ou nulo (4). Dos restantes: a) 5 decidiram reduzir o consumo de ambos os produtos (3) ou
deixar de comer carne processada e reduzir o consumo de carne vermelha (2); b) 3 decidiram não
alterar os hábitos porque consideram que não é exatamente como o alerta diz (2) e/ou a imprensa
exagerou o que a OMS, eventualmente, disse (1).
Gráfico 3 – Decisões tomadas na sequência do conhecimento do alerta.
Se convencido reduzir consumo
(n=29) Tinham tomado
conhecimento antes

Comer mais vegetais
Reduzir consumo cv e não consumir cp

cp –carne processada
cv – carne vermelha

Reduzir consumo de ambos
Não alterar (dúvidas do alerta)

(n=16)
Só
questionário
conhecimento.

Não alterar (consumo pequeno ou nulo)

0

5

10

15

com
o
tomaram

20

Mais uma vez, apesar da instrução de que somente quem não havia tomado conhecimento
do alerta da OMS, quando ele foi divulgado, deveria responder à questão, registraram-se 16 (e
não 8) respostas. Em geral, as respostas mantém o mesmo padrão (Gráfico 3): a) mais de metade
(9) declarou que decidiu não alterar seus hábitos porque o seu consumo de carne processada e
carne vermelha é moderado (incluem-se 4 sujeitos dos que já haviam respondido da mesma
forma antes); b) 2 decidiram reduzir o consumo de ambos os produtos, sendo que uma delas era
uma pessoa que já havia assinalado a disposição de deixar de comer carne processada e reduzir
consumo de carne vermelha; c) 2 decidiram deixar de comer carne processada e reduzir o
consumo de carne vermelha (2) e mais 1 que fará o mesmo se a informação do alerta vier a ser
confirmada (inclui-se aqui uma resposta de uma pessoa que já antes havia assinalado o mesmo);
c) passar a comer mais vegetais para compensar (2), uma destas respostas corresponde a uma
pessoa que havia decidido reduzir o consumo de ambos os tipos de carne (tratando-se, assim, de
uma espécie de complemento).
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Opinião sobre o alerta
O Gráfico 4 ilustra como os inquiridos (n=36, 1 não respondeu) avaliam o alerta. Como pode
observar-se: a) metade (18) considera que se deve dar muita atenção ao alerta, pois a OMS não
iria fazê-lo se não tivesse muitas provas; b) a outra metade explicita uma posição de reserva e
dúvida. Desta outra metade: a) 7 dizem estar muito hesitantes se devem ou não dar muita
atenção ao alerta e necessita procurar mais informação; b) 6 consideram que “o alerta da OMS é
mais por precaução do que outra coisa qualquer, já que as provas existentes são insuficientes e
tem que se esperar por mais estudos que comprovem estas suspeitas”; c) 5 dizem “não dar muita
atenção a este tipo de alertas, pois já noutros momentos se disse que um alimento fazia mal e,
depois, foi desmentido”.
Gráfico 4 – Avaliação do alerta (n=36).
Deve dar-se mt atenção pois a
OMS deve ter mts provas
Estou hesitante necessito mais
informação
Não dou mt atenção este tipo de
alertas
O alerta é mais por precaução...
ainda há muitas dúvidas

Na Tabela 3 apresentam-se as respostas relativas ao grau de acordo dos inquiridos com
certas frases que podem ser relacionadas com a percepção de risco.
Tabela 3 – Autoconsumo de carne vermelha e processada pelos sujeitos estimado (N=37).
(Ind. – total de pontos somando todas as respostas).

Afirmações
Estamos rodeados de riscos e não há como os evitar a todos, pelo que não
vale a pena ficar muito angustiado com este ou aquele risco, em particular
No que respeita à alimentação, o principal é ter uma alimentação variada,
já que qualquer coisa que seja, em excesso, faz mal
Ouvi dizer que muita vitamina C (laranjas, limões ou mesmo pastilhas)
ajuda a prevenir o câncer intestinal e acredito que sim
Feitos esta forma, estes alertas não contribuem para a prevenção mas
antes causam dúvida ou perturbação
Prefiro correr risco do que deixar de comer carne vermelha e/ou
processada
Mesmo que comêssemos só vegetais tinha que ser tudo orgânico, pois os
agrotóxicos são muito mais cancerígenos que a carne vermelha ou
processada
O problema é de tudo o que ingerimos deixou de ser natural, são os
agrotóxicos na agricultura e as rações na pecuária
Acho que a informação que chega às pessoas sobre este tipo de riscos é
insuficiente
Acho que o melhor é ser vegetariano
Ouvi dizer que a aspirina ajuda a prevenir o câncer intestinal e acredito que
sim
Acho que desde que se consuma carne vermelha com moderação e se
evite cozinhar com elevadas temperaturas não se correm grandes riscos
Não podemos levar à letra tudo o que é dito, porque se o fizermos, não
comemos nada
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T/MA
12

