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RESUMO 

NASCIMENTO, Maria O. T. do. 
Riscos de deslizamentos e inundações e condições de moradia em aglomerados 
subnormais na bacia do rio Sanhauá: avaliação e análise integrada 
 
Os problemas das áreas de riscos de desastres nas cidades brasileiras, principalmente os riscos 
ambientais de caráter geológico-geotécnico, como deslizamentos, e hidrometeorológico, como 
as inundações, estão normalmente relacionados a determinantes socioeconômicos e 
ambientais. Assim, os aglomerados subnormais situam-se em áreas com maiores problemas 
em diversos aspectos, já que geralmente estão submetidos a níveis altos de riscos ambientais, 
devido à ocupação de áreas inadequadas, motivada pelo excludente modelo econômico 
vigente. Desse modo, a busca por metodologias que abarquem as vicissitudes da dinâmica do 
ambiente urbano torna-se fundamental para otimizar ações que oportunizem minimizar essa 
problemática. Sendo assim, realiza-se neste trabalho uma análise sobre riscos 
socioambientais, compreendendo as componentes geológico-geotécnicas e 
hidrometeorológicas conjuntamente com os indicadores das condições de moradia nos 
aglomerados subnormais Saturnino de Brito, Renascer I e Santa Emília de Rodat, situadas na 
bacia hidrográfica do rio Sanhauá na cidade de João Pessoa, estado da Paraíba. Propõe-se uma 
metodologia para priorizar ações de melhoria habitacional ou relocação de moradias. Para a 
determinação dos riscos ambientais foi utilizada a metodologia desenvolvida pelo Ministério 
das Cidades (Brasil, [2006]). No que se refere às condições de moradia utilizou-se a 
metodologia desenvolvida por Silva (2006) centrada no Indicador de Condições de Moradia, 
que abrange os subindicadores de densidade e qualidade da habitação. A análise dos 
resultados contemplou uma metodologia integradora multiobjetivo em que se lança mão da 
representação bidimensional do campo das soluções possíveis dos indicadores envolvidos, 
que descreve conjuntamente o estado das variáveis riscos e condições de moradia, com base 
na metodologia ambiental integrada de bacias hidrográfica utilizada por UNESCO (1987). 
Conclui-se que os aglomerados apresentam graus de risco baixos em sua maioria, sendo que, 
em algumas áreas, principalmente no aglomerado Saturnino de Brito, observa maior 
freqüência de graus alto e muito alto de ocorrência de desastres geológico-geotécnico. Os 
maiores riscos de inundação, classificados como alto, ocorrem apenas no aglomerado Santa 
Emilia de Rodat. Relativamente às condições de moradias observou-se que a maioria das 
habitações é classificada na situação de Média Salubridade. Já a análise integrada indicou 
mais grupos de moradias da amostra estudada como indicadas para a relocação do que para 
obras de melhorias habitacionais.  
 
Palavras-chave: riscos, desastres, condições de moradias, aglomerados subnormais 



 

  
 

ABSTRACT 
NASCIMENTO, M. O. T. do. 
Risks of landslides and floods and housing conditions in the Sanhauá river basin: 
evaluation and integrated analysis 
 
The problems of the areas of risk disaster in Brazilian cities, especially the environmental 
risks of geological and geotechnical character, such as landslides, and hydrometeorological 
such as floods, are often related to socioeconomic and environmental determinants. Thus, the 
subnormal agglomerations (slums) are situated in areas with major problems in several 
aspects, since they are usually subject to high levels of environmental risks due to occupation 
of unsuitable areas, driven by the exclusive real estate market. Therefore, the search for 
methodologies that cover the vicissitudes of the dynamics of the urban environment is 
essential to optimize actions that minimize this problem. Thus, this work analyzes social risks, 
including geological and geotechnical components in addition to hydrometeorological data, 
together with social indicators of housing conditions in subnormal agglomerations: Saturnino 
de Brito, Renascer I, and Santa Emília de Rodat, situated in the basin of Sanhauá river in João 
Pessoa, Paraíba State. It proposes a methodology for priorizing actions to improve housing or 
home reallocations. Regarding to the determination of environmental risks indices we used 
the methodology proposed by the Ministério das Cidades (Brazil, [2006]). For determination 
of housing conditions, we used the methodology developed by Silva (2006), focused on the 
indicator of living conditions which covers subindicators of density and housing quality. The 
analyse of the results included an integrated multiobjective methodology which makes use of 
a two-dimensional representation of the field  of possible solutions of indicators obtained that 
describes together housing conditions and risk variables, based on integrated environmental 
methodology of hydrographical basins used by UNESCO (1987). Its is concluded that the 
agglomerations have low levels of risk in their majority, while in some areas, especially in 
Saturnino de Brito agglomeration, there was observed higher frequency of high and very high 
levels of occurrence of geological and geotechnical disaster. The greatest risks of flooding, 
classified as high, were detected only in the Santa Emília Rodat agglomerate. Regarding to 
the housing conditions in this agglomeration we observed that the majority of dwellings are 
classified as midst salubrious. The integrated analysis of the studied sample indicated that for 
most groups of households it is more relevant the reallocation instead of improvements of 
housing. 
 
Keywords : hazards, disasters, housing conditions, subnormal agglomerations 
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1 Introdução 

 

1.1 Generalidades  

 

O processo de expansão urbana da cidade de João Pessoa capital do Estado da Paraíba 

tomou maior impulso por volta da década de 1960, tendo como responsáveis, primeiramente o 

Estado e depois os agentes imobiliários, conforme aconteceu em diversas cidades do país 

(CORRÊA, 2002). Como conseqüência, teve-se gradativamente o crescimento populacional 

da cidade, principalmente nas décadas de 1960 e 1970 com o fenômeno migratório que foi 

acentuado em nível nacional. Nesse período registrou-se então o aumento significativo da sua 

população. De fato, segundo dados do IBGE entre 1970 e 2000 a população da cidade 

aumentou em mais de 100% e, consequentemente, o padrão de crescimento resultante do seu 

processo de urbanização se acelerou fortemente nessas últimas décadas de forma intensa e 

desigual. 

Essa aglomeração da população nos centros urbanos provocou mudanças drásticas na 

cidade, no que diz respeito ao acesso a moradia, pois passaram a ocupar áreas sem nenhuma 

infra-estrutura e susceptíveis a risco de desastres relacionados a fenômenos naturais. A 

oportunidade de viver com qualidade de vida nas cidades não se apresenta da mesma forma 

para todos, o que leva parte da população, principalmente a parcela menos favorecida, a 

ocupar as áreas impróprias para a moradia. Assim, nos dias atuais o aumento do número de 

pessoas vivendo em áreas de risco de desastres relacionados a fenômenos naturais, tais como, 

aqueles provenientes de adversidades climáticas, têm sido uma das características negativas 

do processo de urbanização e crescimento das cidades brasileiras e que vem causando muitos 

prejuízos. 

A intensificação dos prejuízos causados nos últimos anos no Brasil, bem como em 

diversas partes do mundo, é devido, principalmente, ao planejamento inadequado da expansão 

territorial urbana. Muitas cidades brasileiras não possuem um sistema estruturado eficaz de 

uso e ocupação do solo, deixando parte da população vulnerável às adversidades climáticas. A 

ocorrência de desastres relacionados a fenômenos naturais está ligada, não somente à 

susceptibilidade do meio devido às suas características geoambientais, mas também à 

vulnerabilidade do sistema social, ou seja, de forma mais abrangente, do sistema social-

econômico-político-cultural.  



 

 

23 

 
 

De uma maneira geral, os problemas das áreas em riscos de desastres nas cidades 

brasileiras, principalmente aqueles de caráter geológico, como deslizamento de terras, e de 

caráter hidrometeorológico, como as inundações, estão relacionados a alguns fatores como, a 

crise econômica e social; uma política habitacional para a população de baixa renda 

historicamente ineficiente; a ineficácia dos sistemas de controle do uso e ocupação do solo; a 

inexistência de legislação adequada para as áreas de riscos, dentre outros. 

As pesquisas científicas voltadas para o estudo de riscos de desastres relacionados a 

fenômenos naturais, levando em conta os aspectos sociais, em muito evoluíram nos últimos 

anos. A utilidade social dos resultados de uma pesquisa científica apresenta-se como uma 

inegável contribuição para a convivência harmoniosa entre o homem e o meio que o cerca. 

Estudos científicos visando suprir a comunidade de usuários de informações para o benefício 

da sociedade melhoram a qualidade das tomadas de decisões, pois já se sabe que um 

fenômeno natural, por ele mesmo não causa desastres. Só existem desastres, se existirem 

riscos e vulnerabilidades. 

Os desastres, ditos naturais, afetam em muito a população de João Pessoa 

principalmente durante a estação chuvosa. A ausência de informações sistematizadas sobre os 

riscos de desastres na cidade de João Pessoa continua surpreendendo as autoridades locais 

cujas políticas planos e programas geralmente não estão munidas de dados detalhados sobre 

os padrões de riscos. As estratégias permanentes para reduzir os ricos de desastres de uma 

maneira geral são raras.  

Os aglomerados subnormais como hoje são conhecidos, e que eram denominados 

anteriormente de favelas1 são as áreas com mais problemas em diversos aspectos, pois estão 

submetidas a níveis altos de riscos ambientais, devido à ocupação de áreas inadequadas, 

motivadas pelo excludente modelo econômico. No entanto, no que se refere à questão da 

habitabilidade remete-se para as propriedades de moradias em condições adequadas e de 

baixo risco ou vulnerabilidade. Assim procurou-se desenvolver neste trabalho uma 

metodologia que seja orientadora de políticas públicas de melhorias habitacionais 

contemplando o binômio Condições de Moradias e Grau de Risco. 

A melhoria das condições habitacionais está relacionada ao conjunto de condições 

propícias que levam a um ambiente saudável. A representação da salubridade ambiental 

                                                 
1 O termo favela surgiu no período imediatamente posterior a Guerra de Canudos. A cidade de Canudos foi 
construída próxima a alguns morros, entre eles o Morro da Favela, que recebeu este nome devido à vegetação 
predominante no local, que era a favela, uma planta típica da caatinga, resistente a seca, por isso as áreas de 
morros recém-habitados do Rio de Janeiro ficaram conhecidos como favelas, em referência à “favela original”. 
  



 

 

24 

 
 

urbana está relacionada aos fatores materiais e sociais referentes à moradia, à infra-estrutura 

disponibilizada pelo poder público (abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta de 

resíduos sólidos e drenagem de águas pluviais), aos aspectos socioeconômico-culturais e à 

saúde ambiental (DIAS, 2004).  

Tendo em vista tais problemas, a resposta de uma sociedade organizada aos desastres 

está na prevenção, atenção e minimização (ou mitigação) dos seus efeitos. Nessa temática, 

ações integradas entre comunidades, universidades, organizações não governamentais, entre 

outras instituições são fundamentais para que os efeitos dos desastres provocados por 

fenômenos naturais sejam minimizados. 

Portanto, se fez necessária a elaboração desse estudo para que venha a contribuir para 

a compreensão dos fenômenos urbanos nas áreas de risco, refletindo sobre uma multip licidade 

de fatores inerentes e que possa servir de base para as administrações municipais no intuito de 

uma melhor prevenção e controle dos riscos de desastres ambientais em prol de uma 

organização funcional e viável. 

Além disso, tenta-se gerar nesse trabalho novos conhecimentos para a elaboração de 

planos de contingências e de emergências para as áreas da cidade de João Pessoa - PB, 

sujeitas a riscos de desastres. Dessa forma contribuirá para que os tomadores de decisão 

possam fazer novos planos de reordenamento urbanístico da cidade, levando em consideração 

a inclusão de análises de risco de desastres e das condições de moradia em seus programas e 

projetos de governo. 

Os riscos pesquisados são de natureza geológico-geotécnicos – deslizamentos de 

encostas e os de natureza hidrometeorológica – inundação. Para os riscos referentes a 

inundações, se buscou identificar os principais cursos d’água na área de estudo, assim como 

se verificou a ocupação territorial presente e sua vulnerabilidade. A partir destas informações 

foram selecionados três aglomerados subnormais para realizar a pesquisa: Os aglomerados 

Saturnino de Brito, Renascer I pertencentes ao bairro das Trincheiras e Santa Emília de Rodat 

pertencente ao bairro da Ilha do Bispo.  

A escolha da área de estudo deu-se em função do interesse voltado para áreas de riscos 

relacionados a fenômenos naturais, a partir de conhecimentos da existência de algumas delas 

na cidade de João Pessoa. No entanto para melhor nortear as áreas de estudo e estabelecer 

com mais clareza as específicas de desenvolvimento da pesquisa procurou-se a Coordenadoria 

da Defesa Civil do Município.  

A princípio a proposta era trabalhar com a área da bacia hidrográfica do rio Jaguaribe. 

Porém, em uma consulta à Coordenadoria da Defesa Civil Municipal, foi sugerida outra área, 
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porque a bacia hidrográfica do rio Jaguaribe está incluída no Programa de Aceleração do 

Crescimento – PAC do Governo Federal, e a pesquisa poderia produzir resultados de valor 

discutível, tendo em vista o início das obras previstas para o primeiro semestre de 2008. 

De acordo com a Coordenadoria, já foi criado um Comitê Gestor Municipal para 

gerenciar as ações do PAC instituído pelo decreto de nº 6013/2007, publicado em 17 de 

agosto de 2007. Ficou definido que as obras inicialmente executadas seriam a de urbanização 

do Vale do rio Jaguaribe e posteriormente a revitalização do Vale do rio Sanhauá, incluindo a 

urbanização do Porto do Capim. 

Trata-se de um projeto que abrange ações como revitalização do rio, educação 

ambiental, relocação de famílias e regulamentação fundiária. Por esse motivo foi sugerido que 

o trabalho abrangesse os aglomerados situados na área da bacia hidrográfica do rio Sanhauá a 

sudoeste da cidade de João Pessoa, compreendendo os aglomerados subnormais anteriormente 

mencionados. 

Assim, propõe-se neste trabalho o estudo detalhado no que se refere aos riscos 

geológico-geotécnicos e hidrometeorológicos e às condições de moradia dos aglomerados 

subnormais Saturnino de Brito, Renascer I e Santa Emília de Rodat, nos bairros de 

Trincheiras e Ilha do Bispo na cidade de João Pessoa, bacia do rio Sanhauá. É proposta 

também uma nova metodologia de análise integrada dessas variáveis que permite a decisão 

sobre as melhores intervenções a serem feitas nesses aglomerados caso se decida realizar 

políticas de melhoria habitacional. 

 

1.2 Objetivo Geral 

 

Analisar os riscos ambientais, abrangendo as componentes geológico-geotécnicas e 

hidrometeorológicas conjuntamente com os indicadores das condições de moradia nos 

aglomerados subnormais Saturnino de Brito, Renascer I e Santa Emília de Rodat, situados na 

bacia hidrográfica do rio Sanhauá, propondo uma metodologia para priorizar ações de 

melhoria habitacional. 

  

1.3 Objetivos Específicos 

 

• Identificar as áreas urbanas cujo modelado conota risco à segurança de habitabilidade 

para as aglomerações urbanas subnormais: Saturnino de Brito, Renascer I e Santa 
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Emília de Rodat na bacia do rio Sanhauá, nos bairros de Trincheiras e Ilha do Bispo na 

cidade de João Pessoa; 

• Caracterizar a área de estudo Saturnino de Brito, Renascer I e Santa Emília de Rodat 

que estão sujeitas a riscos de desastres relacionados a fenômenos naturais, para melhor 

definir as intervenções a serem realizadas; 

• Analisar os riscos dos espaços estudados, a partir do uso da me todologia de avaliação 

de riscos do Ministério das Cidades;  

• Elaborar mapas temáticos dos aglomerados subnormais com a referenciação espacial 

dos riscos de inundações e deslizamentos; 

• Analisar as condições de moradia nos aglomerados subnormais Saturnino de Brito, 

Renascer I e Santa Emília de Rodat. 

• Desenvolver uma metodologia para classificação conjunta das condições de moradia e 

de riscos que ofereçam alternativas de priorização de ações e obras de melhoria à 

habitabilidade. 

 

1.4 Estrutura Geral da Dissertação 

 

O conteúdo desta dissertação distribui-se em cinco capítulos. O primeiro capítulo 

introduz a concepção geral do trabalho, justificando sua relevância, a adequação da temática 

às linhas de pesquisa do programa de pós-graduação em engenharia urbana, como também a 

definição dos objetivos gerais e específicos a serem alcançados. 

No segundo capítulo faz-se uma revisão bibliográfica dando ênfase aos conceitos 

norteadores sobre riscos geológico-geotécnicos e hidrometeorológicos, como também os 

índices que envolvem as condições de moradias. 

No terceiro capítulo esboça-se uma caracterização da área de estudo iniciando com a 

localização da área, alguns aspectos naturais e em seguida a caracterização socioeconômica 

dos bairros e dos aglomerados subnormais selecionados para este estudo. 

No quarto capítulo descrevem-se os procedimentos metodológicos empregadas e os 

meios utilizados para analisar as situações de riscos e as condições de moradia dos 

aglomerados. 