MA
14

P/NA
8

Ind.
111

26

8

1

149

2

15

16

77

7

10

16

87

6

8

20

78

8

13

5

111

22

7

6

131

25

9

2

136

7
1

5
4

22
27

81
50

8

16

10

98

14

14

6

116

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apesar das limitações decorrentes da natureza ainda preliminar do estudo, é já possível
tecer algumas considerações iniciais e aventar algumas hipóteses.
1. A maioria dos inquiridos tomou conhecimento do alerta quando da sua divulgação. Tratase de pessoas com nível de formação acadêmica elevado, atuando em áreas que os motivam a
manter-se a par de alertas de risco e tendo já tido, em geral, algum tipo de formação
complementar nesse domínio, pelo que é de esperar que esta realidade seja diferente noutros
públicos. De salientar o peso que a internet parece assumir, como meio de informação e consulta,
pelo menos, neste tipo de publico. Efetivamente, cerca de 50% tomaram conhecimento pela
internet e tentaram aprofundar o assunto, por essa via, também (e, mesmo quando em termos de
futuro referem que vão procurar consultar o texto da OMS, é muito provável que o façam via
internet). Apesar de tudo, e porque se trata deste tipo de público, deve-se assinalar que cerca de
1/3 não procurou aprofundar o assunto e cerca de metade não pensa fazê-lo no futuro, o que
levanta questões relativas a como a comunicação de riscos deve ser promovida, nomeadamente,
entre públicos com menor nível educativo.
2. A decisão de comportamento tomada pela grande maioria dos sujeitos de não alterar o
comportamento porque seus consumos já são reduzidos, pode ser equívocada e, até, enganadora
(nomeadamente, se cruzarmos com os resultados de outras respostas. Efetivamente, cerca de
metade dos inquiridos dizem não mudar seus hábitos porque consideram que o seu consumo
desses dois tipos de carne é moderado. Tal avaliação, contudo, pode incluir, no mínimo, dois tipos
de viés: o que cada uma calcula que seja seu consumo e o que cada uma considera ser consumo
moderado. Refira-se, a este propósito que o consumo auto estimado de carne vermelha coloca os
sujeitos da amostra dentro da média avançada pela OMS de 50 a100 gramas diárias (embora
apareçam 6 casos em 37, com consumos mais elevados). Somente 7 pessoas tomaram a decisão
de reduzir ambos os consumos ou reduzir o consumo de carne vermelha e eliminar o consumo de
carne processada. A análise da eficácia dos alertas, particularmente em riscos invisíveis
continuados (certos riscos ambientais também são deste tipo) impõe-se como fundamental.
3. Essa eficácia pode estar, em boa parte, relacionada com a questão da interação entre as
manchas perceptivas individuais (e, em certa medida, manchas perceptivas sociais) e a visão
científica. Em particular, devem analisar-se as consequências da maior ou menor adequação da
comunicação das causas (ou mesmo sua ausência) do caráter cancerígeno destes produtos e
das percepções individuais e de grupos relativas a tais causas. Em casos como este, que mexem
com centros de valor biológico, relacionados com prazer, a interação é mais complexa, até porque
mobiliza centros nervosos de natureza inconsciente, com racionalidades (conscientes) e emoções
(com dimensões conscientes e inconscientes), o que vai ao encontro às considerações de Slovic
et al (2002), acerca das complexas inter-relações entre razão e emoções que guia as percepções
de risco.
4. O que se disse em 3 fica realçado porque metade dos inquiridos está hesitante e
necessita de mais informação, ou acha que o alerta tem um caráter algo alarmista ou se constitui
como mera precaução (porque não há ainda certezas) ou, ainda, em geral não liga muito a este
tipo de alertas. A outra metade considera que se deve dar muita atenção ao alerta, pois a OMS
não iria fazê-lo se não tivesse muitas provas. Isso também vai ao encontro às considerações de
que cada um reage às ameaças/perigos, de acordo com a forma como os percepciona e do baixo
grau de percepção de risco associado aos conservantes químicos e corantes de alimentos,
quando em comparação com outros riscos (SLOVIC et al, 1981; SLOVIC et al, 1987).
5. O grande apoio recolhido por afirmações, como “Não podemos levar à letra tudo o é dito,
porque se o fizermos, não comemos nada” ou “Estamos rodeados de riscos e não há como os
evitar a todos, pelo que não vale a pena ficar muito angustiado com este ou aquele risco, em
particular”, reforça esta perspectiva de como os alertas (pelo menos deste tipo) são sujeitos a uma
complexa malha de avaliação perceptiva onde razão e emoções, conhecimento específico e
máximas gerais, se interligam de forma não linear. Assim, também acontece que há afirmações
que, embora recebam algum apoio científico, são pouco apoiadas pela maioria dos inquiridos,
talvez porque num primeiro olhar lhe parecem “charlatanices”: “Ouvi dizer que a aspirina ajuda a
prevenir o câncer intestinal e acredito que sim” ou “Ouvi dizer que muita vitamina C (laranjas,
limões ou mesmo pastilhas) ajuda a prevenir o câncer intestinal e acredito que sim”.
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6. Em síntese, uma hipótese que sai reforçada é que a redução de riscos (pelo menos, no
domínio dos riscos invisíveis nomeadamente, saúde) é a necessidade de apoiar mais o alerta,
desenhar programas de educação sobre o que o alerta significa e proceder a continuados
monitoramentos e avaliações.
7. Haverá que analisar até que ponto algumas destas tendências podem ou não ser
transferidas para outros contextos, nomeadamente, de certos riscos e desastres ambientais
(englobando os chamados desastres “naturais”), as epidemias, os desastres tecnológicos, etc. e
que dinâmicas perceptivas lhe são mais específicas.
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RESUMO
A Logística Humanitária tem se caracterizado como uma área interdisciplinar que abrange
diversas frentes de trabalho, como o mapeamento de áreas de risco e ações para garantir a
proteção das populações. Diversos fatores podem interferir na percepção de risco de moradores
de áreas vulneráveis, como questões políticas, econômicas, sociais, tipo de ameaça, experiência
prévia, conhecimento físico, e características tais como gênero, raça/etnia, renda, escolaridade e
idade. A noção da percepção de risco das pessoas envolvidas circunda medidas que culminam
em comportamentos preventivos, e em geral no estabelecimento de uma cultura de prevenção e
redução de riscos. No presente estudo, pretende-se apresentar um panorama geral das variáveis
envolvidas na percepção de risco e a chamada síndrome de cry-wolf. Na realidade brasileira
encontra-se uma literatura escassa sobre o tema, e estudos futuros podem se debruçar nessas
investigações, principalmente em trabalhos de campo.
Palavras Chave: (Desastres, Percepção de risco, Risco, Vulnerabilidade)
ABSTRACT
Humanitarian Logistics has been characterized as an interdisciplinary field covering several fronts,
such as risk areas mapping and actions to ensure protection of the population. Several factors may
interfere with the perception of risk of residents of vulnerable areas, such as political, economic,
social, type of threat, previous experience, physical knowledge, and characteristics such as
gender, race / ethnicity, income, education and age. The notion of risk perception of people
involves preventive behaviors, and in general in establishing a culture of prevention and risk
reduction. This study is intended to present a general overview of the variables involved in the
perception of risk and about cry-wolf syndrome. In Brazil there is a few data on the subject, and
future studies could examine these investigations, especially in work field.
Keywords: (Disaster, Risk perception, Risk, Vulnerability)
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1. INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas foi corriqueiro encontrar, nos veículos de mídia em geral, notícias
sobre a ocorrência de uma diversidade de tipos de desastres, que podem envolver perdas
financeiras aviltantes e danos psicológicos imensuráveis e irreversíveis para as partes envolvidas
e a sociedade em geral. As equipes de profissionais que atuam diante essas ocorrências são
compostas por uma gama de profissionais muito ampla e diversa, o que denota a complexidade
dos eventos, e a necessidade de um trabalho que articule diferentes saberes que somados podem
propiciar uma ajuda efetiva e eficaz aos afetados.
Em meio a essa interdisciplinaridade envolvida na gestão de riscos e desastres, percebese uma diversidade de termos e ausência de uma terminologia amplamente consolidada, o que
pode representar dificuldades de comunicação entre os atores e confusão na troca de
informações entre os envolvidos. Portanto, é de extrema relevância mencionar as conceituações
que serão utilizadas, ainda que brevemente, no presente trabalho. Kobyama et al. (2006),
conceitua que desastre é considerado o resultado de um evento adverso que ocorre sobre um
cenário vulnerável, podendo ser definidos como eventos súbitos e inesperados que atingem uma
determinada região causando danos econômicos, sociais e ambientais, podendo resultar em
mortos e feridos. Uma questão central de várias definições, é a ideia da ausência de recursos
suficientes para lidar com os efeitos da ocorrência desastrosa, e é válida a reflexão de como
alguns desastres, muitos em nosso país, são anunciados, e não inesperados como muitos o
percebem. Desse modo, se faz extremamente relevante propor medidas de prevenção e
preparação, a fim de conhecer e diminuir os riscos e potencializar os recursos para lidar com
eventos adversos.
O conceito de risco é central no entendimento dos cenários e das ameaças que envolvem
os desastres. No Brasil, a ausência de uma conceituação uniforme deste termo, que é empregado
em diversas esferas do conhecimento, fez com que muitos estudos tenham utilizado a
denominação “mapas de risco”, quando muitas vezes tratam-se de mapas de suscetibilidade ou
de perigo. Pode-se dizer que risco se refere à probabilidade de que ocorram consequências
prejudiciais e/ou danos, como por exemplo, mortes, lesões ou prejuízos econômicos, como
resultado da interação entre as ameaças e a vulnerabilidade. Nessa perspectiva, é recorrente
apresentar o risco como a equação: RISCO = Ameaça versus Vulnerabilidade. (CEPED/RS, 2015)
A questão da vulnerabilidade está entrelaçada com o conceito de risco, e indica como as
condições existentes influenciam o grau de exposição e danos, ou seja, uma maior ou menor
probabilidade de ser afetado pelo desastre. Vê-se que locais que são mais vulneráveis geralmente
são mais afetados, ou seja, sofrem mais danos. No contexto dos desastres, Côelho (2016)
comenta a avaliação de Ayres (2002) que apresenta a questão da vulnerabilidade na área da
Saúde. Conceitua-se, portanto, a vulnerabilidade individual (que compreende aspectos biológicos,
emocionais, cognitivos, atitudinais e referentes às relações sociais, o que compreenderia o nível
de informação em relação aos riscos de um evento adverso); a vulnerabilidade social (é
caracterizada por aspectos culturais, sociais e econômicos que determinam as oportunidades de
acesso a bens e serviços, relacionada ao acesso aos meios de comunicação e recursos
disponíveis para o enfrentamento de um desastre), e a vulnerabilidade programática (refere-se
aos recursos sociais necessários para a proteção do indivíduo a riscos, à integridade e ao bemestar físico, psicológico e social, que está ligada à necessidade de uma minuciosa avaliação do
dos programas para responder à demanda, de forma que hajam recursos e que eles possam ser
utilizados.)
De acordo com Ayres (2002) a vulnerabilidade depende da combinação dos elementos da
vulnerabilidade individual, social e programática que estão em vigor, somando-se às experiências
relativas a cada um deles, no passado, e de como as pessoas lidaram e lidam com as facilidades
e as dificuldades da vida. É importante destacar que nos locais vulneráveis o trabalho de
prevenção, mitigação e preparação deve se intensificar e promover ações que sejam
colaborativas para um enfrentamento adequado de riscos e desastres, sempre envolvendo essa
rede de fatores que podem estar envolvidos nesse fenômeno complexo que é a gestão de riscos e
desastres. Portanto, perceber o risco envolve estar atento às ameaças possíveis, a sua própria
condição enquanto ambiente vulnerável ou não, e às condições e recursos de enfrentamento.
Ressalta-se a necessidade de estudos que investigam como ocorre a percepção de risco de
pessoas expostas a riscos, quais fatores influenciam essa percepção, e que recursos podem ser
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oferecidos para que a relação com o risco seja de prevenção e mitigação dos possíveis efeitos de
um desastre.
Muitas vezes vê-se que áreas de risco são altamente ocupadas e existe uma resistência
da população residente em abandonar as áreas, mesmo que haja uma indicação técnica para
isso. Parece óbvio que as pessoas devam se proteger, e dessa forma se deslocar para locais
seguros. Mas porque isso não acontece? Parece simples, mas de fato não é. Vê-se que o
conhecimento do risco, ao menos físico, não é garantia de que as pessoas se protejam, que
deixem suas casas, que busquem locais seguros. Não se pode tratar a condição de viver em uma
área de risco como mera escolha, e sim com fruto de um intrincado conjunto de fatores políticos,
sociais, econômicos e sociais. O material de CEPED/RS (2015) aponta que a “percepção de
riscos é o processo de coleta, seleção e interpretação dos sinais que pessoas ou comunidades
fazem em relação aos impactos (incertos) de eventos, atividades e tecnologias.” Ou seja, referese à maneira como as pessoas, baseadas na sua capacidade de interpretação da situação e do
perigo envolvido, avaliam as consequências de um determinado evento. Diversos fatores podem
interferir na percepção que se tem dos riscos, desde o tipo de risco a que se está exposto,
passando pela experiência que se tem com aquele determinado risco, até o modo de vida que se
possui. Estudos mostram que a percepção de risco influencia positivamente a adoção de
estratégias eficazes de mitigação e resposta. (DAHAL & HAGELMAN, 2011).
De acordo com o exposto, pensando na demanda da Logística Humanitária, aponta-se que
o objetivo do presente trabalho é investigar a literatura sobre a temática de percepção de risco em
ocorrências de desastres. Além disso, constitui objetivo a investigação da síndrome de cry-wolf
(envolvida na questão da percepção de risco), e a análise de possíveis relatos da existência
dessa síndrome na realidade brasileira.

2. MÉTODO
Esse trabalho consta de uma investigação conceitual, um levantamento bibliográfico, por
meio de uma pesquisa exploratória. Justifica-se pelo fato de que a pesquisa exploratória busca
proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito, aliando a
construção de hipóteses ou questões para o processo de investigação. Ou seja, busca-se
oferecer uma visão panorâmica, uma primeira aproximação a um determinado fenômeno pouco
explorado, por meio da abordagem qualitativa. (DIEHL & TATIM, 2004). A produção bibliográfica
foi analisada de acordo com a procura de variáveis que estejam envolvidas com as questões de
percepção de risco e síndrome de cry-wolf na realidade brasileira.

3. DESENVOLVIMENTO E DISCUSSÃO
As percepções sobre a realidade envolvem o modo como aprendemos a ver o mundo a
partir de nossas experiências anteriores de aprendizagem. A percepção é efeito da cultura e
influencia nossos comportamentos, orientando nossa tomada de decisão referente ao que se
percebe. KUHNEN (2009) apresenta que o risco não é um mero estímulo físico objetivo, pois
trata-se de uma construção social, subjetiva e multidimensional, que envolve valores, crenças,
juízos, atribuições, memória, emoção, sentimentos, motivação, categorização sobre o risco ou as
distintas fontes de risco, sejam elas tecnológicas, ambientais ou sociais. Assim sendo, falar de
percepção de risco traz uma referência a um processo de construção sociocultural que envolve
diretamente a história de vida de cada pessoa e os aspectos que medeiam sua cultura. Uma
percepção de riscos que leve em conta as ameaças e contemple recursos de enfrentamento,
pode, além de reduzir a vulnerabilidade, evitar maiores danos. Mas não se trata de um constructo
que precisa estar no repertório da pessoa, mas sim de uma construção social que vai agregar
também os recursos de enfrentamento, que podem envolver questões muito mais amplas, como
por exemplo, políticas habitacionais que garantam locais dignos e com segurança para moradia.
É coerente considerar que a vulnerabilidade é uma noção relativa, normalmente associada
à exposição aos riscos e designando maior ou menor suscetibilidade de pessoas, lugares,
infraestruturas ou ecossistemas sofrerem algum tipo particular de agravo. E também, em um nível
macro, a sociedade precisa enfrentar a catástrofe fisicamente, socialmente e psicologicamente,
uma vez que o comportamento humano antes, durante e depois de uma ocorrência vem pouco a
pouco sendo foco de análise da ciência psicológica, inclusive, existem modelos desenvolvidos
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para analisar o comportamento humano em cada uma destas etapas e que variam segundo a
ênfase atribuída aos fatores cognitivos, atitudinais ou perceptivos (COÊLHO, 2007; KUHNEN,
2009).
O aumento da vulnerabilidade frente aos fenômenos naturais ou provocados pelo ser
humano tem diversas origens. Entretanto alguns fatores contribuem para o aumento do risco,
entre eles a pobreza, o uso irracional dos recursos naturais, o desperdício, a degradação
ambiental, a contaminação e a poluição. E de forma semelhante, a ignorância e a má vontade
política, a fragilidade das políticas públicas, a baixa escolaridade da população, a negligência
legal, a burocracia, a planificação urbana deficiente e, finalmente uma variável muito importante, a
carência de uma cultura de prevenção (KUHNEN, 2009). Coêlho (2007) aponta que a análise dos
riscos irá identificar as condições de vida, expondo as desigualdades e as vulnerabilidades das
populações, e as estratégias para a redução dos riscos e dos desastres deverão inclusive
contribuir para reduzir as vulnerabilidades das pessoas.
O comportamento da população atingida depende de seu nível cultural e de sua
preparação para eventos desastrosos. Falcão et.al (2012) salienta que a vulnerabilidade está
vinculada à capacidade de resposta, que por sua vez, está relacionada com a preparação do
ambiente e das pessoas para a resposta. A percepção de risco pode envolver a experiência das
pessoas com desastres, o conhecimento biofísico e geográfico dos eventos, a localização e
proximidade com as fontes de perigo, e pode envolver características sociais tais como gênero,
raça/etnia, renda, escolaridade, idade e vulnerabilidades. (DAHAL & HANGELMAN, 2011).
Kuhnen (2009) aponta que alguns fatores influenciam a preparação à reação, como o
contexto social, econômico, cultural e institucional. No nível pessoal e familiar, pode-se apontar o
status socioeconômico, etnia, gênero, língua, apegos sociais e relacionamentos, idade e
capacidade física. Atividades de preparação estão relacionadas às notícias e preocupação com
outros tipos de ameaças sociais e ambientais, e as pessoas mais indicadas para tais atividades
muitas vezes apresentam: danos provocados por desastres em sua história, responsabilidade
pela segurança de crianças em idade escolar, ligação consistente com a comunidade, e
treinamento sobre ações em desastres. Medidas de mitigação ou de prevenção de riscos devem
necessariamente levar em conta a percepção, o conhecimento e aceitação do risco pela
população. Essas questões envolvem a história de vida de cada pessoa, e as inter-relações entre
as pessoas, o que se entrelaça com a cultura daquela população e com suas especificidades.
Desse modo, a representação do risco depende das fontes de informação que o indivíduo ou
grupo privilegia e da percepção da vulnerabilidade, sendo que, as pessoas escolhem suas fontes
de informação segundo critérios que refletem sua pertinência cultural e também suas motivações,
preocupações pessoais e conhecimentos.
Um dado importante é mostrado no manual “Boas práticas para conviver com os riscos de
deslizamentos e inundações” (CEPED-UFSC, 2012a) cujos dados apontam que muitas pessoas
só descobrem que viviam em áreas de risco depois de serem afetadas por algum evento.
Portanto, é de extrema importância o desenvolvimento de uma cultura de percepção do risco em
nossa sociedade. Nesse caso, compreender o local onde se habita pode ser o primeiro passo
para se evitar ou prevenir situações de risco de desastres. Por conseguinte, uma cultura de
redução de riscos envolve hábitos e comportamentos que promovam a redução de riscos, por
meio da minimização das ameaças e vulnerabilidades, potencialização das capacidades e
garantia de proteção e segurança social. Acredita- se que privilegiar uma cultura de redução de
riscos é atuar com a promoção e valorização de ações que ajudem a minimizar os riscos no
contexto local e global, por meio de um modelo de desenvolvimento econômico, social e
ambientalmente sustentável, que abarque a redução das vulnerabilidades, da igualdade de
gênero, da ocupação e uso adequado do solo, entre outros fatores, da promoção de qualidade de
vida. (CEPED-UFSC, 2012b)
Uma variável importante de análise refere-se a forma e qualidade dos avisos e alertas de
desastres. Uchida (2012) aponta que avisos de desastres são considerados como uma medida
importante para mitigar o acidente causado por desastres naturais. Esse autor discute que as
autoridades muitas vezes ficam no dilema de como noticiar e espalhar os alertas, uma vez que
muitas vezes se espera “aumentar” o alerta para que as pessoas se comportem preventivamente
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ao possível evento. Mas muitas vezes, conforme apontado pela literatura, isso pode ser uma
variável para descrédito em situações futuras. Drash & Gladwin (2007) apresentam uma revisão
de literatura que aborda uma ampla gama de fatores que afetam as decisões de evacuação no
momento após as pessoas ouvirem uma previsão de furacões e outras informações. Ele conclui
que três grandes áreas de pesquisa estão envolvidas, sendo que muitas vezes elas se
sobrepõem; são elas: aviso, percepção de risco e investigação de evacuação.
O estudo de Dahal & Hangelman (2011) mostra um caso em que a probabilidade da
adoção de comportamentos de proteção das pessoas diminuiu em função de um alarme falso, e
de uma evacuação diante de tal alarme. Trata-se do risco de uma inundação brusca de um lago
glacial no Nepal. Com entrevistas a moradores da área de risco, vê-se que a inferência óbvia das
respostas das entrevistas e conversas informais com os moradores é que eles tinham um baixo
nível de percepção de risco. Dentre algumas variáveis analisadas pelos autores, uma delas, que
obteve ênfase considerável, está relacionada a chamada síndrome de cry-wolf. Acontece que os
moradores ao redor do lago estavam descartando o perigo, com base na experiência com os
falsos alarmes. Houve uma ocasião em que a evacuação aconteceu, mediante um alarme de risco
de inundação. Os moradores deixaram suas casas por aproximadamente um mês, e não
aconteceu a prevista inundação, resultando no retorno dos moradores às suas casas. Além disso,
a população apontou levar em consideração a crença de que o lago não representa qualquer risco
por causa da conclusão da fase inicial de um projeto de mitigação estrutural, e por questões
relacionadas ao controle dos riscos por poderes atribuídos a divindades.
Nesse sentido, a síndrome de cry-wolf caracteriza essa resistência em aceitar os riscos
mediante uma história passada de alarmes falsos. As experiências anteriores de alarmes,
evacuações, medidas de preparação, muitas vezes são sinais que reforçam a crença que “não irá
acontecer” o evento desastroso. Um aspecto importante é a qualidade dos alarmes emitidos.
Caruzzo, Manso & Belderrain (2013) apontam que é importante ressaltar que a previsão de um
evento, meteorológico, por exemplo, sem as condições necessárias para apoiar o decisor, pode
provocar a perda de credibilidade. No Brasil, ainda não foram registrados na literatura casos que
se encaixem nessa síndrome, mas mesmo assim alguns autores ressaltam a necessidade de se
encarar essa ocorrência como preocupante, e passível de estudos que possam buscar a melhoria
da emissão e da precisão dos alertas, e da forma como as informações são passadas aos
envolvidos e possíveis afetados. (CARUZZO, MANSO & BELDERRAIN,2013; CARUZZO,
ZAWADZKI & BELDERRAIN, 2015). Conclui-se que estudos nessa temática podem diminuir as
chances de que falsas crenças continuem a controlar o comportamento das pessoas que estão
expostas às áreas de risco, por exemplo: “não aconteceu antes, não é agora que vai acontecer.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo buscou investigar a literatura sobre a temática de percepção de risco
em ocorrências de desastres. Coloca-se aqui como relevante mencionar o papel dessa discussão
na Logística Humanitária, enquanto área de atuação e planejamento que atende a uma demanda
complexa e multifatorial de um desastre, de forma interdisciplinar. Estudos de percepção de risco
são temas completamente pertinentes dentro das discussões em Logística Humanitária. Entendese que a percepção de risco deva ser entendida como um conceito amplo, que leva em
consideração diversas variáveis como experiência pessoal, conhecimento técnico, valores,
crenças, apego ao local habitado e condições sociais e econômicas. Acredita-se que a percepção
de risco está relacionada a um comportamento que pode e deveria ser ensinado, contemplando
uma cultura de prevenção.
Conjectura-se que a inexistência de relatos na literatura sobre a síndrome de cry-wolf não
descarta a hipótese de que ele de fato já tenha ocorrido em situações de desastres no Brasil.
Constitui-se inclusive como proposta que, diante da falta de literatura, estudos de campo sejam
realizados e sistematicamente planejados para que a cultura de prevenção e redução de riscos
seja estabelecida no repertório da população. Dessa forma, a percepção de risco deve se
constituir como um fator de proteção para a diminuição da vulnerabilidade e de riscos, com
estratégias que levem em conta a síndrome de cry-wolf, bem como o investimento no
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estabelecimento de uma relação de confiança e segurança para as populações que foram ou
eventualmente serão afetadas. Portanto é preciso promover o entendimento não só do aspecto
físico, mas de todo o arcabouço humano envolvido, ou seja, das necessidades, vontades,
crenças, preocupações, explicações, pensamentos e sentimentos, e das questões político,
econômico e sociais da população envolvida. Promover uma cultura de prevenção, principalmente
a partir da história de aprendizagem e das vivências daquela localidade é fundamental para que a
relação entre a equipe técnica e as populaçõetems de risco sejam de confiança e segurança.
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RESUMO
Precisamos estar sempre atentos às potencialidades de novas tecnologias, como é o caso dos
veículos aéreos não tripulados, popularmente conhecidos como drones. O objetivo deste artigo é
destacar as possibilidades de uso desses equipamentos em operações humanitárias, enfatizando
seu grande potencial para as fases de mitigação, prevenção e resposta a desastres. Para tanto,
foram utilizadas pesquisas bibliográficas, exploratória e descritiva, a fim de avaliar a situação atual
de aplicação dos drones, no Brasil e no mundo, além da análise de casos em que seu uso foi eficaz.
Apesar de uma legislação em elaboração, o que gera diversas dúvidas em relação à sua utilização,
e ser ainda pouco empregado em ações não militares, foi constatado que os drones, devido a sua
capacidade em alcançar lugares remotos e hostis, possuem enorme potencial para tarefas que
envolvam perigo, trazendo muitos benefícios, especialmente por evitar a exposição de vidas
humanas a riscos.
Palavras Chave: Desastres, Drones, Logística Humanitária.
ABSTRACT
We must always be aware of the potential of new technologies such as the unmanned aerial
vehicles, popularly known as drones. The purpose of this article is to highlight the possible uses of
such equipment in humanitarian operations, emphasizing its great potential for the phases of
mitigation, prevention and response to disasters. Therefore, we used bibliographical research, both
exploratory and descriptive, in order to assess the current status of the implementation of drones in
Brazil and in other countries, in addition to the analysis of cases in which their use was effective.
Although legislation pertaining this subject is still being created - which generates several questions
regarding its use - and despite the fact that it has been only sparsely used in non-military actions, it
was found that drones - because of their ability to reach remote and hostile places - have enormous
potential for jobs involving danger, bringing many benefits, especially avoiding the exposure of
human lives to unnecessary risk.
Keywords: Disasters, Drones, Humanitarian Logistics
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1. INTRODUÇÃO
O crescente interesse a respeito dos Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTs), popularmente
chamados de drones, deve-se principalmente às inúmeras possibilidades de aplicação dessa
tecnologia em atividades onde o homem pode e deve ser substituído (SCUSSEL; FREITAS, 2015).
A tecnologia dos drones possui diversas aplicabilidades, podendo ser empregados nas
atividades agrícolas, entrega de encomendas, missões de busca e salvamento, mapeamento com
imagens 3D, monitoramento meteorológico, missões de governos, defesa civil, defesa aérea,
combate ao crime, combate a incêndios, patrulhamento em fronteiras, distribuição de remédios em
ambiente hostil, serviços públicos etc. (SCUSSEL; FREITAS, 2015).
Drones são preparados para resistir a vários tipos de trabalho, abrangendo ambientes
adversos e de difícil acesso, podendo ajudar aos profissionais que trabalham com situações de
risco, como a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e outros órgãos, ao efetuarem resgates onde
ocorreu algum desastre natural (alagamentos, desabamento, incêndios etc.). Essas tecnologias
fornecem imagens, em tempo real, colaborando com as equipes de resgate para que consigam
tomar decisões adequadas, o mais rápido possível (DELAMURA, 2015).
Os fatos mencionados acima motivaram o presente estudo que tem por objetivo evidenciar as
possibilidades de uso da tecnologia drone, em ações de ajuda humanitária, nas diversas fases de
um desastre, quando os riscos são consideráveis e os locais a serem atendidos ficam altamente
comprometidos, inviabilizando, muitas vezes, o acesso das equipes de socorro. Assim, busca-se
contribuir fornecendo subsídios para uma eventual decisão de uso ou aquisição desses
equipamentos, pelas equipes responsáveis por atuar nessas situações.
A hipótese defendida é a de que os drones podem e devem substituir pessoas em eventos de
desastre, pois alcançam locais inóspitos com eficiência e evitam a exposição de vidas a situações
de perigo. Para isso, são apresentados alguns casos de sucesso no uso dessa tecnologia em
situações de risco, encontrados na literatura nacional e internacional e, desta forma, destacando as
potencialidades do uso de desses equipamentos em logística humanitária.