No quinto capítulo são apresentados os resultados e discussões obtidos no estudo sobre 

os riscos e as condições de moradias dos aglomerados subnormais.  
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No sexto capítulo constam as conclusões desta pesquisa, as recomendações para 

pesquisas futuras e por fim apresenta-se a bibliografia referenciada nesta dissertação. 
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2 Revisão Bibliográfica 

2.1 Generalidades 

A vida urbana compreende processos interativos entre a cidade, o campo e a natureza. 

A relação existente entre esses três elementos mudou muito no decorrer do tempo. A discussão 

sobre o espaço urbano abre um precedente para entendermos o que vem a ser o espaço. Para 

alguns estudiosos, o espaço é produto do processo de produção da sociedade, como destaca 

Carlos (2001, p.50): “o espaço é entendido em função do processo de trabalho que o produz e 

reproduz a partir da relação do homem com a natureza”. 

O processo de produção do espaço através do trabalho, implica numa relação 

mediatizada pelos instrumentos de trabalho entre o homem, a natureza e entre os próprios 

homens. Como afirma Milton Santos: “Não há produção que não seja produção do espaço, não 

há produção do espaço que se dê sem o trabalho. Viver, para o homem, é produzir o espaço. 

Como o homem não vive sem trabalho, o processo de vida é um processo de criação do 

espaço”. (SANTOS, 1996 p. 88). 

Neste sentido, o processo de produção do espaço urbano acha-se intrinsecamente 

relacionado ao modo através dos quais os homens produzem as condições materiais e culturais 

necessárias a sua existência. Desse modo a reprodução do espaço urbano vai ocorrendo à 

medida que a população vai agindo sobre o ambiente retirando a vegetação, modificando os 

cursos dos rios, aplainando as áreas de morros e encostas entre outras atividades. 

Assim, para entender as transformações ocorridas na cidade de João Pessoa, parte-se do 

pressuposto teórico de que este espaço é produzido por diferentes agentes, como afirma Corrêa 

(2002), considerando como um desses agentes o Estado, além de agentes imobiliários, 

proprietários de terra, população dos “sem teto” e “sem terra”. Neste contexto, é fundamental 

compreender que os movimentos da produção do espaço urbano pela sociedade são de certa 

forma, impostos por esses diversos agentes.  

A parceria entre o Estado e os agentes produtivos corporativos, fortemente articulados, 

agencia o desenvolvimento urbano para a classe de maior renda e, ao mesmo tempo promove a 

segregação para aqueles de poder aquisitivo mais baixo. Desse modo, acrescenta Lefebvre 

(1999): 

O desenvolvimento do mundo da mercadoria alcança o continente dos 
objetos. O próprio espaço é comprado e vendido. Não se trata mais da terra, 
do solo, mas do espaço social como tal, produzido como tal. O espaço não é 
mais simplesmente o meio indiferente, a soma dos lugares onde a mais-valia 
se forma, se realiza se distribui. Ele se torna o produto do trabalho social, 
objeto de produção. (LEFEBVRE, 1999 p. 140). 
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Assim, a disputa por espaço possui um caráter político e econômico a partir dos 

interesses de cada indivíduo e também de cada segmento social. Desse modo, a concepção de 

espaço urbano no interior das sociedades capitalistas se traduz também em mercadoria com 

valor de troca constituindo, portanto, uma problemática atual e que culmina com a luta pela 

moradia, desafio enfrentado por uma grande parcela da população.  

É neste sentido que a cidade de João Pessoa, enquanto locus dos processos sociais, vem 

enfrentando essa problemática a partir da década de 1960 com um crescimento urbano 

acelerado e com um adensamento populacional que não está de forma alguma dissociado da 

realidade brasileira. 

Em muitas cidades brasileiras, em que o planejamento estatal define projetos e 

incentivos econômicos de alcance desigual, muitas vezes são implementados programas de 

incentivos de desenvolvimento incompletos e desintegrados de desenvolvimento social. 

O quadro de exclusão territorial e degradação ambiental das cidades brasileiras, além 

de submeter à maioria da população a uma grande inserção precária e vulnerável na cidade, 

gera graves situações de riscos de vida por ocasião dos períodos chuvosos mais intensos, 

atingindo principalmente os habitantes das comunidades subnormais e loteamentos irregulares 

instalados nas áreas de encostas de morros urbanos e em baixadas junto às margens de cursos 

d’água. 

O processo migratório e a falta de acesso a moradias adequadas, portanto, leva parcela 

da população a residir em áreas de riscos sujeitas a desastres. Assim, a origem dos desastres 

relacionados a fenômenos naturais é atribuída a vários fatores, tais como: mudanças nos 

sistemas físicos terrestres, mudanças demográficas, desigualdade na distribuição da riqueza e 

aumento na densidade de construções (FILGUEIRA, 2004; MILETI, 1999).  

O espaço urbano fruto do trabalho da sociedade se apresenta desigualmente repartido e 

fragmentado, e esse fato é evidenciado nas cidades a partir da existência de bairros providos 

de alto padrão urbanístico, enquanto outros carecem de serviços essenciais de infra-estrutura 

urbana. Além do mais, existe ainda aquela parcela da população que se estabelece em áreas 

ambientalmente frágeis (planícies de inundação, áreas deprimidas e encostas íngremes), fruto 

das desigualdades ocorrentes por conta do modelo econômico vigente. 

Desse modo, o estudo da dinâmica das vertentes com ocupação humana em áreas 

urbanas deve ser feito sob olhar da geomorfologia, pois de um modo geral esses estudos 

representam importantes áreas de pesquisa nesse campo do saber. Considera-se que esse saber 

permite analisar os processos e formas, assim como leva r em consideração os vários 

processos responsáveis pela formação e remoção de material detrítico. No sentido mais 
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amplo, para Christofoletti (1980, p. 31), “vertente significa superfície inclinada, não 

horizontal, que pode resultar da influência de qualquer processo, [...] sendo formadas por uma  

variedade de condições internas e externas”. 

As áreas de encostas em estudo estão situadas no conjunto geológico denominado de 

Formação Barreiras sendo considerados estruturalmente instáveis, devido à sua constituição 

formada de materiais friáveis e pouco consolidados, ou seja, são sedimentos e não rochas. 

Dessa forma em se tratando de um relevo cuja natureza é estrutural pode-se afirmar que não 

há estabilidade diante das intempéries.  

Numa discussão mais abrangente pode-se afirmar ainda que nos ambientes naturais a 

estabilidade não é efetiva, pois esta será decorrente de uma série de fatores e elementos 

espontâneos que não podem ser controlados. Neste sentido, buscou-se melhores 

esclarecimentos na obra de Drew (1986), na qual o autor alerta que na natureza “uma 

intervenção humana deliberada ocorre naqueles pontos vulneráveis ou de alavanca do meio 

físico, onde um mínimo de esforço produz o máximo de resultados”. Ainda esse mesmo autor 

anuncia que “todos os sistemas naturais possuem um elo fraco na cadeia de causa e efeito e 

que um mínimo de acréscimo de tensão traz consigo alteração no conjunto do sistema” 

(DREW, 1986, p.26).  

Dessa forma a ocupação inadequada das áreas de encostas aliado a um conjunto de 

fatores naturais e a ação antrópica trazem implicações nesses ambientes. Assim, as áreas de 

riscos surgem a partir dessa complexa inter-relação entre os condicionantes físicos e suas 

implicações nesse sistema que se expressa com maior intensidade no ambiente urbano, 

desestabilizando o sistema. Drew (1986 p. 26) reforça ainda que “a intensidade das alterações 

inadvertidas depende em primeiro lugar do esforço (ou tensão) aplicado ao sistema pelo 

homem e em segundo lugar, do grau de suscetibilidade à mudança (sensibilidade) do próprio 

sistema”. 

Almeida e Tertuliano (1999) ampliam o universo conceitual chamando a atenção para 

a questão do equilíbrio dos sistemas ambientais, onde se faz necessário compreender que, para 

que haja o equilíbrio do sistema é necessário que as variáveis internas dos sistemas estejam 

ajustadas às condições externas, por isso anuncia que “cada evento fornece determinada 

quantidade de matéria e energia ao sistema. O valor dessa quantidade representa a sua 

densidade, magnitude (intensidade ou grandeza) e também a freqüência)” (ALMEIDA; 

TERTULIANO,1999, p.118 ). 

Dolfuss (1973. p.95) em seus estudos enfoca que o “conhecimento das densidades 

constitui um elemento fundamental de referência”, ou seja, é necessário que se conheçam as 
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densidades e intensidades de um determinado fenômeno que intervém sobre a paisagem 

fazendo as correlações e as inter-relações existentes, localizando-as, e a partir daí pode-se 

então estabelecer as modalidades de organização social e territorial de um determinado lugar. 

Estas modalidades de organização social e territorial devem ser observadas e 

monitoradas principalmente quando está se falando de ocupações urbanas em ambientes 

instáveis, como é o caso das áreas de encostas ou margens de rios, de modo a evitar futuros 

desastres, relacionados a algum fenômeno natural. 

 

2.1.1 Desastres naturais 
 

De um modo geral, os desastres ditos “naturais” são determinados a partir da relação 

existente entre o homem e natureza, que resultam das várias tentativas do próprio homem de se 

“apoderar da natureza”, e lhe dar um valor, segundo o modelo de desenvolvimento econômico 

adotado. Como resultados aparecem os desfavorecidos, e estes têm sido uma das principais 

causas de desastres. 

Nas últimas décadas o número de registros de desastres relacionados a fenômenos 

naturais tem crescido consideravelmente nas áreas urbanas em várias partes do mundo e de 

formas bem diversas, trazendo conseqüências catastróficas. Isso se deve principalmente, entre 

tantos outros fatores que contribuem para a evolução de determinado tipo de desastres, como 

por exemplo: o aumento da população, à ocupação desordenada, o intenso processo de 

urbanização e industrialização levando, consequentemente, a um adensamento de construções 

em áreas que são frágeis a esse tipo de atividade. 

Kobiyama (2006) afirma que os desastres podem estar relacionados com a dinâmica 

interna ou externa da Terra. Como exemplo, os eventos ou fenômenos internos causados pela 

movimentação das placas tectônicas, que têm reflexo na superfície do planeta e/ou eventos 

hidrometeorológicos Na figura 2.1 são apresentados alguns agravantes antrópicos e o tipo de 

desastres resultantes. 
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Filgueira (2004) enfoca que um desastre não é um problema da natureza por si só, mas 

também é um problema da relação entre o natural, a organização e estrutura da sociedade. Em 

conseqüência, a pesquisa deve partir do princípio de que um desastre não é um problema 

independente em sua causalidade, bem como, em termos das opções reais e viáveis de ser 

superadas, algo que atenda a sociedade e os processos de desenvolvimento em si, ou seja, um 

desastre é a resultante de um processo social. 

Portanto, os riscos de desastres relacionados a fenômenos naturais são construídos 

socialmente. O homem age sobre o ambiente de forma inadequada, provocando situações e 

maximizando a possibilidade dos desastres. A magnitude do desastre depende do risco que está 

sendo construído e das vulnerabilidades humanas e de suas estruturas. Os riscos são 

construídos a partir da existência de uma situação perigosa, que é a ameaça de acontecer uma 

catástrofe. Filgueira (2004) esclarece ainda que os desastres pressupõem a ocorrência de dois  

fatores: a ameaça de uma situação e a vulnerabilidade das pessoas e dos bens. A ameaça 

refere-se à probabilidade da ocorrência de um evento físico capaz de ocasionar danos como 

terremotos, ciclones, inundações etc. A vulnerabilidade, por sua vez, refere-se à probabilidade 

de uma sociedade ou de um grupo social para sofrer danos a partir da ocorrência do evento 

físico. 

A partir dessa perspectiva, o risco de desastre passou a ser o resultado da relação 

ameaça e vulnerabilidade. Os desastres acontecem quando uma situação de ameaça se 

 
Figura 2.1 – Fenômenos naturais causadores de desastres naturais 
Fonte: Adaptado de KOBIYAMA (2006, p. 11).  

Desastres 

Fenômenos Naturais 

Processos Endógenos Processos Exógenos 

Terremotos 
Maremotos 
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Tsunamis 

Tempestades  
Tornados 

Inundações 
Seca 
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concretiza associada com uma condição de vulnerabilidade, excedendo-se a capacidade social 

de controlar ou assimilar as conseqüências.  

Assim: 

 

 

 

 

A ocorrência dos desastres também está associada às ações antrópicas conforme 

mostra o quadro 2.1. 

Quadro 2.1 - Ações antrópicas detonadoras de desastres 

Ações humanas Desastres resultantes 
 

Emissão de gases nocivos Chuvas ácidas 
 

Retirada da mata ciliar e 
assoreamento dos rios 

Inundações 
 

Impermeabilização do solo 
(concreto, asfalto) 

Inundações bruscas, degradação 
das terras 

 
Ocupação desordenada de 

encostas íngremes 
Deslizamentos /Escorregamentos 

 
Sobrepastoreio Erosões 

Fonte: Adaptado de KOBIYAMA (2006, p. 12). 
 
Para Carvalho e Galvão (2006), e de acordo com levantamento realizado pelo Instituto 

de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo – IPT, os municípios mais vulneráveis a 

acidentes relacionados a desastres geológico-geotécnicos e hidrometeorológicos estão 

localizados nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, 

Pernambuco, Alagoas, Bahia e Espírito Santo. É necessário um conjunto de ações que visem à 

redução de riscos e desastres nas áreas urbanas e o Brasil possui conhecimento técnico, 

desenvolvido por meio de pesquisas realizadas pelas universidades e institutos de pesquisa 

capazes de subsidiar a elaboração de políticas públicas urbanas de prevenção no tocante a essa 

problemática. No entanto, falta vontade para realizá- las. 

Assim sendo, esses desastres vêm ao longo dessas últimas décadas se intensificando e 

influenciando nas atividades humanas devido à falta de um planejamento urbano eficiente e 

eficaz. Aliado a isso existe também a fragilidade do local, mas as próprias características 

geoambientais podem ser propícias à ocorrência de desastres. 

Risco = ameaça x vulnerabilidade 

Desastre = risco x vulnerabilidade 
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Dessa forma pode-se dizer que um “desastre é o resultado de eventos adversos naturais 

ou provocados pelo homem, sobre um ecossistema vulnerável, causando danos humanos, 

materiais e ambientais e conseqüentes prejuízos econômicos e sociais” (BRASIL, 2007 p. 8). 

Geralmente os desastres são súbitos e capazes de produzir prejuízos adversos para a população 

afetada. A magnitude do desastre depende ainda do sistema de alerta e das medidas de 

prevenção, mitigação e das vulnerabilidades. A cidade de João Pessoa enfrenta essa 

problemática, devido ao adensamento populacional nas áreas mais vulneráveis que são as 

encostas e áreas ribeirinhas, principalmente nos períodos mais chuvosos. 

Segundo Blaikie et al. (1996) um desastre ocorre quando apenas um indivíduo ou um 

considerável número de pessoas experimenta uma catástrofe e sofre danos sérios e/ou 

perturbação de seu sistema de subsistência, de tal maneira que a recuperação é impossível sem 

ajuda externa (intervenção do Estado, ou de agentes internacionais etc.).  

Castro (1999 apud KOBIYAMA 2006, p. 10) realizando os seus estudos sobre a 

temática classificou-os quanto à evolução, origem, duração.  

No que diz respeito à evolução eles podem ser:  

Súbitos – quando se caracterizam pela rápida velocidade com que o processo 
se desencadeia;  
Graduais – por evoluírem em etapas de agravamento;  
Somação de efeitos parciais – que se caracterizam pela ocorrência de 
numerosos acidentes semelhantes, cujos impactos são de grandes proporções. 
 

Quanto à origem podem ser: naturais, humanos e mistos.  
 

Os ditos Naturais são relacionados à fenômenos naturais que podem ser ou não  
extremos, que independem da intervenção humana;  
Os Humanos quando são causados pela própria ação antrópica; 
E os Mistos são aqueles associados às ações ou omissões humanas que 
contribuem para intensificar, complicar ou agravar ainda mais os desastres 
naturais. 

 
E quanto a duração, Sidle et al (2004) apud KOBIYAMA (2006, p. 10) classifica em: 
 

Desastres episódicos - tais como terremotos, vulcanismo, tsunami, inundação e 
fluxo de detrito, chamam mais atenção por causa da sua magnitude. 
Desastres crônicos - tais como erosão do solo pode causar desertificação, 
degradação, assoreamento dos rios, entre outros podendo resultar na incidência 
de mais eventos catastróficos como escorregamentos e inundações. 

 
Assim sendo fatores econômicos, políticos, sociais e culturais contribuem para que a 

desastres associados a fenômenos naturais ocorram relacionados a fragilidades geoambientais, 

e a vulnerabilidade do próprio sistema social. 
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2.1.2 Os riscos 
 

A cada ano são registrados nos noticiários inúmeros acidentes causados pelas chuvas 

mais intensas ou prolongadas revelando a existência de várias áreas de riscos em vários 

municípios brasileiros como São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Recife, João Pessoa 

entre outras. Desse modo, Filgueira (2004) enfoca que os riscos a que está submetido um país 

se dá pela ocorrência de diversos tipos de fenômenos aos quais se associam os desastres, não 

estão no fenômeno propriamente dito, mas sim no tipo e na tendência dos modelos de 

desenvolvimento adotados. 