2. LOGÍSTICA HUMANITÁRIA
Logística Humanitária pode ser definida como os processos envolvidos na mobilização de
pessoas e demais recursos para auxiliar comunidades em situação de vulnerabilidade, afetadas por
desastres. A logística humanitária busca, entre outros objetivos, a pronta resposta, visando atender
o maior número de pessoas (MEIRIM, 2006).
Muitos países têm sofrido com as consequências de desastres naturais e a resposta
humanitária a esses desastres não tem sido eficiente nem eficaz. Isso ocorre, muitas vezes, devido
à dimensão e ao alcance de tais desastres. Uma resposta humanitária eficaz depende da
capacidade da logística para adquirir, transportar e receber materiais de alívio, nos locais atingidos
pelos desastres (SANTOS; VILLAR; BURGARELLI, 2012).
Segundo Lopes, 2014, o uso de drones nas mais diversas operações de resgate pode diminuir
em 57% o tempo de busca, aumentando a probabilidade de localização de vítimas para uma
margem aproximada de 100%, com um sobrevoo de apenas 30% do espaço total da área atingida
pelo desastre em questão.

3. OS DRONES
O Departamento de Defesa Americano definiu DRONE como um veículo aéreo motorizado,
sem operador humano, que usa forças aerodinâmicas para a sustentação aérea e pode voar de
maneira autônoma ou através de controle remoto; podendo ainda, ser descartável ou recuperável,
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e transportar uma carga útil letal ou não letal. No Brasil a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC)
é a responsável pela regulamentação e a classificação do uso de drones em território nacional
(CORRÊA, 2008).
Nas últimas décadas, com os avanços em equipamentos eletrônicos, comunicação sem fio e,
o aumento do poder dos microprocessadores, abriram-se novas perspectivas para os veículos
aéreos não tripulados. Esses sistemas tornaram-se menores, mais duráveis, mais baratos e
acessíveis não só para clientes militares, mas também para aplicações civis (DZIUBAN et al., 2012).
Drones podem levar câmeras fotográficas e ou filmadoras acopladas, para o monitoramento
de áreas de preservação permanente, desmatadas, de pesca ilegal, de mata ciliar, de queimadas
e, utilizando um sensor termal, localizar pessoas perdidas em matas. Possuem a vantagem de
poder voar indoor, em baixas altitudes ou em territórios com obstáculos (MORAR; NASCU, 2012).
Logo, percebe-se o grande potencial de utilização dos drones, em operações de busca e
salvamento, principalmente, em casos de desastres naturais.

3.1. Aplicações Diversas
Drones são muito utilizados para missões perigosas para aviões tripulados, como
policiamento e combate a incêndios, além dos casos de vigilância de dutos, utilidade pública,
mapeamentos, áreas de fronteira e outros (TICE, 1991).
Os drones também podem ser úteis em condições não críticas. Eles podem transportar bolsas
de sangue entre os centros de coleta e hospitais, podem monitorar o tráfego, áreas agrícolas etc
(NEDJAT; VIZVARI; IZBIRAK, 2016).
No Brasil é grande a adesão do agronegócio que, assim como aconteceu com o GPS, aposta
nos drones como sendo a próxima revolução tecnológica do mercado (NETO, 2015).
Pesquisadores têm usado esses veículos, na obtenção de fotos aéreas, para mapear e
estudar o sitio arqueológico da Ilha de Páscoa. Com melhor resolução de imagem que dos satélites
e a custos inferiores aos sobrevoos pilotados, os drones têm se mostrado eficientes (MUNDOGEO,
2015).
Um projeto para usar drones na segurança durante as Olimpíadas de 2016, indica que a
regulamentação desses equipamentos já deverá ser consolidada em breve (NETO,2015).

4. METODOLOGIA
Optou-se por um trabalho com objetivo exploratório e descritivo para o desenvolvimento que,
segundo Da Silva e Menezes, 2005, visa proporcionar maior familiaridade com o problema a fim de
torná-lo explícito. Envolveu levantamento bibliográfico, com experiências práticas do problema
pesquisado e apresentação de exemplos para uma melhor compreensão. O estudo englobou a
descrição de casos onde drones foram usados em operações de risco, nas diversas fases de um
desastre, de forma a destacar seus benefícios. Para tanto, lançou-se mão de notícias recentes,
publicadas em revistas e na mídia nacional e internacional e, desta forma, defender a hipótese
descrita na introdução deste artigo.

5. CASOS DE USO DE DRONES EM OPERAÇÕES DE RESPOSTA A DESASTRES E
DEMAIS AÇÕES DA LOGÍSTICA HUMANITÁRIA
Conforme mostram os dados do EM-DAT, referentes ao primeiro semestre de 2015, de 138
catástrofes que ocorreram em 68 países, os impactos corresponderam a 15.143 mortes, afetando
mais de 15 milhões de pessoas e causando mais de US $ 13,2 bilhões em prejuízos financeiros
(EM-DAT, 2015). Esse fato nos leva a concluir que se faz necessário viabilizar meios que
possibilitem o socorro e a resposta de maneira rápida e econômica.
Segundo Zander et al., 2015, com o uso da tecnologia aplicada nos Veículos Aéreos Não
Tripulados é possível proporcionar maior e melhor funcionalidade durante alguns tipos específicos
de eventos, tais como crises humanitárias.
Em situações de desastres as condições ambientais normalmente se tornam altamente
desfavoráveis, mas com o avanço tecnológico dos drones, passou a ser possível realizar missões
totalmente autônomas e transferir vídeos em tempo real para um centro de comando (DZIUBAN et
al., 2012).
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5.1. Caso Califórnia – EUA (2007):
O uso da tecnologia drone ajudou na coordenação dos esforços de combate aos incêndios
que devastavam o sul da Califórnia em 2007, abastecendo-os com dados instantâneos. Equipados
com sensores térmicos de infravermelho, foi possível ajudar as equipes de combate a decidir onde
atacar os focos, pois em um ambiente com muitos ventos fortes e incêndios se movendo, imagens
térmicas podem ficar desatualizadas rapidamente. Além disso, o drone pode voar em situação de
fumaça densa ou de ventos fortes, sem colocar a vida de uma tripulação em perigo. (COHEN, 2007).

5.2. Caso Fukushima – Japão (2011):
Os drones foram usados para capturar imagens do interior dos reatores danificados pelo
tsunami em Fukushima. As imagens não poderiam ser feitas por humanos, já que ninguém
sobreviveria à situação de radiação no local. Os drones registraram a real situação do interior dos
reatores, gerando informações que direcionaram as ações de resposta, das equipes que lidavam
com o acidente (DELAMURA, 2015).

5.3. Caso Sichuan – China (2013):
Um exemplo de aplicação de drones para a coleta de imagem rápida de pós-desastre,
aconteceu no evento do terremoto “Lushan”, ocorrido na província de Sichuan, em 2013. Testes
mostraram que os drones desempenharam um papel importante no trabalho de investigação e
coleta de informações sobre desastres, em áreas epicentrais de terremoto, tais como: detecção de
estrada, investigação de desastres secundários e a avaliação rápida do desastre. Ele pôde,
efetivamente, fornecer informações sobre o terremoto para a coordenação e controle do desastre,
para que pudessem providenciar rapidamente as medidas de alívio e melhorar a eficiência do
resgate de emergência (XU et al, 2014).

5.4. Caso São Paulo - Brasil (2014):
Pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) desenvolveram uma
metodologia para mapear áreas suscetíveis a deslizamentos de terra em municípios brasileiros
utilizando drones, a partir de dados e softwares de domínio público. A metodologia foi descrita em
um artigo publicado na revista Natural Hazards and Earth System Sciences (OBREGÓN;
MARENGO; NOBRE, 2014).
Importante salientar que a Lei 12.608 de 2012, que tem foco na redução de desastres, em
sua Seção II – Art.8º item V, declara que todos os municípios devem identificar e mapear as áreas
de risco de desastres (BRASIL, 2012).

5.5. Caso Minas Gerais – Brasil (2015)
No desastre ocorrido em Mariana-MG, o Corpo de Bombeiros utilizou um drone para socorrer
as vítimas e nas buscas por desaparecidos nas áreas atingidas pela lama. Era grande a dificuldade
de acesso das equipes por terra e o drone era capaz de se aproximar do chão. (CHEREM, 2015).
Quando aplicada aos drones, a Termografia Infravermelha faz a detecção da radiação
proveniente do sobrevivente, mais precisamente da radiação infravermelha do corpo humano que,
ao ser detectada, é transformada em imagem visível. Sendo utilizada em conjunto com sensores
que enviam informações de posicionamento (GPS), devolve informações para a cabine de comando
que determinará as decisões a serem tomadas (DZIUBAN et al., 2012).

5.6. Estudo pós-Terremoto – Teerã (Irã)
Um sistema de distribuição de ajuda, para respostas de emergência pós-terremotos foi
proposto e testado para a metrópole de Teerã, em um cenário de terremoto de larga escala. Em
virtude de bloqueios de estradas e tempo limite na fase de resposta, demonstrou-se que os drones
podem ser utilizados como distribuidores de auxílio. O estudo de caso concluiu que 460 drones
podem transportar cerca de 100 toneladas de suprimentos em 2 horas e meia, partindo de 3 centros
de suprimentos para 44 pontos de demanda. Os resultados revelaram que esse sistema dispõe de
uma capacidade eficiente para áreas urbanas com alta densidade populacional. A distribuição aérea
do sistema proposto pode suprir uma grande quantidade de demanda em um curto período de
tempo. Além disso, funciona sem interferência das vias de transporte terrestre, trabalhando como
um complemento, atendendo as pessoas afetadas em áreas não acessíveis (NEDJATI; VIZVARI;
IZBIRAK, 2016).
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6. DISCUSSÃO E CONCLUSÃO
Cada vez mais extremos climáticos têm causado desastres naturais. Levantamentos pósdesastre são muito importantes para o seu atendimento, juntamente com suas avaliações e
análises. Em virtude das dificuldades de transporte em solo, no caso de um evento catastrófico, um
sistema de ajuda por ar é útil e até necessário, e os drones podem minimizar o uso de transporte
por terra e compensar o sistema de resposta em emergências, com um custo operacional baixo.
Nas horas subsequentes ao desastre, drones podem ajudar a suprir as demandas de cidadãos em
áreas isoladas. Além disso, tendo em vista as vantagens que a evolução do sensoriamento remoto
nos drones tem apresentado, tal como: alto desempenho, precisão, flexibilidade e baixo custo, o
seu uso nas avaliações de situações de emergência tende a aumentar cada vez mais.
Desta forma, o estudo destacou uma gama de possibilidades de aplicação e, conjuntamente,
de desafios associados à tecnologia dos drones, os quais também implicam na necessidade de
desenvolvimento de soluções adequadas e seguras. No Brasil e no mundo ainda se discute a
regulamentação do uso de drones para operações não militares. Praticamente todos os países
estão em busca de melhores soluções para uma legislação que regule a atividade em detalhes, de
modo a viabilizar a segurança necessária, já que há o prenúncio de crescimento dessa atividade.
Em tempos de eventos esportivos, tendo ainda as questões do Pré-Sal e uma floresta riquíssima
em recursos minerais, com a maior biodiversidade do planeta, o Brasil não poderá deixar de lado o
uso dessa tecnologia.
Entretanto, dentre todas as possibilidades de uso destacadas neste artigo, as ações
vinculadas à ajuda em situações de desastre, sem colocar vidas em risco, podem ser consideradas
as maiores contribuições desta nova tecnologia.
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RESUMO
Os processos do meio físico representam situações que limitam determinadas formas de uso e
ocupação do solo, o que torna o conhecimento desses processos uma importante etapa para o
planejamento territorial, no sentido de se compatibilizar as diferentes formas de ocupação
antrópica com as características intrínsecas ao meio físico. O presente trabalho tem por objetivo
analisar a suscetibilidade a ocorrência de processos do meio físico em área verde aos fundos do
campus Bela Vista do IFMT, situado em Cuiabá-MT. O trabalho foi desenvolvido por etapa de
campo e rotinas de geoprocessamento com interpretação de imagens de satélites. Foram
identificadas área sujeita à inundação e trecho com potencial de deflagração de erosões em caso
de supressão vegetal e ineficiência no funcionamento do sistema de drenagem de águas pluviais
no entorno. Desta forma, se recomenda a preservação destes locais, de modo a propiciar a
regeneração natural e assegurar a condição de estabilidade ao ambiente físico.
Palavras Chave: processos do meio físico, processos erosivos, inundação.

ABSTRACT
The processes of the physical environment represent situations that limit certain forms of land use
and occupation, which makes knowledge of these processes an important step for territorial
planning, in order to harmonize the different forms of human occupation with the intrinsic
characteristics in half physicist. This study aims to analyze the susceptibility to the occurrence of
the physical environment processes in green area on campus funds Bela Vista of IFMT, located in
Cuiabá. The study was conducted by field and geoprocessing step routines with interpretation of
satellite images. Have been identified area subject to flooding and portions potential erosions of
explosion in case of vegetation removal and inefficiency in the functioning of the stormwater
drainage system in the surroundings. Therefore, it is recommended to preserve these locations in
order to provide natural regeneration and to ensure the stability condition the physical
environment.
Keywords: processes of the physical environment, erosion, flood.
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1. INTRODUÇÃO
Os processos do meio físico cuja origem é estreitamente relacionada com a dinâmica da
água, como erosões e de inundações, possuem desenvolvimento mais acentuado em regiões de
clima tropical, que predomina em grande parte do território brasileiro, onde as chuvas atingem
índices pluviométricos elevados e concentrada durante parte do ano, período em que tais
processos são comumente deflagrados (Santoro, 2009).
Em decorrência do crescimento populacional desordenado de muitas cidades brasileiras, se
verifica com relativa frequência notícias de acidentes oriundos de incompatibilidade do uso do solo
com as características intrínsecas ao meio físico. Desse modo, o conhecimento do meio físico
ante a qualquer forma de ocupação antrópica é de fundamental importância para prevenção de
riscos que podem trazer sérias repercussões ao ambiente, incluindo prejuízos de ordem
socioeconômica (Bitar, 2014).
Um terreno situado aos fundos das instalações do IFTM - Campus Bela na cidade de
Cuiabá-MT, possui limites com o Parque Estadual Massairo Okamura, e apresenta uma área
verde com certo grau de degradação, contendo feições erosivas e com presença de uma lagoa.
Tal paisagem necessita ter suas características do meio físico suficientemente compreendidas
para indicação de ações de gestão ambiental. Neste sentido, o presente trabalho tem por objetivo
analisar a suscetibilidade a ocorrência de processos erosivos e de inundação nesta área, de modo
a contribuir com o conhecimento do meio físico e prevenção de possíveis problemas ambientais
resultantes de ocupação antrópica inadequada neste local.

2. MATERIAL E MÉTODOS
O desenvolvimento do trabalho foi dividido em duas fases, caracterizadas por etapa de
campo e atividades em gabinete. Na etapa de campo foram levantadas informações do meio
físico do terreno e realizadas entrevistas com antigos funcionários do instituto para se obter
informações sobre histórico dos processos erosivos e de inundações no local. Na etapa de
gabinete foram realizados os trabalhos de geoprocessamento, que incluem novos levantamentos
de informações a partir de imagens de satélites de alta resolução espacial disponíveis do software
Google Earth Pro®, além da interpretação e sistematização dos dados voltados a espacialização
de área sujeita a ocorrência de inundação e processos erosivos

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na região de estudo foram identificadas área sujeita à inundação e trecho com potencial de
deflagração de erosões em caso de supressão vegetal e ineficiência no funcionamento do sistema
de drenagem de águas pluviais no entorno a montante (Figura 1).
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Figura 1 – Mapa com indicação de área sujeita a inundação e trecho com ocorrências de processos
erosivos lineares.

A área sujeita a inundação, com formação de respectiva lagoa, apresenta solo hidromórfico
em relevo aplainado (Figura 2). Interpretação de imagens de satélite de vários anos disponíveis
no software Google Earth®, a partir do ano de 2004, permitiu verificar que o limite areal da
inundação varia significativamente ao longo do ciclo de um ano, influenciada pelo regime de
3
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chuva característico da região de Cuiabá, cujos índices pluviométricos apresenta valores
marcadamente dividido em período chuvoso e de estiagem.

Figura 2 – Vista da formação de lagoa aos fundos do campus Bela Vista do IFMT, se caracterizando por
área sujeita a inundação periódica.

Ações adequadas de gestão ambiental na área da lagoa e seu entorno são muito
importantes para se evitar maior degradação deste local e permitir o estabelecimento da
regeneração natural, se recomendando sinalização desta área como de preservação
permanente e não ocupação do entorno da lagoa, que e tratar se área que pode sofrer
inundação em períodos de chuvas excepcionalmente intensas e concentradas.
Os processos erosivos lineares identificados na área de estudo estão sob a forma
principalmente de sulcos (Figura 3) e ravinas (Figura 4). Os solos rasos que ocorrem na região
eliminam possibilidades de ocorrência de boçorocas.