O termo risco refere-se à probabilidade de um evento indesejado ocorrer. Daí as 

palavras de Veyret (2007 p. 12): “é um objeto social, que está relacionado com a percepção 

que cada indivíduo ou grupo social tem do perigo ou da catástrofe possível”. Geralmente um 

risco é a tradução de uma ameaça acontecer, daí ser necessário que haja se possível, um 

planejamento prévio para a ocupação de determinadas áreas. Dessa forma, o risco é uma 

construção social e se traduz em diferentes limites de sua aceitabilidade, que depende da 

maneira de como as sociedades percebem a sua ocorrência no seu cotidiano. O que se conclui: 

se o risco é uma construção social e a vulnerabilidade é uma condição humana, então os 

desastres são socialmente construídos. 

 

O Ministério das Cidades avalia o risco como sendo a:  

Relação entre a possibilidade de ocorrência de um dado processo ou 
fenômeno e a magnitude de danos ou conseqüências sociais e/ou 
econômicas sobre um dado elemento, grupo ou comunidade. Quanto maior 
a vulnerabilidade, maior o risco (BRASIL, [2006] p. 27). 
 

E complementa definindo área de risco 

Área passível de ser atingida por fenômenos ou processos naturais e/ou 
induzidos que causem efeito adverso. As pessoas que habitam essas áreas 
estão sujeitas a danos à integridade física, perdas materiais e patrimoniais. 
Normalmente, no contexto das cidades brasileiras, essas áreas 
correspondem a núcleos habitacionais de baixa renda (assentamentos 
precários) (BRASIL, [2006] p. 28). 

  

As ocupações espontâneas em áreas inadequadas geralmente são caracterizadas por 

serem de baixa qualidade em termos de infra-estrutura, onde os serviços oferecidos à 

população são insuficientes e com padrões de habitabilidade das moradias com nível elevado 

de degradação social. 

Neste sentido, Nogueira (2006) aponta o risco como sendo a probabilidade de 

ocorrência de algum dano a uma população (pessoas ou bens materiais). Portanto, são vários 
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os processos do meio físico que podem desencadear situações de perigo de movimento de 

encostas, enxurradas, enchentes, entre outros, devido à diversidade climática existente em 

cada localidade, e principalmente, nos períodos de ocorrência de maiores precipitações 

pluviométricas, afetando aquelas áreas da cidade de ocupação precária, desorganizada 

espacialmente e desprovida de infra-estrutura mínima.  

Os adensamentos populacionais quase sempre estão ocupando locais de atividade 

desses fenômenos, que são os vazios urbanos, área de menor valor imobiliário, cujas 

edificações são mais simples e frágeis em função do menor acesso a tecnologias de 

construção, em virtude do grau de organização social da comunidade, das condições de 

emprego e renda, em que a infra-estrutura urbana e os serviços públicos como pavimentação 

dos acessos, drenagem das águas pluviais, rede de esgotos são ausentes ou insuficientes.  

O rápido crescimento da população aumenta a demanda de recursos naturais, o que 

pressiona o meio ambiente e aumentando o risco de ocorrência de um desastre, ou mais além, 

de que os desastres ocorram com mais freqüência. Para Cardona (1993), o risco existe na 

medida em que interatuam ou se interrelacionam fatores de ameaça e de vulnerabilidade, 

podendo-se expressar o risco de desastre em função da ameaça potencial e da vulnerabilidade 

do sistema e seus elementos a essa ameaça que está prestes a ser impactado. 

 
2.1.3 Risco ambiental 
 

Para Veyret, (2007, p. 63), os riscos ambientais são “resultantes da associação entre os 

riscos naturais e os riscos decorrentes de processos naturais agravados pela atividade humana 

e pela ocupação do território”. Para a autora têm origem no próprio desenvolvimento 

científico e tecnológico que, apesar de seus avanços positivos, adicionam a estes uma 

incerteza quanto ao aproveitamento que lhe atribui a atividade econômica humana.  

É importante que se considere o risco ambiental como a resultante de três categorias 

básicas: 

Risco natural está associado ao comportamento dinâmico dos sistemas 
naturais, considerando o seu grau de estabilidade/instabilidade expresso na 
sua vulnerabilidade a eventos críticos de curta ou longa duração, tais como 
inundações, desabamentos e aceleração de processos erosivos entre outros; 
Egler (1996 apud SANTOS, 2007 p.31). 
 
Risco tecnológico, corresponde a probabilidade de ocorrer um 
acontecimento fora do comum, temporariamente inesperado, ligado às 
disfuncionalidades de um sistema técnico complexo e cujas conseqüências, 
de amplitude considerável, freqüentemente permanecem difíceis de serem 
delimitadas de forma precisa no espaço e no tempo. (VEYRET, 2007 p.70). 
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Risco social, vista como resultante das carências sociais ao pleno 
desenvolvimento humano que contribuem para a degradação das condições 
de vida. Sua manifestação mais aparente está nas condições de 
habitabilidade, expressa no acesso aos serviços básicos, tais como água 
tratada, esgotamento de resíduos e coleta de lixo. Egler (1996 apud 
SANTOS, 2007 p.31). 

 

Para Brüseke (1997, apud DAGNINO; CARPI JUNIOR, 2007 p. 56) mesmo que os riscos 

ambientais afetem, cada vez mais, maiores grupos sociais persiste a dificuldade em determinar se 

ocorrerá um evento previsto ou não:  

O risco ambiental não pode ser confundido com o anúncio de um fato x na 
hora y. O risco não expressa uma corrente de determinações que conduzam 
necessariamente a um resultado prognosticado. Por isso, falar sobre riscos, no 
campo ambiental, tem sempre o caráter de um alerta que mobiliza 
argumentativamente a imaginação de movimentos lineares que levam 
impreterivelmente à catástrofe, ou pelo menos, a um dano irreparável. 

 

A classificação dos riscos é fundamental, para se conhecer os tipos de riscos existentes 

em cada localidade. A ONU propôs uma classificação que foi adotada internacionalmente, 

citada por Brasil (2008, p. 13) conforme mostrado no Quadro 2.2. 

 

Quadro 2.2 – Classificação dos riscos quanto à tipologia 
Riscos naturais 

Processos ou fenômenos naturais que ocorrem na biosfera e podem resultar em danos. Podem ser 
classificados de acordo com a sua origem: geológicos, hidrometeorológicos ou biológicos. 

 
Origem Fenômenos 

 
Riscos Hidrometeorológicos 
Processos naturais ou fenômenos de ordem 
atmosférica, hidrológica e oceânica. 
 

inundações, fluxos de detritos ou de lama erosão hídrica e 
costeira ciclones tropicais, tempestades, ventos, chuvas e 
outros eventos climáticos severos, raios, relâmpagos secas, 
desertificação, incêndios. 
florestais, temperaturas extremas, tempestade de areia e 
poeira solos congelados (permafrost), avalanches de neve. 

Riscos Geológicos-Geotécnicos 
Fenômenos terrestres naturais associados a 
processos endógenos tectônicos ou exógenos 
como os movimentos de massa. 
 

terremotos, maremotos (tsunamis) atividade e emissões 
vulcânicas movimentos de massa: deslizamentos, queda de 
rochas, corridas de lama, deslizamentos submarinos 
colapsos e atividades de falhas geológicas. 

Riscos Biológicos 
Processos de origem orgânica decorrentes de 
vetores biológicos, incluindo exposição a 
microrganismos patogênicos, toxinas e 
substâncias bioativas. 
 

surtos de doenças epidêmicas, contágio por planta ou 
animal e infestações extensivas (pragas de gafanhotos). 

Riscos Tecnológicos 
Perigo associado a acidentes tecnológicos ou industriais, falhas estruturais ou humanas que possam causar 
perdas de vidas, ferimentos, danos à propriedade, ruptura social ou econômica, ou danos ambientais, quase 
sempre associados a riscos antropogênicos. Exemplos: poluição industrial, emissão nuclear e radioatividade, 
lixos tóxicos, ruptura de barragens, acidentes de transportes ou acidentes tecnológicos (explosões, incêndios, 
derramamentos). 
 

Fonte: ISDR, (2004 apud BRASIL, 2008 p. 13). 
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2.1.4 Aspectos gerais institucionais relacionados à Defesa Civil  

 
No momento atual de desenvolvimento tecnológico, no qual todos os países do mundo 

estão inseridos é perfeitamente possível reduzir substancialmente a intensidade dos desastres 

humanos, mistos e naturais e aumentar o nível de segurança global da população por um custo 

muito inferior ao que foi gasto no período da “Guerra Fria” quando se teve enormes gastos 

com o potencial bélico que foi produzido.  

No mundo, as primeiras ações dirigidas para a defesa da população foram realizadas 

nos países envolvidos com a Segunda Guerra Mundial. O primeiro país a preocupar-se com a 

segurança de sua população foi a Inglaterra que após os ataques sofridos entre 1940 e 1941, 

quando foram lançadas milhares de toneladas de bombas sobre as principais cidades e centros 

industriais ingleses, causando milhares de perdas de vida na população civil, institui a Civil 

Defense (Defesa Civil). Hoje, em todo o mundo, a Defesa Civil, se organiza em sistemas 

abertos com a participação dos governos locais e a população no desencadeamento das ações 

preventivas e de respostas aos desastres.  

Como conseqüência desta evolução é cada vez mais firme a convicção política de que 

a garantia da segurança global da população residente nos países é dever dos Estados, direito 

e responsabilidade da cidadania. Assim de acordo com Castro (2007), a partir das 

Conferências da ONU realizadas em Estocolmo (1972) e do Rio de Janeiro (1992), ficou 

claramente acordado, em nível internacional, que a segurança global desta e de futuras gerações 

depende da interação entre o desenvolvimento sustentável e responsável; a redução de 

desastres; a proteção ambiental; e o bem-estar social. 

A crise econômica que ocorreu no Brasil, a partir da década de 1970 e se estendeu até 

a década de 1980, foi suficiente para deixar reflexos negativos sobre o processo de 

desenvolvimento social e sobre a segurança global da população brasileira, quando se teve a 

deterioração das condições de vida e de bem-estar de importantes segmentos populacionais 

marginalizados na economia, quando se registrou ainda a intensificação das desigualdades e 

desequilíbrios intra e inter-regionais e ainda com a intensificação dos movimentos migratórios 

internos, o êxodo rural e o crescimento desordenado das cidades. 

No Brasil as primeiras ações da Defesa Civil começam com a participação do país na 

Segunda Guerra Mundial. Mas foi em 1966 que se organizou a primeira Defesa Civil Estadual 

do Brasil, essa instalada no Rio de Janeiro na época, ainda Estado da Guanabara; a sua criação 

deveu-se a uma grande enchente ocorrida na região Sudeste. O Quadro 2.3 consta uma 

evolução histórica da Defesa Civil no Brasil ao longo desses anos. 
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Quadro 2.3 – Evolução histórica da Defesa Civil no Brasil 
Ano Legislação Ementa 

 
1824 

Artigo 179º, da Constituição 
Política do Império do Brasil, 
de 24.03.1824. 

Garante os socorros públicos. 

 
1891 

Artigo 5º, da Constituição da 
República dos Estados Unidos 
do Brasil, de 24.02.1891. 

Incumbe a União prestar socorros ao Estado que, em caso 
de calamidade pública, os solicitar. 

 
 
 

1934 

 
 
 
Constituição da República dos 
Estados Unidos do Brasil, de 
16.07.1934. 

Artigo 7º - prover às expensas próprias, as necessidades de 
sua administração, devendo, porém, a União prestar 
socorros aos Estados que, em caso de calamidade pública, 
os solicitar. 
  
Artigo 113º - a casa é asilo inviolável do indivíduo senão 
em casos de desastres ou perigo iminente.  
 
Artigo 177º - trata do atendimento aos efeitos da seca. 

 
1937 

Constituição da República dos 
Estados Unidos do Brasil, de 
10.11.1937. 

Artigo 122º - trata do direito a propriedade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1942 

Decreto-Lei nº 4.098, de 
06.02.1942. 
(Legislação Federal) 
 
 
 
 
Decreto-Lei nº 4.624, de 
26.08.1942. 
(Legislação Federal) 
 
 
Decreto-Lei nº 4.716, de 
21.09.1942. 
(Legislação Federal) 
 
Decreto-Lei nº 4.800, de 
06.10.1942.  
(Legislação Federal) 

Define como encargos necessários à defesa da Pátria, os 
serviços de defesa passiva antiaérea. Estabelece, ainda, que 
estão sujeitos brasileiros e estrangeiros residentes ou em 
trânsito no país, de ambos os sexos, maiores de 16 anos, 
bem como, as pessoas jurídicas de direito público e de 
direito privado. 
 
Cria o Serviço de Defesa Passiva Antiaérea, sob a 
supervisão do Ministério da Aeronáutica, com a finalidade 
de estabelecer a segurança que garantisse a proteção e a 
vida da população, bem como a defesa do patrimônio. 
 
Dispõe sobre a criação e organização da Diretoria Nacional 
de Serviço de Defesa Passiva, subordinada ao Ministério da 
Justiça e Negócios Interiores. 
 
Torna obrigatório o ensino da defesa passiva em todos os 
estabelecimentos de ensino, oficiais ou particulares, 
existentes no país e dá outras providências. 

 
1943 

Decreto-Lei nº 5.861, de 
30.09.1943.  
(Legislação Federal) 

Modifica a denominação de Defesa Passiva Antiaérea, para 
Serviço de Defesa Civil, sob a supervisão da Diretoria 
Nacional do Serviço da Defesa Civil, do Ministério da 
Justiça e Negócios Interiores. 

 
 
 
1946 

Decreto-Lei n.º 9.370, 
de17.06.1946.  
(Legislação Federal) 
 

 
Constituição da República dos 
Estados Unidos do Brasil, de 
18.09.1946. 

Extingue o Serviço de Defesa Civil e a Diretoria Nacional 
de Defesa Civil, bem como as Diretorias Regionais do 
mesmo Serviço, criadas no Estado, Territórios e no Distrito 
Federal e dá outras providências. 
 
Artigo 141º - a casa é asilo inviolável do indivíduo senão 
em casos de desastres ou perigo iminente.  
 
Artigo 198º - trata do atendimento aos efeitos da seca. 

1959 Lei nº 3.692, de 15.12.1959. 
(Legislação Federal)  

Institui a Superintendência do Desenvolv imento do 
Nordeste - SUDENE e dá outras providências. 
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Quadro 2.3 – Evolução histórica da Defesa Civil no Brasil (continuação) 
1960 Lei nº 3.742, de 04.04.1960.  

(Legislação Federal) 
Dispõe sobre o auxílio federal em casos de prejuízos 
causados por fatores naturais. 

1963 Lei nº 4.229, de 01.06.1963  
(Legislação Federal) 

Transforma o Departamento Nacional de Obras Contra as 
Secas - DNOCS em autarquia e dá outras providências. 

 

 

1966 

Decreto “E” nº 1.114, de 
06.06.1966.  
(Legislação Estadual) 
 
Decreto nº 722, de 18.11.1966.  
(Legislação Estadual) 

Institui, no Estado da Guanabara, o Grupo de Trabalho 
com a finalidade de estudar a mobilização dos diversos 
órgãos estaduais em casos de catástrofes. 
 
É por intermédio deste Decreto que foram criadas as 
primeiras Coordenadorias Regionais de Defesa Civil –  
REDEC no Brasil. 

 
 
 
 
 
 
1967 

Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1967, de 
24.01.1967. 

 
 
 
 
 
 

Decreto-Lei nº 200, de 
25.02.1967.  
(Legislação Federal) 

Artigo 8º - atribui a União a competência de organizar a 
defesa permanente contra as calamidades públicas, 
especialmente a seca e as inundações.  
 
Artigo 150º - a casa é asilo inviolável do indivíduo senão 
em casos de desastres ou perigo iminente. ] 
 
Artigo 172º – trata do uso de terras sujeitas as intempéries 
e calamidades. 
 
Dispõe sobre a organização da Administração Federal, 
criando o Ministério do Interior com competência para 
assistir as populações atingidas por calamidade pública. 

 
1968 

Lei nº 5.508, de 11.10.1968.  
(Legislação Federal) 

Aprova o Plano Diretor de Desenvolvimento Econômico e 
Social do Nordeste, para os anos de 1969 a 1973 e dá 
outras providências. 

 
 
 
 
 
1969 

Emenda Constitucional. 
 
 
 
Decreto nº 64.568, de 
22.05.1969.  
(Legislação Federal) 
 
Decreto-Lei nº 950, de 
13.10.1969  
(Legislação Federal) 

Artigo 8º - atribui a União a competência de organizar a 
defesa permanente contra as calamidades públicas, 
especialmente a seca e as inundações. 
 
Cria Grupo de Trabalho para elaborar plano de defesa 
permanente contra calamidades públicas e dá outras 
providências. 
 
Institui no Ministério do Interior o Fundo Especial para 
Calamidades Públicas – FUNCAP e dá outras 
providências. 

 
 
1970 

 
Decreto nº 67.347, de 
05.10.1970.  
(Legislação Federal) 

Estabelece diretrizes e normas de ação para a defesa 
permanente contra as calamidades públicas, cria no âmbito 
do Ministério do Interior o Grupo Especial para Assuntos 
de Calamidades Públicas - GEACAP e dá outras 
providências. 

 
1973 

Decreto nº 5.878, de 30.07.1973. 
(Legislação Estadual) 

Cria Comissão de Defesa Civil do Estado da Paraíba – 
CODECIPA, encarregada de assistir às populações 
vítimas de calamidades públicas e dá outras providências. 

 
 
 
 
1988 

 
 
 
 
Constituição da República 
Federativa do Brasil de 
05.10.1988 

Artigo 5º - garante aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança, e à propriedade. 
Art. 21 – planejar e promover a defesa permanente contra 
as calamidades públicas, especialmente a seca e as 
inundações, Art. 21- atribui à União legislar sobre defesa 
territorial, defesa aeroespacial, defesa marítima, defesa 
civil e mobilização nacional. 
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Quadro 2.3 – Evolução histórica da Defesa Civil no Brasil (continuação) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Decreto nº 97.274, de 
16.12.1988. 

Art. 136 O Presidente da República pode, ouvidos o 
Conselho da república e o Conselho de Defesa Nacional, 
decretar estado de defesa para preservar ou prontamente 
restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem 
pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente 
instabilidade institucional ou antigas por calamidades de 
grandes proporções na natureza, Artigo 144º - § 5º – aos 
corpos de bombeiros militares, além das atribuições 
definidas em lei, incumbe a execução de atividades de 
defesa civil, Artigo 148º - §  3º – A abertura do crédito 
extraordinário somente será admitida para atender a 
despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de 
guerra, comoção interna ou calamidade pública. 
 
Dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de 
Defesa Civil – SINDEC, e dá outras providências. 

1994 Resolução CONDEC nº 002, 
12.12.1994. 

Aprova a Política Nacional de Defesa Civil. 

 
 
1999 

 
 
Resolução COMDEC nº 003, 
02.07.199 

Aprova o Manual para a Decretação de Situação de 
Emergência ou Estado de Calamidade Pública – Volumes 
I e II. 
A Secretaria de Defesa Civil passa a integrar ao Ministério 
da Integração Nacional. 

 
2005 

Decreto nº 5.376, de 
17.02.2005. 

Cria no âmbito da Secretaria Nacional de Defesa Civil, o 
Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e 
Desastres – CENAD. 

Fonte: adaptado de BRASIL (2008).  

 

A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, reconheceu os direitos à 

vida, à saúde, à segurança, à propriedade e à incolumidade das pessoas e do patrimônio, como 

direitos constitucionais.  

Referendada pela legislação compete à Defesa Civil garantir esses direitos a todos os 

que residem no território brasileiro, em circunstâncias de desastres, tendo como objetivo 

reduzir os desastres. Essa redução dos desastres é conseguida pela diminuição da ocorrência e 

da intensidade dos mesmos, (BRASIL, 2008).  

No entanto, se elegeu em nível internacional a ação “reduzir”, porque a ação 

“eliminar” ou até mesmo “erradicar” definiria um objetivo inatingível. Dessa forma as ações 

de redução de desastres abrangem aspectos globais como a prevenção de desastres, a 

preparação para emergências e desastres, a resposta aos desastres e, por fim, a reconstrução.  

O Sistema Nacional de Defesa Civil – SINDEC atua na redução de desastres, em todo 

o território nacional, e está estruturalmente constituído da seguinte forma: 

? Órgão Superior: Conselho Nacional de Defesa Civil - CONDEC, responsável pela 

formulação e deliberação de políticas e diretrizes do Sistema; 
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?  Órgão Central; a Secretaria Nacional de Defesa Civil, que é responsável pela 

articulação, coordenação e supervisão técnica do Sistema; 

?  Órgãos Regionais que são as Coordenadorias Regionais de Defesa Civil - CORDEC, 

ou órgãos correspondentes, localizadas em cada região do Brasil e responsáveis pela 

articulação e coordenação do Sistema em nível regional;  

?  Órgãos Estaduais: Coordenadorias Estaduais de Defesa Civil - CEDEC ou órgãos 

correspondentes, Coordenadoria de Defesa Civil do Distrito Federal ou órgão correspondente, 

inclusive as suas regionais, responsáveis pela articulação e coordenação do Sistema em nível 

estadual;  

?  Órgãos Municipais: Coordenadorias Municipais de Defesa Civil - COMDEC ou 

órgãos correspondentes e Núcleos Comunitários de Defesa Civil - NUDEC, ou entidades 

correspondentes;  

?  Órgãos Setoriais: os órgãos da administração pública federal, estadual, municipal e 

do Distrito Federal, que se articula  com os órgãos de coordenação, com o objetivo de ga rantir 

atuação sistêmica; 

?  Órgãos de Apoio: órgãos públicos e entidades privadas, associações de voluntários, 

clubes de serviços, organizações não-governamentais e associações de classe e comunitárias, 

a sociedade em geral que apóiam os demais órgãos integrantes do Sistema. 

As bases do Planejamento em Defesa Civil são os Planos Diretores de Defesa Civil, 

em nível municipal, estadual, regional e federal, os quais devem ser permanentemente 

atualizados. Entretanto é importante que sejam previstos recursos para as ações de Defesa 

Civil, não apenas no Orçamento Geral da União, mas também nos dos Estados e dos 

Municípios, pois, de acordo com o Art. 148, inciso I, da Constituição Federal de 1988, “A 

União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios para atender às 

despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou em sua 

iminência,” onde o Fundo Especial para Calamidades Públicas – FUNCAP é um instrumento 

financeiro previsto para o atendimento emergencial, em ações de resposta aos desastres.  

Na Paraíba a Defesa Civil foi instituída em 1973 com o Decreto nº 5.878, de 

30.07.1973. (Legislação Estadual) que cria a Comissão de Defesa Civil do Estado da Paraíba 

– CODECIPA, encarregada de assistir às populações vítimas de calamidades públicas e dá 

outras providências. A partir desse instrumento se criou a Coordenadoria Municipal de Defesa 

Civil - COMDEC da cidade de João Pessoa.  

A ação organizada de forma integrada e global do SINDEC proporciona um resultado 

multiplicador e potencializador, muito mais eficiente e eficaz do que a simples soma das 
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ações dos órgãos que o compõem, mas a atuação da COMDEC é extremamente importante, 

tendo em vista que os desastres ocorrem no município.  

Dessa forma a principal atribuição da COMDEC/João Pessoa é conhecer e identificar 

os riscos de desastres no município, para que a partir deste conhecimento seja possível 

preparar-se para enfrentá- los, com a elaboração de planos específicos os quais estabelecem o 

que fazer, quem fazer, como fazer e quando deve ser feito. Nesse intuito é realizado 

monitoramento das áreas de riscos durante todo período chuvoso e marés altas com 

características de ressaca, com interdição de áreas, isolamento de locais de risco e visitas 

domiciliares.  

A Comissão Municipal de Defesa Civil atua como órgão consultivo e deliberativo e, é 

constituída por representantes das Secretarias Municipais e dos órgãos da Administração 

Pública Municipal, Estadual e Federal sediados no município, e por representantes das classes 

de clubes de serviços, de entidades religiosas e de organizações não-governamentais – ONG´s 

– que apóiam as atividades em caráter voluntário. A participação das lideranças comunitárias 

e de representantes dos Poderes Judiciário  e Legislativo contribui para aumentar a 

representatividade da Comissão. 

O Sistema de Defesa Civil da cidade de João Pessoa abrange um grande número de 

órgãos e setores da administração pública, em um trabalho integrado. O organograma a seguir 

demonstra os diferentes níveis de participação (Figura 2.2).  

 
Figura 2.2 – Organograma da COMDEC 
Fonte: adaptado de COMDEC – 2006. 
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A COMDEC/João Pessoa considera de suma importância a integração da Defesa Civil 

com os referidos órgãos, principalmente no tocante à realização das atividades preventivas e 

de monitoramento das áreas de riscos cadastradas na cidade. 

De acordo com o levantamento realizado pela Defesa estão atualmente cadastradas 30 

áreas de riscos como constam no quadro demonstrativo (Quadro 2.4). 

Quadro 2.4 – Demonstrativo das áreas de riscos da cidade de João Pessoa 
       Tipo de Risco 

Nº Comunidade  Bairro População Domicílios Desmoronamento Deslizamento Inundação 

1 Timbó Bancários  4.600 900   X X 

2 Saturnino de Brito Trincheiras 2.100 500 X X   

3 Santa Clara Castelo Branco II 1.75 350 X X X 

4 São Rafael 
Castelo Branco/ 
R. Tabajara 1.800 345 X X X 

5 Tito Silva Miramar 1.900 380 X X X 

6 São José São José 2.000 402 X X X 

7 São Judas Tadeu Alto do Mateus 1.030 206 X X   

8 Paulo Afonso Jaguaribe 1.400 260 X     

9 Asa Branca Roger 2.250 500   X   

10 Boa Esperança Cristo 5.200 1.050 X X X 

11 Maria de Nazaré Funcionários II 2.250 500 X X   

12 Riacho 13 de Maio 950 210 X X X 

13 Novo Horizonte Cristo 1.900 360 X X X 

14 Chatuba Manaíra 1.900 361 X X X 

15 
Monte das 
oliveiras Cristo 370 92 X X   

16 
Santa Emilia de 
Rodath  Ilha do Bispo 1.700 400 X   X 

17 Porto do Capim  Varadouro 550 130 X   X 

18 Filipéia Tambiá 205 41 X X   

19 Beira da Linha Alto do Mateus 1.400 280 X   X 

20 
Barreira /Cabo 
Branco Cabo Branco 450 90   X   

21 Citex Geisel 2.700 600 X X X 

22 Comunidade  S Roger 930 193 X   X 

23 Jardim Mangueira Mandacaru 2.060 512 X   X 

24 Santa Bárbara Valentina 1.500 300 X X   

25 Nova República Geisel 2.200 480   X X 

26 Arame Grotão 450 100 X X   

27 Bananeiras Grotão 1.100 240 X X   

28 
Porto de João 
Tota Mandacaru 2.500 600   X X 

29 Jardim Coqueiral Mandacaru 3.300 760 X   X 

30 Tanque Ilha do Bispo 780 156 X   X 

  TOTAIS 53.225 11.298 25 22 19 

Fonte: COMDEC (2006). 
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Das 30 áreas de riscos cadastradas existem onze áreas mais vulneráveis, com 

características de deslizamento e inundação, como consta no Quadro 2.5, incluindo nesta 

classificação também o aglomerado Renascer I. 

   Quadro 2.5 – Áreas de risco mais vulneráveis na cidade de João Pessoa 

Número Nome da 
localidade 

Localização Características 

 

01 

 

 
Boa Esperança 

 

Rua, Sindicalista Pedro 
Ribeiro. Faixa de Domínio do 
DENIT, BR 230. Bairro Cristo 
Redentor. 

Moradia em péssimo estado de 
conservação, localizadas abaixo da saia de 
aterro da BR 230. 

 

 
02 

 
Timbó 

 
Rua Margarida Maria Alves. 
Bairro Bancários 

Antiga Jazida de solos, onde, estão 
edificadas no topo da encosta com sérios 
riscos de serem atingidas por deslizamento.  

 

03 

 
Jardim  

Mangueira 
 

 
Rua Projetada 
Bairro Mandacarú 

Área de proteção ambiental, Manguezal, 
Conhecida como, vila dos pescadores, as 
moradias estão localizadas as margens da 
maré, que no período das grandes mares 
são inundadas.  

 
 

04 

 
Saturnino de  

Brito 
 

 
Bairro Varadouro/ Trincheiras 

 Área de encosta, vulnerável a 
deslizamentos e desabamentos de 
moradias, trecho mais problemático entre 
a Rua Branca Dias e Rodrigues Chaves, 
onde, diversas moradias foram atingidas 
por deslizamentos. 

 

05 

 

Santa Clara 

 
 

Bairro Castelo Branco II 
 

Área de Alagamento e encosta, faixa de 
domínio do DENIT, km 18, como também 
próximo à adutora da CAGEPA, no 
período das chuvas diversas moradias são 
atingidas. 

 

06 

 
São Judas Tadeu 

 
Rua Cantor Raul Seixas Bairro 
Alto do Mateus 

Área de encosta, onde ocorrem constantes 
deslizamentos, diversas moradias 
edificadas no topo e sopé da encosta. 

 

07 

 

Tito Silva 

 

Bairro Miramar 

Área de encosta e Alagamentos, alvo de 
constantes deslizamentos e alagamentos 
de moradias edificadas as margens do rio 
Jaguaribe.  

 

08 

 
Novo Horizonte 

 
Av. Brasil  
Bairro Cristo Redentor 

Área de encosta e alagamentos como 
também péssimas condições das  
moradias, edificadas as margens do rio 
Jaguaribe onde se localizam diversas 
nascentes. 

 

09 

 

Maria de Nazaré 

 

Bairro Funcionários II 

Área de encostas passíveis de 
deslizamentos, onde diversas moradias 
foram edificadas, com probabilidade de 
serem atingidas.  

 

 

10 

 

 
São José 

 
 
Rua, Edmundo Filho 
Bairro São José 

Área de encosta e Alagamento onde as 
moradias estão edificadas em situação de 
vulnerabilidade, precisamente as que 
estão instaladas no eixo da barreira .  

 

11 

 
Comunidade 
Esperança 

 

Bairro Padre Zé 

Área de Risco, Casebres em situação 
eminente de risco, próximo ao 
condomínio Esperança. 

Fonte: COMDEC – (2006). 
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2.1.5 Vulnerabilidades 
 

Entende-se por vulnerabilidade, as características de uma pessoa, ou grupo de pessoas, 

desde o ponto de vista de sua capacidade para antecipar, sobreviver, resistir e recuperar-se do 

impacto de uma ameaça natural (BLAIKIE et al., 1996). Em outras palavras, a 

vulnerabilidade define a magnitude dos impactos danosos de um evento sobre os alvos 

afetados, e permite, por exemplo, exprimir a capacidade de resistência das construções diante 

de determinado fenômeno físico ou de processos que estimulou o desencadeamento dos 

desastres, que pode ser de natureza humana, socioeconômica ou ambiental, cuja ocorrência de 

determinado acontecimento traz conseqüências para as populações e os bens envolvidos e 

seus efeitos consequentemente podem afetar o funcionamento das sociedades humanas e dos 

ecossistemas, que além das perdas econômicas podem gerar a perda de vidas. 

Segundo Vargas (2002), a vulnerabilidade é a disposição interna a ser afetada por uma 

ameaça. Se não há vulnerabilidade, não há destruição ou perda. Assim, por sua vez, pode-se 

expressar a vulnerabilidade como função do grau de exposição, da proteção, da reação 

imediata, da recuperação básica e da reconstrução, ou seja, o grau de segurança de um 

indivíduo de uma comunidade ou de uma sociedade.  

Para se entender melhor a vulnerabilidade Veyret (2007) enfoca que se devem levar 

em consideração duas questões: a persistência - é quanto um sistema pode suportar, quando 

perturbado, se afasta do seu equilíbrio ou estabilidade sem mudar o seu estado; e a resiliência 

é a capacidade que tem um sistema de retornar o seu estado de equilíbrio, após sofrer um 

distúrbio. 

Com base em Degg (1992) Christofoletti (2001 apud SANTOS, 2006 p.43) assegura 

que para além das questões ambientais, a vulnerabilidade está relacionada às condições 

socioeconômicas das populações, à medida que “o reconhecimento das áreas de riscos 

geoambientais e o estudo sobre os azares naturais refletem os efeitos dos impactos ambientais 

e a avaliação da vulnerabilidade das organizações sócio-econômicas.” Desta forma, as 

condições de vulnerabilidade estão representadas pela pobreza estrutural da população e pela 

desorganização social, o que leva uma parcela da população a se instalar em zonas 

geográficas marginais expostas aos riscos naturais. 

As áreas marginais quando afetados por um fenômeno natural extremo, as populações 

encontram dificuldades para se restabelecer. Nessas áreas, em função das suas 

vulnerabilidades, principalmente as econômicas e sociais, podem configurar as conseqüências 

de desastres de maior magnitude, sejam por deslizamentos, inundações, enchentes ou 
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alagamentos. Partindo desse pressuposto se fazem necessárias a identificação e localização 

dos pontos de riscos desses desastres. 

Segundo os noticiários dos meios de comunicação do país, os principais desastres 

relacionados com fenômenos naturais no Brasil são os deslizamentos de encostas e 

inundações. Eventos estes que estão associados aos índices pluviométricos intensos e/ou 

prolongados que se repetem ano a ano em diversas regiões do país.  