Figura 3 – a) Detalhe da cabeceira de erosão linear (sulco), na divisa entre o IFMT campus Bela Vista e
o espaço “Sesi Papa” (delimitado pelo muro ao fundo da imagem. b) Vista de área com ocorrência de
erosão linear, aos fundos do campus Bela Vista do IFMT.
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O levantamento de informações de campo associado com interpretação de imagens de
satélite indica que os processos erosivos se iniciaram pelo fluxo concentrado de águas pluviais
advindas da região a montante à área verde, tanto as provenientes de terreno do próprio campus
do Bela Vista quanto da área onde hoje está instalado e espaço de evento denominado “Sesi
Papa”.

Figura 4 – Detalhe de ocorrência de ravina aos fundos do campus Bela Vista do IFMT, apresentando
regeneração natural da vegetação e com tendência de estabilização do processo erosivo.

Por meio da interpretação da declividade do terreno observado em campo, em conjunto com
informações do solo e da própria interpretação da ocorrência dos processos erosivos no local, se
estabeleceu a área que apresenta maior potencial a ocorrência de processos erosivos na área
verde aos fundos do campus do IFMT. Apesar do potencial às erosões, verifica-se que os
processos erosivos lineares identificados estão atualmente em processo de estabilização, com
visível regeneração natural da vegetação, e que não havendo novas intervenções antrópicas
incompatíveis com as características do ambiente físico local, especialmente as ações de
supressão da vegetação e adoção de inadequado dimensionamento do sistema de drenagem de
águas pluviais, esta área não apresenta significativos riscos a deflagração de novos processos
erosivos.
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RESUMO
Avaliar os impactos das mudanças climáticas sobre a saúde humana contribui no aprimoramento
de estratégias de gestão de riscos de desastres naturais. Neste estudo foram comparadas as
distribuições espaciais dos casos de Diarreia e gastroenterite de origem infecciosa presumível e o
índice de vulnerabilidade social aos desastres naturais, estimado para o ano 2010 para a cidade
de São Paulo. Os dados de Autorizações de Internação Hospitalar dos anos 2009 e 2010 se
usaram para calcular taxas de internações para crianças e idosos, nas estações seca e úmida em
cada microbacia hidrográfica. Para identificar padrões de distribuição espacial foi calculado o
Índice de Moran global e local e sobreposto ao mapa de vulnerabilidade social. Clusters das
microbacias com taxas de internações mais altas coincidiram com microbacias com altos índices
de vulnerabilidade social. Foi observada uma tendência espacial do aumento da vulnerabilidade
social e das taxas de internações na direção centro-periferia.
Palavras Chave: Vulnerabilidade social, doenças gastrointestinais, mudanças climáticas,
análise espacial.
ABSTRACT
Assessing the impacts of climate change on human health supports the improvement of strategies
for natural disasters risks management. This study aimed to compare the spatial distributions of
the Diarrhea and gastroenteritis of presumed infectious origin diagnosis and the social vulnerability
index to natural hazards -2010- for the city of São Paulo. The Hospitalization Authorizations (AIH)
data of the years 2009 and 2010 was used to calculate AIH proportions for both children and
elderly, in the dry and wet seasons in each river basin of the city. The resulting maps were
analyzed to identify spatial distribution patterns by calculating global and local Moran indices and
their subsequent overlapping with the social vulnerability map. Clusters of basins with high
amounts of AIH were found to match basins with high social vulnerability indices. It was also found
a spatial trend of increasing vulnerability and AIH in the center-periphery direction.
Keywords: Social vulnerability, gastrointestinal diseases, climate change, spatial analysis.
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1. INTRODUÇÃO
Os eventos hidro-meteorologicos extremos podem ter um impacto importante nas dinâmicas
sociais e na saúde da população como consequência dos desastres naturais resultantes. Por essa
razão, é importante a identificação das áreas que precisam de intervenção prioritária e estratégias
de adaptação. No entanto, estas estratégias só podem ser derivadas do conhecimento das
regiões que tem maior probabilidade de enfrentar danos severos, perdas e irrupção dos seus
modos de vida quando expostas aos perigos (RHYNE, 2013).
O Brasil é um país que sofre frequentemente os efeitos dos desastres naturais. Só na
cidade de São Paulo, no ano 2009, 1422 enchentes aconteceram em 111 dias, sendo que 124
aconteceram num único dia (NOBRE et al., 2011). Levando em conta um cenário como este, o
conhecimento dos impactos potenciais resultantes dos efeitos combinados das mudanças
ambientais sobre o sistema social da cidade, contribuirá para o aprimoramento das estratégias
locais de manejo de riscos de desastres. Na cidade e o estado de São Paulo existem diferentes
pesquisas com o objetivo de compreender a distribuição da vulnerabilidade social e econômica da
população (CEM, 2004; ALSP, 2010), no entanto, estas pesquisas não têm se focado nos
desastres naturais e os seus efeitos sobre a saúde das pessoas.
O estudo aqui apresentado tem por objetivo a avaliação da possível associação entre a
vulnerabilidade social aos desastres naturais com a distribuição espacial dos registros de doença
diarreica na cidade de São Paulo. Foi desenvolvido com o uso do mapa de vulnerabilidade social
da cidade de São Paulo construído por Benítez, 2015 para o ano 2010 e a sobreposição de
mapas de distribuição das proporções de autorizações de internação hospitalar de crianças
(menores de 5 anos) e idosos (maiores de 64 anos), durante as estacoes úmida e seca dos anos
2009 e 2010.

2. METODOS
Foram calculadas as taxas de internação hospitalar para os anos de 2009 e 2010, utilizando
dados de Autorizações de Internação Hospitalar (AIH/SUS) geocodificadas por CEP de
residência do paciente, com diagnóstico principal o A09 (CID 10, 2010) - diarreia e gastroenterite
de origem infecciosa presumível-, para crianças e idosos. Os registros foram organizados em
quatro grupos:
a. Número de casos em crianças de cinco (5) anos ou menos na estação úmida (1º de Outubro a
31 de Março) e na estação seca (1º de Abril a 30 de Setembro).
b. Número de casos em idosos de sessenta e quarto (64) anos ou mais na estação úmida (1º de
Outubro a 31 de Março) e na estação seca (1º de Abril a 30 de Setembro).
Para o cálculo da taxa de internação por microbacia hidrográfica, foi realizada uma união
espacial (spatial join) dos dados de internação de cada grupo com o mapa de microbacias
hidrográficas da cidade para o cálculo do número de casos na microbacia sendo logo dividido pela
respectiva população.
As relações espaciais das taxas de internações hospitalares foram estudadas analisando a
autocorrelação espacial para identificar seus padrões de distribuição nas microbacias do
município. Para isto, foi utilizado o software ArcGIS 10.1 para calcular o índice de Moran Global
(I). Para quantificar e mapear a intensidade dos aglomerados encontrados foi utilizado o índice de
Moran Local. O teste foi realizado com significância de 5% e 999 permutações no software
OpenGeoDa 0.9.8.14, para os grupos de dados com índice I significativo. Em ambos os cálculos,
as matrizes de vizinhança foram calculadas utilizando matrizes de vizinhança tipo Queen.
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Os mapas resultantes do cálculo do Índice de Moran Local foram posteriormente
comparados com o mapa do Índice de Vulnerabilidade Social aos desastres naturais, estimado
para a cidade de São Paulo com dados do censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) por Benítez, 2015. A comparação foi realizada de maneira descritiva, buscando observar
os pontos em comum e os diferenciais do comportamento das variáveis no espaço.

3. DISCUSSÃO E CONCLUSÃO
A Tabela 1 mostra os resultados da análise para a detecção da intensidade dos
aglomerados para as duas faixas etárias estudadas nas estações chuvosa e seca dos anos 2009
e 2010. Observa-se que o maior número de aglomerados foi observado para crianças e para o
ano 2009, sem diferenças importantes entre a estação úmida e seca. Para o ano 2010, não
existem valores altos de aglomerados H-H (High-High) encontrados e também não existe
diferença significativa do número deles entre períodos de chuva ou seca.
Tabela 1. Aglomerados espaciais locais, estações chuvosas e secas de 2009-2010 para as faixas etárias
de crianças e Idosos.
2009
2010
Úmido
Seco
Úmido
Seco
Criança
Idoso
Criança
Idoso
Criança
Idoso
Criança
Idoso
Aglomerados espaciais locais significativos (p<0,05)
3
H-H
14
5
11
5
4
N/A*
N/A*
2
L-L
0
0
4
3
1
Bacias com valores atípicos (p<0,05)
3
L-H
2
1
4
3
5
N/A*
N/A*
2
H-L
2
2
2
1
2
Bacias com aglomerados espaciais estatisticamente não significativos
N/A*
165
175
162
171
171
173
Total
*N/A refere-se aos dados cujo resultado de análise de autocorrelação (Moran global) não foi
estatisticamente significativo e cujo Moran local não foi calculado.
H-H (high-high) – Alta taxa de internação-Alta precipitação / L-L (Low-Low): baixa taxa de internaçãobaixa precipitação

Para idosos, foi observado maior intensidade dos aglomerados com taxas de internação
altas (H-H). No entanto, este número foi encontrado para a estação úmida de 2010, quando o
número de aglomerados para as crianças também é baixo. Assim, não existem evidências
suficientes de que as taxas de internação por doenças diarreicas tenham uma associação direta
com eventos de precipitação, neste período, no município de São Paulo. Sabe-se que a
ocorrência de doenças infecciosas também pode estar associada com doenças virais de
ocorrência comum na estação chuvosa, a falta de cuidado na manipulação e conservação de
alimentos durante o verão quando as temperaturas e as precipitações aumentam, entre outras
causas (TAPSELL et al, 2002).
O número de aglomerados de microbacias com valores das taxas médios ou baixos (LowLow) estão concentrados para crianças. No entanto, os valores observados não são visivelmente
diferentes daqueles encontrados para idosos.
Isto significa que dentro do território do município de São Paulo o teste encontrou mais
valores similarmente altos próximos uns dos outros do que de valores baixos, e que eles estão
geograficamente juntos de maneira mais pronunciada do que seria esperado se a sua distribuição
fosse aleatória. Outros valores encontrados, como os valores atípicos ou combinações Low-High
(L-H) e High-Low (H-L), mostram que existem áreas do município onde as taxas de internação
mudam entre bacias vizinhas.
A Figura 1 mostra o resultado de sobreposição do mapa dos aglomerados de taxas de
doenças diarreicas para as estações secas de 2009 e 2010 para crianças e idosos, com o mapa
do índice de vulnerabilidade social realizado por Benítez, 2015.
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Figura 1. Comparação do Índice de Moran local calculado para as taxas de doenças diarreicas para idosos
e crianças e a vulnerabilidade social para a estação seca, dos anos 2009 e 2010