 
2.1.6 Deslizamentos 
 

No que diz respeito a deslizamento Castro (1996) caracteriza-o como sendo um 

“fenômeno provocado pelo escorregamento de materiais sólidos, como solos, rochas, 

vegetação e/ou material de construção ao longo de terrenos inclinados, denominados de 

‘encostas’, ‘pendentes’ ou ‘escarpas’”. Os deslizamentos podem ocorrer em qualquer área de 

alta declividade por ocasião das chuvas intensas. No entanto, devido à exclusão sócio-

espacial, característica típica das cidades brasileiras, há outros fatores que influenciam no 

desencadeamento desse fenômeno com mais freqüência, a citar, a ocupação das encostas pela 

população mais carente de baixa renda, a retirada da vegetação para a construção de barracos 

e vias de acesso entre outros. Dessa forma, os deslizamentos em locais de encostas e morros 

nas áreas urbanas têm sua maior freqüência nas últimas décadas, em virtude do crescimento 

desordenado das médias e grandes cidades brasileiras que levaram a população mais carente a 

ocupar essas áreas. 

Os levantamentos de riscos realizados pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas do 

Estado de São Paulo – IPT, (BRASIL, [2006]) nos diversos municípios brasileiros, indicam 

que em todos eles, a falta de infra-estrutura urbana é uma das principais causas dos 

fenômenos de deslizamentos no Brasil, e com o aumento populacional das áreas urbanas isso 

tende a se agravar cada vez mais, pois a partir do momento que o homem se apropria de uma 

determinada encosta realizando ocupações precárias e inadequadas alterando a sua 

estabilidade, consequentemente aumenta a probabilidade de ocorrência de escorregamento. 

Associado ao fato das ocupações inadequadas das encostas existe a própria 

instabilidade da mesma de acordo com o tipo de material de sua composição. Esses 

escorregamentos estão relacionados, conforme a classificação de Carson & Kirkby (1972 

apud KOBIYAMA 2006, p.52) classificados quanto à cinemática do movimento (velocidade 

de rápido a lento e direção), o tipo de material (solo, rocha, detritos, etc.), a geometria 

(tamanho e forma das massas) e o conteúdo de água (condições de umidade do material de 

seco a úmido). 
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Figura 2.3 – Classificação dos processos de movimentos de 
massa 
Fonte: Carson & Kirkby (apud KOBIYAMA, 2006 p. 52). 

 

As formas de escorregamentos representadas na Figura 2.3, principalmente pelos 

deslizamentos de rochas e de solos, são caracterizadas por movimentos rápidos associados a 

ambientes secos; enquanto que as formas de fluxo, identificadas pelo fluxo de terra, fluxo de 

lama e fluxo fluvial, são movimentos rápidos, mas associados a ambiente úmido; a solifluxão, 

correspondente a um clima mais úmido; e as formas de expansão, individualizadas pelo 

rastejo de solo, refere-se a movimento lento em condição ambiental indistinta. 

Para Vedovello e Macedo, (2007 p.76) deslizamentos “é o fenômeno de 

movimentação de materiais sólidos de várias naturezas ao longo de terrenos inclinados”. 

Entretanto, os deslizamentos não ocorrem apenas em encostas naturais, mas também em 

taludes artificiais construídos pelo homem como, por exemplo, os cortes e aterros associados 

a obras de engenharia para edificações de barracos. 

Com relação a áreas edificadas, Fernandes et al. (1999 apud (KOBIYAMA 2006 p.54) , 

analisando o processo de ocupação no Maciço da Tijuca (RJ) verificaram que). 

 

“... cerca de 50% dos 242 escorregamentos existentes no maciço ocorreram 
em favelas que cobrem somente 4,6% da área do maciço, Os autores 
explicam que esta elevada freqüência de escorregamento está intimamente 
ligada ou relacionada com o aumento dos cortes para a construção de 
barracos (e outros fatores), em encostas íngremes [...]”. 

 
Os deslizamentos de encostas em áreas urbanas no Brasil vêm ocorrendo numa 

freqüência cada vez maior nos últimos anos, e a principal causa está relacionada também à 

forma de ocupação, geralmente desordenada de algumas áreas de alto risco a 

escorregamentos.  
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Associados aos cortes para edificações ou até mesmo aterros, existem outros fatores 

que contribuem para o mecanismo dos deslizamentos que interagem no tempo e no espaço. 

Para que isso ocorra é necessário que aconteçam alguns eventos que reduzam a resistência do 

material que compõe a encosta. Um dos fatores cruciais é o aumento da umidade do terreno 

como, por exemplo, os lançamentos de águas residuais sobre as vertentes, pelo tipo de 

vegetação que costuma ser plantadas pela própria população, que tendem a favorecer a 

instabilidade de setores da encosta. 

Guerra (2003) se refere à encosta como sendo uma superfície natural inclinada unindo 

outras duas com diferentes potenciais gravitacionais. As encostas constituem, portanto, uma 

conformação natural do terreno, originada pela ação de forças externas e internas por meio de 

agentes geológicos, climáticos, biológicos (e humanos) que através dos tempos esculpem a 

superfície da Terra.  

Os deslizamentos em áreas urbanas estão quase sempre associados à chuva de forte 

intensidade que encontra as encostas desprovidas da cobertura vegetal e seus canais de 

escoamento modificados, o que agrava mais ainda os problemas dos deslizamentos. 

O desencadeamento de escorregamentos em uma encosta ou vertente depende de 

vários condicionantes naturais, porém a chuva é um dos fatores mais significativos, pois 

“quase todos os registros estão associados a episódios de chuvas de forte intensidade ou de 

períodos prolongados, geralmente concentrados em alguns meses, muito comum nas regiões 

tropicais” (GONÇALVES & GUERRA, 2001, p.187). 

Bunting (1971) em seu estudo sobre as encostas naturais destaca que aquelas que 

possuem uma camada contínua de solo podem apresentar-se em todos os ângulos inferiores a 

40°. (...) Investigações realizadas em vários meios demonstraram que os ângulos de encostas 

mais comuns são os de 45º, 40º, 37°, 31° a 32°, 26° a 27°, 19° a 20°, 13°, 10°, 7°, 5° e 2° este 

último considerado área de planura. São considerados penhascos as encostas que apresentam 

ângulos superiores a 50°. 

O Quadro 2.6 a seguir apresenta a relação entre os valores de declividade e inclinação, 

ressaltando que a relação apresentada não é proporcional. 
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Quadro 2.6 – Valores de declividade em relação à inclinação 
DECLIVIDADE INCLINAÇÃO 

D(%) = (H/L) x 100 a = ARCTAN (H/L) 

100% ~ 45° 
50% ~ 27° 
30% ~ 17° 
20% ~ 11° 
12% ~ 7° 
6% ~ 3° 

 Fonte: BRASIL, 2007. 
 

Entretanto, o aumento da população nas áreas urbanas pode agravar esta situação 

devido à ocupação de áreas de riscos. Casseti (1991 apud KOBIYAMA, 2006 p.54) cita que, 

“a partir do momento em que o homem apropria-se de encosta, através dos desmatamentos, 

cortes, aterros, alterando a sua estabilidade, aumenta-se o risco de desencadear um 

deslizamento”. 

Tal fato é agravado quando se tem um elevado volume de precipitação, tanto de 

chuvas intensas de curta duração quanto de longa duração, isto é, chuvas contínuas que com a 

infiltração de água no solo favorecem as condições propícias para a diminuição da sua 

resistência. Esse fato pode ser observado na Figura 2.4 esquematizada por Carson & Kirkby 

(1972) apud CASSETI (1991) das diferentes formas de escoamento da água em uma vertente. 

 
Figura 2.4 - Componentes esquemáticos do balanço hidrológico na 
superfície de evapotranspiração  
Fonte: Casseti (1991). 

 
Pela figura 2.4 verifica-se que a água precipitada sobre uma vertente apresenta vários 

caminhos. Parte é evapotranspirada e outra é armazenada ou ainda interceptada pelo dossel da 
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planta, momento em que se registra o fluxo pelo tronco. A partir de então se tem o processo 

de infiltração na zona de maior permeabilidade, podendo chegar a maiores profundidades, 

com armazenamento da umidade no solo e fluxo de subsuperfície (throughflow). O excedente, 

ou o que não foi infiltrado, fica armazenado em depressões superficiais, onde parte é 

evaporada e outra escoada na superfície (overland flow), podendo integrar o fluxo fluvial. 

Para fins de entendimento consideram-se quatro tipos de deslizamentos que são mais 

freqüentes no Brasil sendo possível agrupá- los, conforme proposição de Augusto Filho (1992 

apud BRASIL 2007) como sendo: rastejos (creep), escorregamentos (slides), quedas de 

blocos (falls) e corridas de massa (flows). 

 

Rastejos – constituem movimentos lentos e graduais, atingindo 
predominantemente solo e horizonte de transição entre o solo e rocha 
subjacente. Os indícios desse processo estão associados a ocorrência de 
muros e estruturas embarrigadas, trincas em paredes, árvores inclinadas e 
degraus de abatimento formados nas encostas. 

Os escorregamentos são movimentos com velocidade de média a rápida 
atingindo solo ou rochas, em volumes bem definidos e com deslocamentos 
através de planos ou superfícies bem definidas. 

As quedas de blocos incluem movimentos associados a materiais rochosos, 
que se desenvolvem com geometria variável e em velocidade normalmente 
altas. Os principais tipos de movimentos nesta categoria são quedas de 
blocos, rolamento de blocos (matacões), desplacamentos de lascas e blocos 
de rochas. 

As corridas de massa constituem-se em movimentos de solos e rochas em 
grandes proporções, com amplo raio de alcance elevado poder de 
destruição. Estão associados a drenagens com velocidades médias e altas e 
comportando-se como o fluxo de um líquido viscoso. 

 
A partir dessa classificação Augusto Filho (1992 apud BRASIL 2007) apresenta um 

quadro de características para cada um desses elementos (Quadro 2.7). 
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Quadro 2.7 – Tipos de deslizamentos/características  

PROCESSOS CARACTERÍSTICAS DO MOVIMENTO/MATERIAL/GEOMETRIA 

RASTEJO (CREEP) 

• vários planos de deslocamento (internos) 
• velocidades muito baixas a baixas (cms/ano) e decrescentes c/ a 

profundidade 
• movimentos constantes, sazonais ou intermitentes 
• solo, depósitos, rocha alterada/fraturada 
• geometria indefinida 

ESCORREGAMENTOS 

(SLIDES) 

• poucos planos de deslocamento (externos) 
• velocidades médias (m/h) a altas (m/s) 
• pequenos a grandes volumes de material 
• geometria e materiais variáveis: 

PLANARES: solos poucos espessos, solos e rochas com um plano de 
fraqueza 

CIRCULARES: solos espessos homogêneos e rochas muito fraturadas 
EM CUNHA: solos e rochas com dois planos de fraqueza 

QUEDAS (FALLS) 

• sem planos de deslocamento 
• movimento tipo queda livre ou em plano inclinado 
• velocidades muito altas (vários m/s) 
• material rochoso 
• pequenos a médios volumes 
• geometria variável: lascas, placas, blocos, etc. 
ROLAMENTO DE MATACÃO 
TOMBAMENTO 

CORRIDAS (FLOWS) 

(Fluxos de lama) 

• muitas superfícies de deslocamento (internas e externas à massa em 
movimentação) 

• movimento semelhante ao de um líquido viscoso 
• desenvolvimento ao longo das drenagens 
• velocidades médias a altas 
• mobilização de solo, rocha, detritos e água 
• grandes volumes de material 
• extenso raio de alcance, mesmo em áreas planas 

Fonte: BRASIL, 2007. 

 
2.1.7 Inundações 
 

A água no meio urbano possui vários aspectos, mas o principal deles é o 

abastecimento da população. No entanto, vários outros aspectos devem ser levados em 

consideração, como o escoamento no meio urbano, proteção dos mananciais urbanos, entre 

outros. Entretanto, o crescimento e urbanização das cidades e o conseqüente adensamento 

populacional vêm provocando vários impactos sobre o meio ambiente e aos citadinos, 

principalmente aos que ocupam os espaços de riscos. 

No contexto urbano BRASIL (2007 p.96) define como “área de risco a inundação os 

terrenos marginais a cursos d´água ocupados por núcleos habitacionais precários sujeitos ao 
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impacto direto desses fenômenos”. As pessoas que habitam essas áreas estão sujeitas a danos 

à integridade física, perdas materiais e patrimoniais e às vezes a vida. 

Castro (1996) enfoca as inundações como sendo um transbordamento de água  

proveniente de rios, lagos e açudes, resultantes de uma grande tempestade que deixa cair uma 

chuva que não foi suficientemente absorvida pelo solo ou por outras formas de escoamento. 

As inundações enquanto fenômeno hidrometeorológico tem causado grandes 

transtornos nas últimas décadas nas cidades, ocasionados por diferentes fatores. O 

desenvolvimento urbano brasileiro tem produzido um aumento significativo na freqüência das 

inundações, pois à medida que a cidade se urbaniza ocorre uma série de impactos, como o 

aumento das vazões; aumento da produção de sedimentos; aumento da produção de resíduos 

sólidos e interferências arquitetônicas.  

Adicionalmente, tais impactos existem devido à forma desorganizada de como a infra-

estrutura é implantada, produzindo um ambiente degradado, onde as ações públicas estão 

mais voltadas pra medidas estruturais pontuais.  

Assim considera-se como inundável uma área côncava na qual nos períodos chuvosos, 

ou em chuvas excepcionais de média ou elevada magnitude cause transtorno à população 

podendo ser classificada segundo a sua magnitude e tipologia. 

As inundações são causadas pelo afluxo de grandes quantidades de água que, ao 

transbordarem dos leitos dos rios, lagos, canais e áreas represadas, invadem os terrenos 

adjacentes, provocando danos, pela indevida ocupação ou por interferência humana, sendo 

classificadas de acordo com Castro (1996, p.34) em função da magnitude e da evolução. 

Em função da magnitude, as inundações são classificadas em: 

• Inundações excepcionais; 
• Inundações de grande magnitude; 
• Inundações normais ou regulares; 
• Inundações de pequena magnitude. 

 

Em função da evolução, as inundações são classificadas em: 

• Enchentes ou inundações graduais; 
• Enxurradas ou inundações bruscas; 
• Alagamentos; 
• Inundações litorâneas provocadas pela brusca invasão do mar. 
 

No meio acadêmico e científico as inundações são comumente tratadas como 

enchentes, de maneira indevida, pois existe diferença. A inundação é o aumento do nível dos 

rios além da sua vazão normal, ocorrendo o transbordamento de suas águas sobre as áreas 

planas próximas a eles, chamadas de planícies de inundação. No entanto, quando não ocorre o 
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transbordamento, apesar do rio ficar praticamente cheio, tem-se uma enchente e não uma 

inundação.  

No caso das inundações ribeirinhas vários são os fatores que afetam diretamente a 

população que ali reside como, prejuízos de perdas materiais e humanas; interrupção da 

atividade econômica das áreas inundadas; contaminação por doenças de veiculação hídrica 

como leptospirose, cólera, entre outras; contaminação da água pela inundação de depósitos de 

material tóxico, estações de tratamento, entre outros.  

Neste contexto Lima e Silva et al (1999, p. 235) comentando sobre a problemática 

em termos de planejamento urbano das cidades em desenvolvimento, acrescentam que: 

As inundações causadas pelas chuvas têm sido cada vez mais freqüentes, 
em especial nas áreas urbanas de vários países. Devido à ocupação 
desordenada do solo, pequenas quantidades de chuvas já são suficientes 
para causar danos ambientais, com perdas de vidas e bens materiais. Isso se 
deve não só ao desmatamento das encostas, como também à construção em 
áreas de grande risco, muito próximas aos rios e em área de talude (terreno 
instável na base de uma encosta), sem levar em conta os riscos associados.  
 

Os riscos associados aos quais os autores fazem referência dizem respeito àqueles 

ligados a saúde pública, como as epidemias de malária, tifo, dengue e as doenças de 

veiculação hídrica, como a leptospirose, a esquistossomose e a cólera, onde as crianças e os 

idosos geralmente são os mais atingidos. 

 
2.1.8 Enchentes 
 

As enchentes nas bacias hidrográficas sejam de pequeno, médio ou grande porte se 

caracterizam pela subida lenta e progressiva das águas com ocorrência de extravasamento do 

canal principal do rio, podendo ser de várias horas ou de dias de avanço. Elas apresentam 

grande capacidade de transporte provocando grandes estragos, como erosão das margens, 

arrastamento de veículos, e destruição de casas, estradas e mortes.  

Para Castro (1996 p.43) enchente é uma situação onde as “águas se elevam de forma 

paulatina e previsível, mantêm-se em situação de cheia durante algum tempo, e, a seguir 

escoam-se gradualmente”. Medeiros Filho (2004) comenta que enchente é geralmente uma 

situação natural de transbordamento de água do seu leito natural quais sejam córregos, lagos e 

rios, provocados por chuvas intensas e contínuas.  

Tucci (2002, p. 475) menciona que as enchentes em áreas urbanas constituem-se num 

dos importantes impactos sobre a sociedade. Esses impactos podem ser causados por dois 

processos, que ocorrem isoladamente ou de forma integrada: 
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Enchentes devido à urbanização: o aumento da freqüência e magnitude das 
enchentes ocorre devido à ocupação do solo com superfícies impermeáveis e 
rede de condutos de escoamentos. Adicionalmente, o desenvolvimento 
urbano pode produzir obstruções ao escoamento, como aterros e pontes, 
drenagens inadequadas e obstruções ao escoamento junto a condutos e 
assoreamento. 
 
Enchentes naturais em áreas ribeirinhas: atingem a população que ocupa o 
leito maior dos rios. Essas enchentes ocorrem, principalmente, pelo processo 
natural no qual o rio ocupa o seu leito maior, de acordo com os eventos 
extremos, em média, com tempo de retorno da ordem de 2 anos. 

 
O que se observa é que os impactos podem ocorrer devido à urbanização ou à 

inundação natural da várzea ribeirinha. As águas provenientes de precipitações requerem 

espaço para escoamento e acumulação.  Esses espaços são as várzeas naturais situadas nas 

laterais dos cursos de água, onde estas se elevam de forma paulatina e previsível, mantendo-se 

em situação de cheia durante algum tempo e, a seguir, escoam-se gradualmente. Com o 

desenvolvimento urbano, ocorre a impermeabilização do solo através de ruas e pátios 

pavimentados, casas, prédios entre outros. Dessa forma a parcela de água que infiltrava passa 

a escoar pelos condutos aumentando consequentemente o escoamento superficial, exigindo 

maior capacidade de escoamento das seções da rede de drenagem. 

 
2.1.9 Alagamentos 
 

Nas cidades de médio e grande porte a questão da drenagem urbana é uma 

problemática constante que envolve, além dos processos hidrológicos de enchentes e 

inundações diretamente ligadas aos cursos d’água naturais, processos de alagamentos e 

enxurradas, decorrentes de deficiências no sistema de drenagem urbana e que podem ou não 

ter relação com os processos de natureza fluvial. 

Em muitas cidades esse descompasso entre o crescimento urbano e drenagem urbana 

tem originado graves problemas de alagamentos. Segundo Castro (1996, p. 46) alagamentos 

constituem-se de águas acumuladas no leito das ruas nos perímetros urbanos em cidades com 

sistema de drenagem deficientes provocadas por fortes precipitações pluviométricas. 

Nas áreas com superfícies permeáveis e com cobertura vegetal há uma maior 

infiltração de água no solo, restando pouca quantidade de água para escoamento superficial. 

Entretanto, o mesmo não ocorre nas áreas impermeáveis, ou cobertas por pavimentação, como 

é o caso das áreas urbanas, onde existe boa parte das vias públicas pavimentadas seja com 

asfalto ou outro tipo de pavimento, ou áreas para estacionamento com cobertura impermeável, 

a cobertura das edificações produzem pouca infiltração e muito escoamento superficial.  
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Dessa forma esses indicadores entre outros são o principal fator de agravamento de 

alagamentos nas cidades, enquanto que manter áreas permeáveis reduz os riscos de ocorrência 

dos mesmos. Cunha (2003) reforça enfocando que:  

Os desmatamentos indevidos, não controlados pela legislação, e o 
crescimento de áreas urbanas sem as necessárias condições de manutenção 
de áreas verdes, para permitir o equilíbrio do ciclo hidrológico, sem as 
mínimas condições de saneamento (lixo, sedimentos e esgoto), são 
exemplos de impactos indiretos, oriundos da bacia de drenagem e que 
causam a degradação dos canais. 
 

Adicionalmente aos fatores citados anteriormente existem outros agravantes como, por 

exemplo, a deposição de lixo nas vias públicas, pela falta de educação e conscientização da 

própria população, que são transportados até a rede de drenagem ocasionando o entupimento 

das canalizações e “bocas-de-lobo”, dificultando o escoamento das águas pluviais.  

 

2.1.10 Gestão de riscos 

 

Diante de uma situação de desastres se faz necessário conhecer as suas causas e 

conseqüências para que se possam definir medidas preventivas que serão adotadas de forma 

que minimizem os impactos causados. 

De acordo com Tobin e Montz, (1997 apud MARCELINO, 2008 p.26), a “gestão do 

risco é um processo de gerenciamento de decisões que envolvem a definição de necessidades, 

o reconhecimento das opções aceitáveis e a escolha de estratégias apropriadas” e para tanto se 

faz necessário um planejamento das estratégias de ações adequadas a para cada realidade. 

Ainda neste contexto Lavell (2003 apud MARCELINO, 2008 p.26) enfatiza que a 

gestão do risco “é um processo social complexo que envolve ações de planejamento, 

intervenção e organização, que devem ser avaliadas e conduzidas de forma contínua e 

consistente em cada fase do desastre”.  

Neste sentido a Secretaria Interinstitucinal de la Estrategia Internacional para la 

Reducción de Desastres, Naciones Unidas - EIRD/ONU (2004, p. 312) enfatiza que: 

 
La concientización pública significa conocer la s amenazas y las posibles 
soluciones para reducir la vulnerabilidad a ellas. Para asegurar el 
compromiso político en cuanto a las medidas de reducción del riesgo, es 
indispensable que todos los actores tengan conciencia de las amenazas que 
puedan llegar a enfrentar. 
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Entretanto, no desenvolvimento da presente pesquisa foi percebida a importância de se 

ter as informações sobre os riscos e uma boa formação dos profissionais para que os 

programas a serem desenvolvidos pela gestão pública tenham êxito. 

Toda estratégia eficaz de gestão de risco de desastres, deve começar por identificar as 

ameaças de desastres, daí a importância do envolvimento das autoridades que compõem o 

poder público de maneira que: 

 
Las autoridades de gobierno tienen la responsabilidad fundamental de 
informar a la población sobre las amenazas y la variación de la s situaciones 
de riesgo. Sin embargo, para mantener la concientización pública, debe 
involucrarse a otros sectores de la sociedad en la divulgación de 
información. (EIRD/ONU 2004, p. 312). 
 

O cadastro de riscos é um importante instrumento utilizado em vistorias em campo 

que permite determinar a potencialidade de ocorrência de desastres, provocados por 

fenômenos naturais com a identificação das situações de risco com a finalidade de identificar 

e caracteriza r as áreas sujeita a riscos. 

Neste sentido ações contínuas devem ser desenvolvidas pelo poder público através da 

Defesa Civil ou na sua ausência pelas Secretarias responsáveis, geralmente as de 

Planejamento, Infra-estrutura e Desenvolvimento Social. De acordo com o Ministério das 

Cidades as medidas adotadas para minimizar os riscos podem ser estruturais (Obras de 

contenção, drenagem, proteção superficial,  reurbanização) e não-estruturais (planejamento 

urbano, educação e capacitação dentre outros). 

A gestão dos riscos exige, fundamentalmente, do poder público, decisões políticas. 

Entretanto, nesse cenário a sociedade civil tem um importante papel ajudando a desencadear 

alertas, denunciar os perigos para fazer emergir os debates públicos e envolver a mídia para 

que esse tipo de informação chegue aos cidadãos, como forma de esclarecimento. Dessa 

forma, uma política eficiente de prevenção de riscos de desastres deve considerar como áreas 

prioritárias de atuação os assentamentos precários e deve também fazer parte das políticas 

municipais de habitação, saneamento e planejamento urbano. As conseqüências dessa falta de 

planejamento e regulamentação são sentidas em praticamente todas as cidades de médio e 

grande porte do País. 
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2.1.11 Condições de Moradia 

 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2007, p.232) vem 

desenvolvendo no Brasil desde 1967 o sistema de pesquisas domiciliares através do PNAD - 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios com a finalidade de produzir informações 

básicas para o estudo do desenvolvimento socioeconômico do País. Inicialmente atendia 

apenas a área do Estado do Rio de Janeiro, mas a partir de 2004, agregam as informações das 

áreas urbana e rural para todas as Unidades da Federação. 

Este órgão leva em consideração alguns fatores nessa pesquisa investigando diversas 

características socioeconômicas como: população, educação, trabalho, rendimento e 

habitação, além de outras com periodicidade variável, como migração, fecundidade, 

nupcialidade, saúde, nutrição dentre outros.  

Nesse sentido define “domicílio como sendo o local de moradia, estruturalmente 

separado e independente, constituído por um ou mais cômodos” (IBGE, 2007 p. 28). A 

separação quanto à tipologia fica classificada em particulares e coletivos caracterizados 

quanto ao local de moradia, limitado por paredes, muros, cercas etc., coberto por um teto, e 

permite que seus moradores se isolem. 

Os domicílios particulares para o IBGE são classificados, segundo a espécie, que 

podem ser permanentes - para o domicílio localizado em casa, apartamento ou cômodo e 

destinado à moradia; ou improvisados. Em seguida os domicílios particulares permanentes 

foram classificados, quanto ao tipo, casa, apartamento e cômodo. Já no que se refere ao 

material das paredes e da cobertura do domicílio foi classificado de acordo com a 

durabilidade e a não-durabilidade. E quanto à condição de ocupação são classificados ainda 

em próprio, alugado ou cedido. 

Além desses fatores acima mencionados existem ainda outros fatores que a instituição 

utiliza e que são verificados no momento da pesquisa por amostra de domicílios mas, para 

este trabalho foram citados apenas alguns deles. 

Dias (2004), ao desenvolver sua pesquisa sobre a salubridade ambiental em áreas de 

ocupação espontânea na cidade de Salvador/BA, avaliou dentre outros indicadores e 

subindicadores o que analisa as condições dos domicílios a partir do subindicador de 

condições de moradias - Icm que compõe o ISA/OE - Indicador de Salubridade Ambiental de 

Ocupação Espontânea. 

De acordo com Dias (2004) as ocupações espontâneas em áreas urbanas apresentam, 

normalmente, precárias condições de habitabilidade do ponto de vista ambiental e social, 
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como a carência dos serviços de saneamento ambiental, com reflexos sobre a saúde dos 

moradores. Neste cenário torna-se relevante a avaliação da sua salubridade ambiental. 

Com a finalidade de mensurar a salubridade deste tipo de habitação no município de 

Salvador/BA, a autora considerou os fatores materiais e sociais, por se entender que o estado 

de saúde de uma população pode estar relacionado às condições materiais e sociais do 

ambiente nos quais as mesmas estão inseridas.  

Sales (2001 apud DIAS, 2004 p. 84) destaca também a relevância da salubridade da 

moradia, ao afirmar que: 

A salubridade das habitações é requisito essencial à manutenção de bons 
níveis de saúde da população, levando a um maior aproveitamento do 
potencial humano para o trabalho, aumentando-lhe a produtividade, 
reduzindo o sofrimento e os gastos financeiros com atendimentos médico-
hospitalares e conferindo mais dignidade ao viver das pessoas [...]  
 

Assim, o subindicador de condições de moradia – Icm, proposto por Dias (2004), é um 

dos fatores materiais que integra o ISA/OE demonstrará a salubridade das habitações. A 

consideração deste componente permite analisar as condições dos domicílios e sua 

contribuição para a salubridade ambiental das ocupações espontâneas. A autora estabeleceu 

faixas de pontuação numa escala de 0 a 100 que avalia classificando de Insalubre a Salubre 

(Quadro 2.8). 

Quadro 2.8 – Situação de salubridade por faixa de pontuação 

Situação da Salubridade   Pontuação (%) 

Insalubre  0 – 25,00 
Baixa salubridade  25,00 – 50,00 
Média salubridade  50,00 – 75,00 

Salubre  75,00 – 100,00 
 Fonte: Dias, M. C. et al, 2004. 

 

Silva (2006) tomando como base o estudo realizado em Salvador, o ISA/OE, utilizou-

o como referência e o adaptou a metodologia para desenvolver sua pesquisa em comunidades 

rurais situadas na bacia hidrográfica do rio Gramame no município de João Pessoa, com o 

propósito de verificar as condições de salubridade ambiental dessas comunidades. A autora 

desenvolveu um modelo denominado de ISA/JP1, para avaliação da salubridade ambiental 

que se mostrou satisfatório, na medida em que apontou como respostas adequadas às 

diferenças entre as condições de salubridade nas comunidades estudadas.  

Para a avaliação do ISA/JP1 Silva (2006) acrescentou dentro do ISA o subindicador de 

condições de moradia o que permitiu a consideração da situação dos domicílios quanto à sua 
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adequação referente aos materiais e condições sanitárias, além da avaliação da habitabilidade 

quanto ao uso dos espaços por pessoa. 

No que se refere à habitabilidade entende-se como sendo um conjunto de condições 

que uma habitação seja ela casa, apartamento, loja, indústria possui que a tornam habitável. 

(http://wapedia.mobi/pt/Habitabilidade). 

Nestes termos habitabilidade não se limita apenas à unidade habitacional em sua 

construção, mas abrange as faces físicas, sociais, culturais entre outras. Tomando como 

referência Saldarriaga (1981 apud NOGUEIRA, 2008 p. 01) “a habitabilidade é um conjunto 

de condições físicas e não físicas que permitem a permanência humana em um lugar, sua 

sobrevivência e certo grau de gratificação de existência”.  

A permanência humana em um lugar a que o autor se refere envolve outros 

aspectos relacionados à qualidade da moradia em termos de material de construção, área 

construída, divisões internas e instalações, a infra-estrutura de abastecimento de água, esgoto, 

drenagem, sistema viário, disponibilidade de equipamentos urbanos, serviços públicos, 

transporte, segurança, áreas de lazer e convivência comunitária, entre outros. Tudo isso aliado 

aos princípios de direito à moradia e à cidade, todo esse conjunto para a busca de um habitat 

social digno. 

O Ministério das Cidades pontua que 

O processo de produção informal do espaço urbano está avançando de 
maneira significativa. Áreas já ocupadas estão se adensando e novas 
ocupações têm surgido, cada vez mais, em áreas de preservação ambiental, 
áreas de proteção de manancia is, áreas públicas e áreas de risco. A 
urbanização da pobreza tem tido todo tipo de implicações nefastas – sócio-
ambientais, jurídicas, econômicas, políticas e culturais – não só para os 
ocupantes dos assentamentos, mas para a cidade como um todo (BRASIL, 
apud CASTRO, C. 2007, p.58). 

 
No Brasil uma das questões urbanas mais evidentes nas últimas décadas tem sido a 

necessidade de proporcionar habitação saudável a uma grande maioria da população, 

principalmente em cidades de maior porte. A Constituição Federal de 1988 considera a 

moradia como um direito social, o Estado deve ter uma responsabilidade na formulação e 

implementação das políticas públicas de forma a garantir o usufruto deste direito. 

Para atender às condições favoráveis de uma habitação o indivíduo precisa de um 

espaço acessível, agradável e seguro, uma morada digna que esteja integrada de forma 

adequada ao entorno de sua residência, de maneira que possua equipamentos urbanos, 

serviços, lazer, cultura e esporte que atenda as suas necessidades. 
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3 Caracterização da área de estudo 

 

3.1 Considerações sobre a cidade de João Pessoa  

 

O município de João Pessoa está localizado na Região Fisiográfica do Litoral, mais 

precisamente na Microrregião de João Pessoa. Limita-se ao norte com o município de 

Cabedelo (18 km); ao sul com o município do Conde (13km); a oeste com os municípios de 

Bayeux (6km) e Santa Rita (12km); e a leste com o oceano Atlântico. Devido à sua 

localização geográfica privilegiada a cidade encontra-se no extremo leste do território 

brasileiro (Figura 3.1).  

A cidade de João Pessoa historicamente foi instalada entre o rio Sanhauá e o oceano  

Atlântico, estabelecendo-se defronte para o rio e de costas para o mar. No entanto, no lado do 

mar as enseadas contêm uma planície  costeira com pequena extensão, e a cidade cresceu da 

margem direita do estuário do rio em direção à costa.  

Seu processo de ocupação deu-se inicialmente a partir do momento em que o governo 

colonial sentiu-se pressionado pelas fortes incursões empreendidas por invasores em busca do 

pau-brasil (Caesalpinia echinata). Os franceses, por exemplo, foram os principais invasores a 

tentarem se apossar do patrimônio da Capitania de Itamaracá. Neste sentido, como enfatiza 

Rosa (2003), a ação dos empreendedores da época “[...] demonstra que a paisagem foi 

profundamente alterada, pois a sua apropriação é de ordem também espoliativa e 

mercadológica”. 

Ainda segundo Rosa (2003), esse novo território prometia riquezas às populações que 

aqui se instalassem. O produto de alta rentabilidade inicial foi o pau-brasil, chegando mesmo 

a atrair corsários franceses que aportavam no litoral norte da capitania de Itamaracá, hoje 

Paraíba. Para efetivar uma pequena população local o governo instala engenhos de açúcar e 

constrói o porto na margem direita do rio Sanhauá, afluente que deságua juntamente com o rio 

Mandacaru nos manguezais do estuário do rio Paraíba. 