Para crianças, os aglomerados H-H para as estações secas localizam-se nas regiões
sudeste, norte e centro do município, onde existem microbacias classificadas com
vulnerabilidades muito alta e alta, quanto microbacias classificadas com vulnerabilidades média,
baixa e muito baixa. Por outro lado, os aglomerados L-L estão localizados na zona oeste do
município, cuja vulnerabilidade social das microbacias é classificada como média, baixa e muito
baixa.
Para idosos, os aglomerados H-H na estação seca de 2010 estão localizados no centro e
sul do município em microbacias que são classificados como de vulnerabilidade social muito baixa
e em duas bacias específicas no sul classificadas com vulnerabilidade social muito alta.
A Figura 2 apresenta a sobreposição dos mapas de aglomerados de taxas de doenças
diarreicas para crianças e do índice de vulnerabilidade social para as estações úmidas de 2009 e
2010. No ano 2009, a maior parte dos aglomerados H-H estão localizados em bacias classificadas
com vulnerabilidade social muito alta e alta, com exceções no centro e no sul do município. No
ano 2010, os aglomerados H-H estão nas zonas sudeste e sudoeste, todas em bacias
classificadas com vulnerabilidades altas e muito altas na periferia e no centro do município.
Para idosos nas estações úmida de 2009 e 2010, como pode ser observado na Figura 3,
todos os aglomerados H-H estão localizados em bacias classificadas com Vulnerabilidade Social
muito alta e alta localizadas na região sul do município. Observa-se que as taxas de doenças
diarreicas de idosos nesta região do município, são baixas ou próximas a zero, o que explica a
detecção do aglomerado L-L para esta região.
Desta forma, os aglomerados com valores altos (H-H) são mais abundantes do que as
aglomerações de valores baixos (L-L), o que significa que as bacias com taxas de doenças
diarreicas altas estão menos dispersas do que as microbacias de taxas de doenças diarreicas
baixas. No entanto, o número de aglomerados de microbacias com altas taxas de doenças
diarreicas não variaram significativamente em quantidades entre as estações secas e úmidas.
Porém, comparando-se os resultados dos dois grupos etários, os números são maiores para
crianças do que para idosos. Este resultado pode ser influenciado pelas limitações inerentes ao
uso de dados de internação hospitalar exclusivos da rede de atendimento pública.
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Figura 2. Comparação do Índice de Moran local calculado para as taxas de doenças diarreicas para
crianças e a vulnerabilidade social, para a estação úmida, dos anos 2009 e 2010.

Figura 3. Comparação do Índice de Moran local calculado para as taxas de doenças diarreicas para
crianças e a vulnerabilidade social para a estação úmida, dos anos 2009 e 2010.

Na sobreposição dos mapas de aglomerados de taxas de doenças diarreicas e do Índice de
vulnerabilidade social, observa-se que os aglomerados de taxas altas tendem a se localizar nas
bacias classificadas com vulnerabilidades sociais altas e muito altas, o que acontece tanto nas
estações úmidas quanto nas estações secas dos anos avaliados, tanto para idosos como para
crianças. Esta conclusão é importante porque evidencia a relação entre as bacias socialmente
vulneráveis e a maior ocorrência de internações hospitalares por doenças diarreicas nos dois
grupos da população considerados vulneráveis. Assim, embora a população de idosos seja maior
na região central da cidade, os aglomerados H-H se concentram nas microbacias da periferia. A
pequena variação na quantidade de aglomerados de valores altos nas estações úmida e seca
junto com a localização da maior parte destes aglomerados nas bacias classificadas com
vulnerabilidades muito altas e altas, sugere que mesmo fora dos períodos de altas precipitações,
5

as populações convivem com os fatores de risco para o aparecimento da doença. Desta maneira,
a pesquisa revela que os modos de vida das pessoas e o desenvolvimento social afetam a
dinâmica epidemiológica do diagnóstico avaliado, de maneira direta.
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RESUMO
Os métodos geofísicos possibilitam medir várias propriedades físicas dos terrenos tais como
resistividade e a condutividade elétrica e a velocidade de propagação das ondas sísmicas, entre
outras. Essas medições podem ocorrer a partir da superfície dos terrenos ou por meio de furos de
sondagem, ou ainda a partir de embarcações, no caso de estudos de áreas submersas. Identificadas
estas propriedades físicas dos terrenos torna-se possível caracterizá-los sob o ponto de vista do
interesse de um determinado projeto. Assim, terrenos com alta condutividade elétrica, por exemplo,
podem ser correlacionados a locais com a presença de chorume, material oriundo de lixões, ou
mesmo a terrenos formados por rochas fraturadas e saturadas com água. Terrenos que possibilitam
que as ondas acústicas se desloquem com velocidades altas (acima de 3500 m/s) podem ser
diretamente correlacionados a terrenos formados por rochas consolidadas. Ao contrário, velocidades
baixas, podem ser correlacionadas a terrenos predominantemente constituídos por rochas fraturadas
e/ou alteradas. Assim, os métodos geofísicos tem grande aplicação em projetos de barragens, seja
na fase de escolha de locais apropriados para a implantação do projeto, ou na fase de
monitoramento do corpo da barragem ou do lago, já implantados.
INTRODUÇÃO
A geofísica é uma ciência que se ocupa do estudo das estruturas do interior da Terra e da
localização de materiais delimitados pelos contrastes de propriedades físicas com o meio
circundante, usando, para esta finalidade, medidas tomadas na superfície da terra ou da água, no
interior de furos de sondagens ou em levantamentos aéreos. Dentre as propriedades físicas dos
materiais destacam-se a velocidade de propagação das ondas sísmicas, o magnetismo, a densidade,
a resistividade ou condutividade elétrica, dentre outras. Cada uma destas propriedades pode ser
medida por um método geofísico específico conforme ilustrado na Figura 1.
A corrente elétrica, por exemplo, propaga-se nos meios geológicos de forma distinta, a depender da
propriedade denominada de resistividade elétrica ou, o seu inverso, a condutividade elétrica, de cada
meio. Por exemplo, terrenos saturados com chorume (material oriundo de lixões) comumente
apresentam uma resistividade elétrica baixa (condutividade elétrica alta), ao contrário de terrenos
secos ou não saturados. Assim, ao se mapear o comportamento da corrente elétrica em
determinados terrenos pode-se delimitar áreas contaminadas por chorume.

Geoelétricos
Magnetometria

Gravimetria

Paleomagnetismo

MÉTODOS
GEOFÍSICOS

Radiometria

Sísmicos

Sismologia
Geotermia

Figura 1: principais métodos geofísicos empregados na investigação geológica.
O método utilizado para mapear a propriedade resistividade elétrica nos terrenos é denominado de
eletrorresistividade.
Outra propriedade física que é distinta para cada meio geológico é a velocidade de propagação das
ondas sísmicas. Por exemplo, nos sedimentos inconsolidados (depósitos arenosos ou lamosos) as
ondas se propagam com velocidades entre 1500 e 2000 m/s e nas rochas, com velocidades
comumente superiores a 3500 m/s, chegando a 5000 m/s em rochas inalteradas. Assim, ao
mapearmos os terrenos sob o ponto de vista de suas propriedades mecânicas, a velocidade de
propagação das ondas acústicas contribui para a classificação do tipo de material que compõe os
terrenos investigados, fornecendo subsídios técnicos para a definição do local mais adequado para
implantação de um determinado projeto. O método geofísico que mapeia as variabilidades relativas à
velocidade de propagação das ondas sísmicas nos meios geológicos é denominado de método
sísmico.
Outros métodos geofísicos podem também contribuir em projetos de barragens, tais como o GPR ou
georadar e o método do potencial espontâneo.
O GPR é um método geofísico que se baseia no princípio da propagação de ondas eletromagnéticas
de altas frequências nos meios geológicos, e tem sido amplamente empregado na geologia de
engenharia, em especial na detecção de interferências em geral (cabos, dutos etc).
O método do potencial espontâneo (SP) é uma técnica de medição do campo elétrico natural dos
terrenos, e tem como base o fato de que é possível medir uma diferença de potencial elétrico entre
dois pontos na superfície do terreno, mesmo na ausência total de qualquer campo elétrico criado
artificialmente (Bogoslovisky & Ogilvy, 1973). O movimento da água subterrânea é o agente mais
importante no mecanismo de geração de potencial espontâneo, cuja existência pode também estar
associada à presença de corpos metálicos, contato entre rochas com diferentes propriedades
elétricas (principalmente condutividade elétrica), fraturas no maciço rochoso preenchidas por argilas
saturadas, ocorrência de sulfetos maciços, atividade bioelétrica de materiais orgânicos, corrosão,
gradientes térmicos e gradientes de pressão nos fluidos em subsuperfície.
A GEOFÍSICA E AS BARRAGENS DE REJEITO
No contexto de projetos de barragens a aplicação de métodos geofísicos pode contribuir na geração
de dados de extrema relevância em duas fases: na fase de elaboração do projeto da barragem e na
fase de monitoramento da obra já implantada.
Na primeira fase, a utilização dos métodos geofísicos tem por objetivo contribuir na escolha do
melhor e mais adequado terreno para a implantação do projeto. Os métodos sísmicos, em especial a
refração sísmica, e os métodos geoelétricos, em especial a eletrorresistividade, são os principais
métodos geofísicos empregados. Esses métodos contribuem diretamente para o mapeamento de
terrenos, identificando as áreas com as características mais adequadas ao projeto, em especial sob
o ponto de vista de segurança. Assim, regiões cársticas, zonas de falhas ou com rochas fraturadas
podem ser identificadas a partir de análise criteriosa de dados oriundos destes ensaios geofísicos.
Na segunda fase, os métodos geofísicos contribuem para o monitoramento da obra já instalada.
Nesta fase, dois contextos distintos devem ser destacados.
O primeiro refere-se ao monitoramento do corpo da barragem propriamente dito. Neste contexto, os
métodos geoelétricos, com destaque para os ensaios de eletrorresistividade (ER), permitem a