A mancha urbana de João Pessoa ocupa quase toda a extensão da superfície municipal, 

ficando algumas áreas ao Sul (margem esquerda do rio Gramame) e a Sudeste (margem 

direita do rio Marés) ainda não ocupadas. Nesse sentido a população pessoense está ligada 

diretamente às funções urbanas referentes às atividades terciárias, mas existem atividades 

rurais, como atividades agrícolas e criadouros de animais. 
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Figura 3.1 – Mapa de localização e situação da área de estudo 
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 A cidade de João Pessoa como complexo urbano tem revelado momentos de 

progresso e de desenvolvimento. Porém, encaminhar de forma combinada os três elementos 

instituídos como fundamentais pelo Índice de Desenvolvimento Humano - IDH, a saber: 

longevidade, educação e renda per capita, tem constituído tarefa árdua para as autoridades 

governamentais que têm mantido uma participação efetiva com as comunidades locais, 

procurando assim, atuar de forma significativa para elevar cada vez mais esse índice que no 

ano 2000 atingiu o valor de 0,783 (IBGE/PNUD, apud ROSA, 2003). 

  

3.1.1 Aspectos naturais da cidade de João Pessoa 

 

A formação litológica do município é caracterizada pela predominância de rochas 

sedimentares que datam do Cretáceo ao Holoceno e está inserida no contexto geológico da 

Bacia Pernambuco-Paraíba. Os terrenos sedimentares da área em apreço fazem parte do 

Grupo Paraíba. São compostos pela Formação Beberibe – que tem como peculiaridade uma 

seqüência arenosa, formada por arenitos friáveis, cinzentos e cremes, mal selecionados e com 

presença de elementos argilosos.  

Resultante da conjugação do clima com a geologia, a geomorfologia do município 

compreende a presença de terrenos sedimentares constituindo duas unidades geomorfológicas: 

os Baixos Planaltos Costeiros (Tabuleiros) e a Baixada Litorânea com as feições de praias, 

cordões litorâneos, restingas e dunas.  

A fácies do relevo predominante no município de João Pessoa são os planaltos isto é, 

os Baixos Planaltos Costeiros com forte presença de Tabuleiros como são regionalmente 

conhecidos. São feições morfológicas que apresentam relevo suavemente ondulado 

responsável pelas poucas elevações da topografia, atingindo aproximadamente, altitudes 

inferiores a 100 metros. Esses tabuleiros avançam na direção leste originando as falésias 

ativas e inativas e estão moldados sobre os sedimentos do Grupo Barreiras, cuja estrutura é 

constituída por sedimentos em consolidação e de material bem variegado. 

A rede de drenagem nos baixos planaltos tem as calhas fluviais bem definidas 

referentes aos vales com vertentes íngremes com características de penhascos, por isso os rios 

e riachos são bem encaixados no relevo. Esses vales contêm rios ou riachos como centro de 

recepção das águas oriundas da drenagem nas bacias hidrográficas que são ocupadas pelo sítio 

urbano da cidade de João Pessoa.  

No tocante à Planície Costeira compreende a área situada na porção Leste da cidade, 

com altitude de poucos metros acima do nível do mar. É constituída por terrenos 
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sedimentares, formados a partir de deposição oriunda de processos marinhos e flúvio-

marinhos, cujas formas de relevo são representadas pelas praias, mangues, enseadas, cordões 

litorâneos, terraços, estuários e restingas.  

Como a latitude é bem baixa, ou seja, proximidades com a linha Equatorial, esta área, 

climaticamente falando, é de baixa pressão, o que corresponde a temperaturas normalmente 

elevadas, recebendo ventos em maior contingência na superfície. A cidade está localizada 

sobre o relevo planáltico, que foi área de ocupação florestal de Mata Atlântica, ou vegetação 

Latifoliada Perenifólia Costeira, sendo então “uma formação densa, sempre verde, de árvores 

altas (mais de 30 metros) e troncos com diâmetros consideráveis, apresentando muitas lianas e 

várias espécies de epífitas nos setores mais úmidos, como consta no Atlas Geográfico do 

Estado da Paraíba, (1985, p. 44). Hoje existem poucas áreas remanescentes da Mata Atlântica, 

como a Mata do Buraquinho, o horto florestal da cidade. 

A posição geográfica da cidade de João Pessoa, cuja localização no extremo oriental 

do continente e a proximidade com a linha do Equador, faz com que ela receba 

aproximadamente, 3.000 horas anual de insolação. Dessa forma lhe confere um clima que, 

segundo a classificação de Köppen (1884) é do tipo tropical As’, quente e úmido com 

características quente e úmido com chuvas de outono e inverno. Apresenta temperaturas 

médias anuais relativamente elevadas com mínima em torno de 23º C e máxima de 28º C; e 

amplitude térmica de 5º C, sem estações térmicas, muito embora com estação úmida definida. 

Pluviometria acentuada e concentrada nos meses de maio, junho e julho, com uma média 

pluviométrica girando em torno de 1.700mm (Atlas Geográfico do Estado da Paraíba, 1985 

p.38). 

Levando em consideração tais condições, podem-se distinguir faixas bioclimáticas 

para todo Estado da Paraíba, estando a cidade de João Pessoa inserida na faixa do tipo 3d th 

recebendo a denominação no Brasil de Mediterrâneo ou Nordestino Sub-seco representados 

na (Figura 3.2 e Quadro 3.1 ). 
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Quadro 3.1 – Demonstrativo de valores sobre o bioclima 
 

Bioclima 
 

Denominação no Brasil 
 

Médias Térmicas 
Anuais (°C) 

Umidade 
Relativa do 
Ar (%) 

 

Índice Pluviométrico 
(mm) 

 

Estação 
seca 

3d th Mediterrâneo ou 
Nordestino sub-seco 

25 80 1.500 a 1.700 no 
Litoral 

1 a 3 
meses 

Fonte: Atlas do Estado da Paraíba (1985 apud NASCIMENTO, 2002). 

 

A própria localização geográfica da cidade favorece a um regime de ventos diários, 

característicos das zonas costeiras, impedindo que se tenham variações significativas ao longo 

do ano, com uma predominância de ventos alísios de sudeste. 

Os fatores climáticos mais atuantes no caso do litoral paraibano, e especificamente na 

cidade de João Pessoa, são: latitude, que, como já foi visto é baixa, 07º S; a maritimidade 

(proximidade do oceano) e a vegetação, cuja estrutura influencia, juntamente com outros 

elementos, no clima local. 

 

Figura 3.2 - Regiões Bioclimáticas segundo a classificação de Köppen 
Fonte: Atlas Geográfico da Paraíba (1985, p.43). 
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A cidade de João Pessoa apresenta praticamente duas estações no ano: o inverno com 

temperatura média em torno de 24°, período em que ocorre a concentração das chuvas nos 

meses de março a agosto com pluviometria máxima no mês de junho (346,1 mm) e na estação 

do verão a temperatura chega atingir em média 26° C, período em que ocorrem poucas 

chuvas, entre os meses de setembro a fevereiro com uma pluviometria mínima de 22,6 mm. A 

Figura 3.2 mostram as médias mensais da chuva para a cidade de João Pessoa obtida na  

estação meteorológica do Laboratório de Energia Solar – LES/UFPB. 
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Figura 3.3 – Precipitação média mensal do período de 1996 a 2006 
Fonte: LES/UFPB. 

 
O Quadro 3.2 mostra a intensidade de chuva para vários intervalos de tempo, obtidos com a 
equação da chuva intensa. 
 

Quadro 3.2 – Resumo das chuvas intensas em João Pessoa 
Tempo de retorno 02 anos 05 anos  

Cidade João Pessoa 

Duração de chuva chuva (mm/h) 

5 min 110,8 127,0 

10 min 87,9 100,9 

15 min 74,8 85,8 

20 min 65,9 75,6 

30 min 54,4 62,4 

60 min 38,3 43,9 

120 min 26,4 30,3 

300 min 15,9 18,2 

 Fonte: Cabral et al (2001). 
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3.2 Características e localização da área de estudo 
 

A área em que estão abrigados os aglomerados subnormais, foco deste estudo, está 

inserida na borda do relevo tabular sobre a estrutura de sedimentos variegados do 

Pliople istoceno denominado geologicamente de Grupo Barreiras. Essa estrutura geológica 

com sedimentos não consolidados está sujeita à ação das intempéries como agente modelador 

do relevo, pois tanto a drenagem hidrográfica quanto a ação laminar das águas pluviais 

erodem a superfície criando situações de bacias e que os materiais que descem para os níveis 

de menor energia vão se acumulando formando a planície fluvial (Figuras 3.4 e 3.5). Entre 

essa área de planície e a encosta do planalto sedimentar situam-se os aglomerados subnormais 

Saturnino de Brito, Renascer I e Santa Emilia de Rodat, sendo as dois primeiro situados no 

bairro de Trincheiras e a última no bairro de Ilha do Bispo. Essa área por ser uma encosta 

íngreme é de interesse ecológico é Zona de Preservação Ambiental, determinada pelo artigo 

227 da Constituição do Estado da Paraíba e pelo Plano Diretor da cidade.  

 

 
Figura 3.4 – Panorâmica da área de estudo 
Fonte: Google Earth, 2009. 
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Figura 3.5 – Modelo de elevação do terreno referente a área de estudo 
 
 

A área em apreço está localizada na zona oeste da cidade João Pessoa, inserida nos 

Bairros das Trincheiras e Ilha do Bispo. Os aglomerados subnormais selecionados situam-se 

na margem direita do rio Sanhauá (Figura 3.6 e 3.7). 
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Figura 3.6 – Desenho elementar delimitando o Município de João Pessoa 
Fonte: Imagem Google Earth. 
 

 
Figura 3.7 – Detalhe da área de estudo cujas aglomerações subnormais Saturnino de Brito, Renascer I 
e Santa Emília de Rodat 
Fonte: Imagem Google Earth. 
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3.2.1 Bairro das Trincheiras 

 
Para a caracterização de alguns aspectos socioeconômicos da área de estudo tornou-se 

imprescindível fazer uma descrição geral dos bairros selecionados envolvidos na pesquisa. 

O bairro das Trincheiras recebeu várias denominações, entre elas, Sítio do Forte, em 

função de uma fortificação anteriormente existente. O nome Trincheiras é atribuído às defesas 

erguidas para resguardar a área dos invasores vindos do Recife, contra o governador João da 

Gama, protetor dos mascates portugueses de Olinda. (Ribeiro et al., 2004).  

A partir das primeiras décadas do século XX, senhores de engenho e ricos 

proprietários rurais construíram suas residências, ainda hoje algumas existentes como 

testemunhos de um período de grande riqueza que envolveu o lugar. 

O citado bairro está localizado a oeste da cidade de João Pessoa com uma 

configuração territorial limitando-se ao norte com o bairro Varadouro e Centro; já ao sul se 

encontra o bairro de Cruz das Armas; a leste têm-se o bairro de Jaguaribe e a oeste o bairro da 

Ilha do Bispo. 

A população está estimada de acordo com o IBGE em 8.346 habitantes, (Censo 2007). 

No que se refere aos aspectos econômicos a sua população possui uma média de rendimentos 

em torno de R$ 395,47 caracterizando-o de renda considerada de média-baixa a baixa (IBGE, 

Censo 2000).  

Além da renda baixa o bairro também apresenta índices bastante desiguais, e no que 

diz respeito ao nível de escolaridade da sua população, 35,67 % dos chefes de domicílios 

possuem menos de três anos de estudos, segundo o IBGE (Censo 2000). Este alto índice 

reflete também as condições de desigualdades sociais existentes no bairro. 

O bairro possui uma predominância do uso residencial, dividindo-se em parte alta e 

parte baixa.  Na parte alta está a Rua das Trincheiras que liga o Centro ao bairro de Cruz das 

Armas. Nesse trecho há testemunhos dos antigos casarões, alguns funcionando ainda como 

residência, mas a maior parte transformada em outros usos. No outro segmento, a parte baixa 

é mais próxima ao Centro, sendo conhecida por Cordão Encarnado. 

No Cordão Encarnado predominam residências de padrão médio e rústico, nas suas 

encostas mais baixas e íngremes estão principalmente às antigas ocupações subnormais. Nesta 

área surgiu o primeiro aglomerado subnormal da cidade, Saturnino de Brito. Já na parte mais 

baixa do Cordão Encarnado, existe o Distrito Mecânico, com predominância da atividade de 

serviços mecânicos e outras atividades de apoio, alguns núcleos de residências e o conjunto 

Renascer I (Ribeiro et al, 2004). 
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O bairro apresenta no geral uma razoável infra-estrutura necessitando de alguns 

melhoramentos. O censo 2000, do IBGE informa que o bairro possui um total de 2.243 

domicílios, desse total apenas 46,46% dos domicílios estão ligados à rede de esgotamento 

sanitário, considerado ainda deficitário necessitando de uma maior atenção por parte dos 

gestores públicos. Já no tocante a coleta domiciliar de lixo 99,11% do total dos domicílios são 

atendidos por este serviço (Quadro 3.3).  

 
Quadro 3.3 – Infra-estrutura do bairro das Trincheiras 

Esgotos Percentual Lixo Percentual 
Total de 

domicílios 
Número de 
domicílios (%) 

Número de 
domicílios  (%) 

2243 1042 46,46 2223 99,11 
Fonte: Censo IBGE (2000). 

 

No que diz respeito aos serviços de educação e saúde o bairro dispõe de escola pública 

estadual e municipal, como também de escolas privadas. Em relação aos serviços de saúde, 

dispõe de Unidades de Saúde Familiar o PSF I do Cordão Encarnado I, e o PSF II do Cordão 

Encarnado II e uma outra unidade PSF I no Distrito Mecânico, além de algumas clínicas e 

consultórios privados que complementam os recursos de equipamentos de saúde. (Ribeiro et 

al, 2004). 

No tocante ao serviço de transporte público o bairro das Trincheiras não é servido por 

uma linha de ônibus própria, mas é atendido por todas as linhas que passam pela sua rua 

principal de mesmo nome em direção à zona sudoeste da cidade, pois devido a sua 

proximidade com o Centro da cidade permite o acesso a pé. 

A qualidade urbana do bairro está referendada em alguns trabalhos acadêmicos 

realizados por Ribeiro et al. (2003, 2004 e 2008), e sobre indicadores sintéticos, conforme 

mostra o Quadro 3.4. Entre estes estão o Índice de Qualidade de Provimentos Urbanos – IQU 

e o Índice de Qualidade de Vida Urbana – IQVU, que além dos aspectos urbanísticos, incluem 

também aspectos humanos, como a educação e saúde, o Índice de Condição de Vida – ICV 

que incluem a renda, saúde educação, habitação e infância e o Índice de Salubridade 

Ambiental – ISA, que indica os aspectos quantitativos, qualitativos da salubridade ambiental. 

 

Quadro 3.4 – Indicadores Sintéticos do bairro das Trincheiras 
IQU IQVU ICV ISA 
0,696 0,708 0,417 76,56 

Fonte: LAURBE-DA-CT-UFPB (2008). 
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Portanto, os índices de IQU, IQVU e o ISA foram classificados como médios, ou seja, 

representando uma qualidade urbana média para o bairro. Já o ICV foi considerado baixo 

necessitando uma melhoria no tocante aos componentes que compõem esse índice.  

 

3.2.1.1 Aglomerado Subnormal Saturnino de Brito  

 

O aglomerado subnormal Saturnino de Brito possui uma área de 8,1 ha localizada 

entre dois taludes e caracteriza-se pela configuração espacial linear e pela ocupação 

desordenada dos topos e bases dos taludes (Figura 3.8). O surgimento desse aglomerado foi 

proporcionado pela topografia favorável, já que o local consistia em um berma do talude 

cortada para a implantação do emissário de esgotos projetado e implantado no início do 

século XX pelo Engenheiro Saturnino de Brito. É, portanto, considerado o primeiro 

aglomerado subnormal da cidade de João Pessoa.  

O padrão de ocupação é considerado irregular, pois, os lotes de acordo com o mapa de 

cadastro da SEPLAN (2006) se encontram de forma irregular, denotando o modo de ocupação 

espontâneo. 

 
 

 
Figura 3.8 – Localização do aglomerado entre dois taludes 
Foto: Odete Teixeira, 2008. 

 
 Os dados do IBGE Censo de 2007, mostra que a Saturnino de Brito possui 281 

domicílios e uma população absoluta estimada em 1.216 habitantes, o equivalente a 14,57% 

da população total do bairro.  

 A localidade possui infra-estrutura básica, os domicílios são contemplados com água 
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encanada, energia elétrica, rede de esgotamento sanitário, via pública, que é toda pavimentada 

com revestimento do tipo calçamento, iluminação pública, coleta de lixo em dias alternados e 

telefone público. Mesmo possuindo os equipamentos urbanos a população sofre com a 

ineficiência da prestação dos serviços básicos. 

Outros fatores que preocupam a população desse aglomerado é o período chuvoso, que 

causa grandes transtornos devido à probabilidade de deslizamento de material da encosta 

assim como a acessibilidade, tendo em vista que a via pública é bastante estreita e em 

decorrência disso, a comunidade não é atendida com transporte público, sendo ainda o acesso 

de transporte individual bastante dificultoso. 

A problemática decorre no momento de urgência e emergência, pois devido ao 

estreitamento da via – espaço apenas para um automóvel –, nesses momentos um dos carros 

tem que ceder a passagem, caso contrário o socorro é impossibilitado (Figura 3.9 a e b). Outra 

situação é no momento de carga e descarga de caminhões, seja por mudança do cidadão chegada ou 

saída de famílias, seja para entrega de mercadorias, onde o veículo necessita ficar estacionado na via 

por algum tempo, conseqüentemente impedindo o fluir de outros veículos que precisam circular por 

essa mesma via . Além dos riscos das casas serem invadidas por veículos, por falta de jardins, a rua 

também é utilizada para a secagem de roupas, o que agrava o problema. 