medição da resistividade elétrica do maciço, possibilitando o mapeamento de zonas de maior
permeabilidade no corpo da barragem, seja ele composto de terra, rejeitos ou de concreto.
Ainda neste contexto destaca-se o método do potencial espontâneo. As anomalias de potencial
espontâneo geradas por fluxo de fluidos, de calor ou de íons no subsolo, têm sido úteis para localizar
e delinear estes fluxos assim como as fontes a eles associadas. Esta técnica tem relevante aplicação
no estudo dos movimentos da água em subsuperfície, sendo utilizada em geologia de engenharia,
hidrogeologia e em estudos ambientais para detecção de caminhos preferenciais da água
subterrânea, auxiliando no mapeamento de divisores d’água e nas direções de fluxo subterrâneo,
tendo grande aplicação na investigação de maciços de barragens.
Ainda que de forma secundária, o método GPR pode também ser aplicado no corpo de uma
barragem em uma investigação rasa e de detalhe, visando monitorar sua estrutura interna.
Dentre os produtos obtidos da utilização de ensaios geofísicos no corpo de uma barragem,
destacam-se a detecção de fluxos internos de fluidos, a presença de vazios, zonas de fraturamento e
variações do nível de saturação do maciço, características que são estreitamente relacionadas à
permeabilidade do meio, e por sua vez, com a estabilidade da barragem.
Uma barragem monitorada por métodos geofísicos, em uma frequência de observação prédeterminada, torna possível identificar a evolução da estrutura interna da barragem e, assim, concluir
sobre a necessidade da execução de obras complementares de intervenção no corpo da barragem.
A evolução tecnológica atual permite ainda que estes métodos geofísicos sejam aplicados em corpos
de barragem em caráter de monitoramento contínuo. Aplicados diuturnamente possibilitam a
construção de bancos de dados que analisados e interpretados criteriosamente, darão suporte à
tomada de decisão quanto à execução de obras complementares visando garantir a segurança da
barragem.
A Figura 2 e a Figura 3 mostram produtos oriundos do emprego de métodos geoelétricos no corpo de
uma barragem de rejeito, ilustrando o potencial deste método na detecção de anomalias.

Figura 2: planta mostrando um exemplo do emprego de métodos geoelétricos na investigação
do corpo de uma barragem de rejeito. A cor azul marinho indica área de ocorrência de
anomalia interna no corpo desta barragem, que pode ser correlacionada a alterações da
permeabilidade do maciço. Fonte IPT.
Destaca-se ainda que os produtos oriundos de ensaios geofísicos aplicados no corpo da barragem
permitem a atuação técnica em caráter de prevenção, não de remediação, já que as características
identificadas nestes ensaios não são visualizadas pelos métodos investigação convencionais, os
quais são, em sua maioria, representados por um conjunto de ferramentas para observação de
transformações na parte externa do corpo da barragem (medidas de expansão, deslocamento etc).

Figura 3: seção 2D obtida a partir do modelamento da resistividade aparente medida em um
corpo de uma barragem de rejeito, indicando, na cor azul, os setores com baixa resistividade
elétrica, que pode ser correlacionado a zona de cisalhamento na base do maciço da barragem
(visão em corte). A linha tracejada na cor branca representa o topo do embasamento rochoso
(IPT, 2011).
A investigação de um caminho preferencial de fluxo de subsuperfície por campanha de sondagens
ou mesmo pela análise de leituras da rede de instrumentação geotécnica, por vezes não é suficiente
para concluir sobre a localização e origem dos problemas.
O segundo contexto de aplicação de métodos geofísicos em estudos de barragens, refere-se ao
monitoramento do lago gerado com a instalação da barragem, ou seja, o monitoramento da evolução
do acúmulo de sedimentos na bacia de decantação, à medida da continuidade de utilização do lago
como área de descarte de material da mineração. Nesta fase, os métodos acústicos ou métodos
sísmicos, são aqueles que oferecem os resultados mais adequados, embora os métodos de
eletrorresistividade e o georadar (GPR) possam também contribuir.
Dentre os métodos acústicos aplicados na investigação de lagoas de decantação destacam-se os
métodos batimétricos, a sonografia e, em especial, a perfilagem sísmica contínua (Souza, 2006)
A batimetria tem por objetivo identificar a espessura da coluna d´água e, portanto se empregada
sistematicamente desde a construção do lago, permite o acompanhamento da evolução da superfície
de fundo, possibilitando o monitoramento do processo de acúmulo de sedimentos ao longo do tempo.
A Figura 4 mostra um mapa batimétrico oriundo de um levantamento executado em lagoa de
mineração de areia nos arredores da cidade de Santo André, SP.

Figura 4: mapa batimétrico de lagoa de mineração de areia. Fonte: IPT
O sonar de varredura lateral constitui-se também em ferramenta acústica empregada na investigação
de ambientes submersos. Embora não se constitua numa técnica acústica amplamente utilizada na
investigação de lagoas de decantação, as imagens oriundas do sonar de varredura lateral permitem
identificar obstáculos em geral na superfície de fundo de lagoas, informações que podem
eventualmente ser úteis na análise da evolução da lagoa. A Figura 5 mostra uma imagem obtida de
um sonar de varredura lateral em levantamento executado em uma lagoa de decantação.
Com especial aplicação no monitoramento da evolução do processo de acúmulo de sedimentos em
lagoas de decantação, destaca-se, dentre os métodos acústicos, a perfilagem sísmica contínua.
Por perfilagem sísmica contínua entende-se os métodos sísmicos que lidam com fontes acústicas
que permitem a penetração do sinal através das camadas de sedimentos, possibilitando a
identificação e a medida da espessura do pacote sedimentar acumulado no fundo da lagoa, desde
sua criação.

Figura 5: imagem do sonar de varredura lateral mostrando um caminhão no fundo de uma
lagoa de decantação. Fonte Microars.
Os dados obtidos por meio destes ensaios podem ser confrontados com o projeto original da lagoa,
contribuindo para a decisão do momento em que deva ser interrompida a atividade de deposição de
resíduos naquela lagoa, tendo como base aspectos de segurança relacionados a peso e volume do
material acumulado.
Existem várias técnicas disponíveis para a execução de ensaios de perfilagem sísmica contínua,
mas, de uma maneira geral, as fontes acústicas empregadas nestes ensaios utilizam frequências
abaixo de 20 kHz. Fontes acústicas do tipo chirp, que lidam com frequências entre 2-8 kHz ou 10-20
kHz são as que oferecem resultados mais apropriados à investigação desta natureza. Fontes
acústicas com frequências específicas de 3.5, 7 e 10 kHz são também aplicadas neste tipo de
investigação com produtos de grande valia no monitoramento da evolução do pacote sedimentar
acumulado em lagoas de decantação. A Figura 6 mostra um produto da aplicação da perfilagem
sísmica contínua em uma lagoa de decantação em Minas Gerais utilizando uma fonte acústica de 10
kHz.
Embora ainda não disponível no mercado brasileiro, existem fontes acústicas de última geração que
lidam com frequências entre 20-50 kHz, que são denominadas de chirp de ultra-alta resolução. Estas
fontes acústicas tem excelente desempenho na investigação detalhada de pacotes de sedimentos
finos, oferecendo resolução centimétrica, conforme ilustrado na Figura 7.
No caso do acúmulo de depósitos sedimentares de grande espessura (superiores a 50m), as fontes
acústicas mencionadas podem não ter a capacidade de identificar a base do pacote sedimentar, já
que por lidarem com frequências altas (entre 2 e 20 kHz) priorizam resolução em sacrifício da
penetração. Nestes casos, há necessidade do emprego de fontes acústicas que priorizam a
penetração, e assim sendo, possuem maior potência e lidam com frequências abaixo de 2 kHz.
Dentre as fontes acústicas com esse perfil destacam-se o boomer e o chirp de baixa frequência,
que tem capacidade de detectar pacotes sedimentares de várias dezenas de metros de espessuras,
conforme ilustrado na Figura 8.
CONCLUSÕES
A partir das considerações descritas conclui-se que a eletrorresistividade e a refração sísmica são
os métodos geofísicos mais indicados para aplicação na fase inicial do projeto, quando do
procedimento de reconhecimento dos terrenos e escolha do mais adequado à instalação do projeto
da barragem.

Figura 6: perfil sísmico obtido de uma fonte acústica de 10 kHz empregada na investigação de
uma lagoa de decantação de empresa de mineração, mostrando o perfil da superfície de fundo
pretérita (na cor vermelha) e as camadas de sedimentos acumuladas (nas cores verde,
amarelo e roxo). Na cor azul observa-se o fundo atual do lago, que com coluna d’água de
aproximadamente 2 m de espessura. Fonte: Ianniruberto, 2007.

Figura 7: perfil obtido da aplicação do método sísmico de perfilagem sísmica contínua com o
emprego de uma fonte acústica de alto desempenho denominada de chirp de ultra-alta
resolução. Nesta figura observam-se camadas de sedimentos de dimensões centimétricas até
a profundidade de 16 m. Registro cedida pela empresa Meridata.

Figura 8: perfil obtido da aplicação do método geofísico de perfilagem sísmica contínua com o
emprego de fonte acústica de alta potência e baixa frequência denominada de boomer.
Observa-se neste perfil que o sinal acústico penetrou cerca de 50m na coluna sedimentar
identificando o contorno do topo do embasamento rochoso. Fonte: IPT/IO-USP.
Outros métodos geofísicos como a reflexão sísmica terrestre e métodos eletromagnéticos podem
também contribuir nesta fase de investigação.
Quando já instalados a barragem e o lago de decantação, o monitoramento da obra passa a ser
fundamental, e neste caso ensaios de eletrorresistividade e potencial espontâneo, executados no
corpo da barragem passam a ser de extrema relevância. Alguns métodos eletromagnéticos, como o
georadar (GPR), podem também contribuir no processo de monitoramento do maciço da barragem.
Por outro lado, para o monitoramento do processo de acúmulo de resíduos na lagoa de decantação,
os métodos acústicos, com destaque para a perfilagem sísmica contínua, são os mais indicados,
tendo em vista a possibilidade de obtenção da espessura da coluna sedimentar acumulada ao longo
do tempo de utilização da lagoa como ambiente de deposição. A batimetria e o sonar de varredura
lateral podem também ser utilizados para a investigação destes ambientes, assim como, o método
GPR, que atualmente possui antenas dedicadas a ensaios em ambientes submersos.
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