 

      Figura 3.9 – a) Configuração espacial da via e b) via obstruída impedindo o livre acesso 
      Foto: Odete Teixeira, 2008. 
 

Ainda neste contexto além da via ser de forma e dimensões irregulares há outra 

problemática, a mesma não possui calçada forçando a população a caminhar diretamente na 

rua, pondo em risco a sua vida devido ao tráfego de veículos. A Comunidade também não 

possui espaço de lazer e as crianças que ali residem acabam brincando na rua também (Figura 

3.10 a e b). 
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   Figura 3.10 – a) Configuração espacial da via com ausência de calçadas e b) uso da via como espaço 
  de lazer e quintal 
  Foto: Odete Teixeira, 2008. 
 

3.2.1.2 Aglomerado Subnormal Renascer I  

 

O aglomerado Renascer I possui uma área de 5,0 ha e seu surgimento não ocorreu de 

forma espontânea como aconteceu no aglomerado Saturnino de Brito, mas sim a partir da 

política habitacional implantada pelo Governo do Estado da Paraíba na década de 1980, com 

característica de conjunto habitacional com quadras e lotes bem definidos e uma padronização 

no que se refere à estrutura física dos domicílios. Hoje esse aglomerado possui áreas ocupadas 

de forma espontânea, devido aos espaços vazios que foram deixados no momento da sua 

construção próximos ao sopé da encosta, que posteriormente, de modo gradativo foram sendo 

ocupados pela população (Figura 3.11 a e b). 

  
   Figura 3.11 – a) Ocupação de forma ordenada           b) Área com ocupação espontânea 

 

A sua população está estimada em 1.558 habitantes representando 18,66% da 

população absoluta do bairro e compreendendo 396 domicílios (IBGE, Censo 2007). 
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Dentre os elementos que compõem a infra-estrutura básica do aglomerado, seus 

domicílios possuem energia elétrica, água encanada, coleta de resíduos em dias alternados, 

transporte público, iluminação pública, telefones públicos e no tocante às vias de acesso são 

todas pavimentadas com revestimento do tipo calçamento (paralelepípedos). 

 

3.2.2 Bairro da Ilha do Bispo 

 

 A Ilha do Bispo é um bairro bastante antigo e tradicional da cidade. Sobre a origem de 

seu nome, conta-se que Piragibe cacique dos Tabajaras, também conhecido por Braço de 

Peixe, escolheu para erguer sua aldeia às margens do rio Sanhauá. A denominação de ilha se 

prende a representação geográfica, apesar de não ser uma ilha propriamente dita. O termo “do 

bispo” é originado, provavelmente, em função de ações pastorais ou assistenciais da Diocese 

da Paraíba junto à comunidade local. O bairro em apreço recebeu os seguintes nomes: Passeio 

Geral, Riacho, e por fim Ilha do Bispo por decreto da Prefeitura Municipal que data de 1929. 

(Ribeiro et al, 2004). 

 O fato de o bairro ser, até então, pouco desenvolvido estava ligado diretamente ao 

modo de vida de seus habitantes, que viviam da pesca no rio, e de crustáceos no mangue, e 

também de pequenos comércios. No início do século passado foram descobertas reservas de 

calcário, de modo que foi construída uma fábrica de cimento, que teve vários nomes, mas, 

ainda hoje, mesmo possuindo o nome oficial de CIMPOR a população se refere à CIMEPAR 

que era seu nome antigo. Após sua implantação a vida de seus moradores se modificou, pois 

os mesmos passaram de pescadores a operários da indústria. (Ribeiro et al, 2004). 

O bairro da Ilha do Bispo está localizado na zona oeste da cidade limitando-se ao norte 

com o município de Bayeux, ao sul com o bairro de Oitizeiro, a leste com os bairros de Cruz 

das Armas e Trincheiras e a oeste com o município de Bayeux e o bairro do Alto do Mateus.  

A população total está estimada em 6.083 habitantes segundo o IBGE (Censo, 2007). 

Caracteriza-se por possuir uma população com renda baixa, com rendimento em torno de R$ 

254,83 entre os chefes de domicílios. Caracterizando-se como um bairro de classe operária 

trabalhadores informais, e domésticos, destacando-se por residencial de classe popular, com 

algumas chácaras residenciais ou áreas verdes nas áreas de vales e várzeas de rios urbanos. 

(Ribeiro et al, 2004).  

Os índices baixos não se apresentam apenas na renda da população, mas também no 

tocante à escolaridade dos chefes de domicílios, que tem índices baixíssimos. Por exemplo, o 

percentual de chefes de domicílios que possuem o ensino superior é de apenas 1,03 %. 
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Somados aos que têm o ensino médio, chegam a representar um índice de: 7,97 %, (Ribeiro et 

al, 2004).  

No entanto, o pior indicador se refere a 52,04 % dos chefes de domicílio que têm três 

anos ou menos de estudos (Quadro 3.5). Este percentual de baixa escolaridade é considerado 

muito alto e indesejável, demandando programas de educação de adultos e jovens. 

 
Quadro 3.5 – Escolaridade média dos chefes de domicílio do bairro da Ilha do Bispo 
< 1 
ano 

1-3 
anos 

4-7 
anos 

8-10 
anos 

11-14 
anos 

15 
anos 
e mais 

Não 
determ
. 

% 
menos 
3 anos 
estudos 

340 411 446 130 100 15 1 52,04 
Fonte: IBGE (Censo 2000). 

 

De acordo com os dados do IBGE (Censo 2000), dos 1.443 domicílios do bairro, 1.423 

domicílios eram ligados à rede geral de abastecimento de água tratada, o que corresponde a 

98,61 % do total, indicando um bom nível de serviço. Já no que se refere à rede de esgotos, a 

coleta dos dejetos atende apenas 9,01% dos domicílios, um percentual considerado 

insignificante. 

A coleta domiciliar de lixo também atende um índice considerado ainda insatisfatório, 

68,98 % dos domicílios (Quadro 3.6). Este fato se dá pela dificuldade de acesso a algumas 

áreas do bairro, de ocupação mais espontânea e vias mais estreitas. Nestes casos, a coleta é 

feita com caçambas em pontos estratégicos. 

 

 Quadro 3.6– Infra-estrutura do bairro da Ilha do Bispo 

Total de 
domicílios 

Ligados 
à rede 
geral 

Percentual 
(%) 

Esgotos 
Nº de 
dom. 

Percentual 
(%) 

Lixo 
Nº de 
dom. 

Percentual 
(%) 

1.443 1.423 98,61 130 9,01 991 68,98 
Fonte: IBGE – Censo 2000. 

 

No que diz respeito aos serviços de educação e saúde o bairro dispõe de quatro escolas 

públicas, sendo duas municipais e uma estadual e uma creche. Quanto aos serviços de saúde à 

população, são oferecidas duas Unidades de Saúde da Família o PSF I Ilha do Bispo I e o PSF 

II Ilha do Bispo II. (Ribeiro et al, 2004).  

O bairro é bem atendido pelo serviço de transporte público possuindo uma linha própria, 

mas, utiliza-se também de linhas que por ele passam tanto municipais em direção a outros 
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bairros, como o Alto do Mateus, como intermunicipais, vindas dos municípios de Bayeux e 

Santa Rita. Além dessas linhas de ônibus, o bairro é servido também pela linha ferroviária, 

tendo uma estação em seu território.  

Alguns indicadores sintéticos (Quadro 3.7) de qualidade urbana foram calculados em 

alguns trabalhos acadêmicos como Ribeiro et al. (2008). Entre estes estão o Índice de 

Qualidade de Provimentos Urbanos – IQU, o Índice de Qualidade de Vida Urbana – IQVU 

que, na metodologia, além dos aspectos urbanísticos, incluem também aspectos humanos, 

como a educação e saúde; o Índice de Salubridade Ambiental – ISA, que indica os aspectos 

quantitativos, qualitativos e da gestão da salubridade ambiental e o Índice de Condição de 

Vida – ICV que se refere aos aspectos de renda, saúde, educação, habitação e infância.  

 
Quadro 3.7 – Indicadores Sintéticos do bairro da Ilha do Bispo 

IQU IQVU ICV ISA  
0,422 0,512 0,376 75,72 

Fonte: LAURBE – DA – CT - UFPB (2008). 

 

Portanto, os índices IQU, IQVU e ICV apresentados pelo bairro foram classificados 

como baixos. Já o valor para o ISA está representado em 75,72 considerado de valor médio. 

Para esses valores mais baixos denotam a necessidade de mais investimentos e priorização 

para que haja uma melhoria na vida da população. 

A área natural em que o bairro se localiza trata-se de uma área baixa, de difícil 

drenagem e com trechos alagados. Pela sua própria forma de ocupação, predominantemente 

informal, tem em seu interior várias comunidades: Aratú, Vila União I, Santa Emilia de 

Rodat/Cangote do Urubu, Buraco da Gia, Tanque e Redenção. 

 

3.2.2.1 Aglomerado Subnormal Santa Emília de Rodat 

 

Para este estudo foi selecionado o aglomerado Santa Emília de Rodat com uma área de 

11,5 ha. O mesmo está situado em área ribeirinha à margem do riacho Pacote como é 

conhecido pela população residente. Esse riacho é um afluente da bacia hidrográfica do rio 

Sanhauá. 

Segundo dados do IBGE (Censo 2007) esse aglomerado apresenta aproximadamente 

215 domicílios com uma população de 801 habitantes, representando 13,17% da população 

absoluta do bairro da Ilha do Bispo. 
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No tocante à infra-estrutura do aglomerado as residências possuem água encanada, 

energia elétrica, drenagem, vias públicas pavimentadas e trechos sem revestimento, 

iluminação, telefone público e coleta de lixo em dias alternados. Já no tocante à tipologia das 

construções residenciais predomina alvenaria, destinadas ao uso residencial existindo alguns 

estabelecimentos comerciais (Figura 3.12). 

Como o aglomerado está localizado muito próximo do centro da cidade permite o fluir 

da população a pé, seja para o trabalho, para fazer compras e até mesmo para a escola. 

 

 
Figura 3.12 – Panorâmica de uma das ruas do aglomerado 
Santa Emília de Rodat 
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4. Métodos e técnicas 

 

A metodologia proposta neste estudo consiste em reconhecer os locais de perigo ou as 

áreas de risco por meio de pesquisa dirigida, junto aos órgãos competentes e visitas de campo, 

buscando registros de ocorrências de fenômenos naturais na área urbana através de 

informações nos órgãos competentes da administração pública municipal e de outras 

entidades afins.  

Os riscos pesquisados são de natureza geológico-geotécnico – deslizamentos de 

encostas e os de natureza hidrometeorológica – inundação. Para os riscos referentes a 

inundações, se buscou identificar os principais cursos d’água na área de estudo, assim como 

se verificou a ocupação territorial presente e sua vulnerabilidade.  

Quanto às condições de moradia, foram feitos levantamentos nos aglomerados 

estudados, no sentido de se avaliar segundo metodologia já estabelecida, que contempla os 

aspectos de densidade habitacional e qualidade da habitação.  

Estas duas variáveis, riscos e condições de moradia, são relacionadas no sentido de se 

definir as melhores ações que permitam a adoção de medidas que eliminem ou minimizem os 

problemas em pauta, de forma racional e integrada. 

 

4.1 Riscos de natureza geológico-geotécnico – Deslizamento de encosta 

 

O quadro de exclusão territorial e degradação ambiental das cidades brasileiras 

submete grande parcela da população a uma inserção precária e vulnerável na cidade e a 

graves situações de risco de vida, visto que os municípios não contam com prognósticos dos 

impactos sociais e ambientais da urbanização crescente. 

De acordo com levantamento da Comissão Municipal de Defesa Civil – COMDEC, 

realizado em 2006, a cidade de João Pessoa possuía 30 comunidades localizadas em áreas de 

risco de deslizamento ou inundações.  

As pesquisas referentes às áreas de risco ainda estão em fase consideravelmente 

elementar devido à escassez de informações referentes às comunidades, a inexistência de 

informações sistematizadas sobre as ocorrências dos riscos e aos tipos de riscos os quais as 

comunidades estão sujeitas. Além disso, não há ainda um cadastramento eficaz dos dados 

referentes a estas áreas, nem um mapeamento de riscos.  
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Essa precariedade na gestão de riscos da cidade causada pela falta de programas de 

capacitação para técnicos da Defesa Civil Municipal em mapeamento de riscos, mesmo 

havendo a facilidade em se disponibilizar certos produtos como softwares de informações 

geográficas em geral, esse equipamento deixa de constituir a melhor ferramenta e passa a ser 

subutilizado devido à impossibilidade da perfeita operação dessa facilidade tecnológica.  

A caracterização dos riscos geológico-geotécnicos neste estudo está relacionada a 

deslizamentos de encostas e os riscos hidrometeorológicos. Por isso se fez uma abordagem 

para inundação nas comunidades subnormais Saturnino de Brito, Renascer I e Santa Emília de 

Rodat localizadas no Vale do rio Sanhauá. Foi utilizada a metodologia desenvolvida pelo 

Ministério das Cidades (BRASIL, [2006]), onde está apresentado um “passo a passo” que 

deve ser seguido para verificação da classificação de áreas de riscos. 

Para tal caracterização observou-se em primeiro lugar, os dados gerais como localização 

geográfica, tipo de moradia, e condições de acesso à área (Quadro 4.1). 

 

4.1 – Dados de localização do domicílio 

LOCALIZAÇÃO: 
 
NOME DE MORADORES: 
 
CONDIÇÕES DE ACESSO À AREA: 
 
TIPOS DE MORADIAS:  ÿ Alvenaria    ÿ Madeira       ÿ Misto (alvenaria e madeira) 

Fonte: (Brasil, [2006]). 

 

No segundo passo foi realizada uma caracterização dos aglomerados por grupos de 

moradia, verificando o tipo de talude, o tipo de material da habitação, inclinação da encosta, 

distância da moradia ao topo e à base dos taludes, o ângulo de inclinação do terreno conforme 

exposto no Quadro 4.2. 

Quadro 4.2 – Ângulos referentes a altura da encosta e distâncias das moradias 
 
 
 

                    

Fonte: (Brasil, [2006]). 

Encosta Natural 
Inclinação (marque com “x” o desenho que apresenta a condição mais parecida com a 
situação) 

17o30o60o90o 10o  
 
Distância das moradias:___m da base da encosta/talude ou ___m do topo da encosta/talude 



 

 

84 

 
 

 
Na etapa seguinte verificou-se o lançamento de águas servidas em superfície, esgotos e 

galerias de águas pluviais, pois a água é um dos principais agentes causadores de 

escorregamentos. A quarta etapa foi verificar o tipo de vegetação existente nos taludes ou 

proximidades (Quadro 4.3), pois dependendo do tipo de vegetação, em alguns casos ela serve  

para dar a estabilidade das encostas, no entanto de acordo com a literatura nem toda vegetação 

traz acréscimo de estabilidade. 

 

Quadro 4.3 – Tipo de vegetação existente 

ÿ Presença de árvores ÿ Vegetação rasteira (arbustos, capim, etc.) 

ÿ Área desmatada ÿ Área de cultivo (banana)_______________ 

Fonte: (Brasil, [2006]).  

 

O quinto passo foi observar os sinais de movimentação de material das encostas, como 

trincas nas paredes, no piso das residências, no terreno e inclinação de árvores, pois da 

ocorrência de deslizamento a encosta apresenta alguns desses sinais de movimentação 

(Quadro 4.4). 

 

Quadro 4.4 – Presença de cicatrizes 

Trincas   ÿ  no terreno     ÿ  na moradia 

trincas

 

ÿ  Degraus  de abatimento 

degrau

degrau

 
Inclinação  ÿ árvores ÿ postes ÿ muros ÿ Muros/paredes “embarrigados” 

ÿ Cicatriz de escorregamento próxima à moradia  

Fonte: (Brasil, [2006]).  

 

Já na etapa seguinte se fez o mapeamento de risco dos aglomerados e, como 

recomenda a metodologia, foi feita a classificação do grau de risco (Quadro 4.5) nas quais 

esses estão vulneráveis. Essa determinação se deu a partir dos dados coletados em todas as 

etapas anteriores, para o cadastramento das situações de risco, levando em consideração a 

magnitude dos riscos, Muito Alto (R4), Alto (R3), Médio (R2) e Baixo ou Sem Risco (R1). 

Por fim, foi quantificado o número dos domicílios inseridos em cada grau de risco. 
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Quadro 4.5 – Classificação do grau de risco 
 
ÿ RISCO MUITO ALTO/Providência imediata 

ÿ RISCO ALTO/Manter local em observação 

ÿ RISCO MÉDIO/Manter local em observação 

ÿ RISCO BAIXO OU INEXISTENTE (pode incluir situações sem risco) 

Fonte: (Brasil, [2006]). 

 

Na avaliação dos domicílios foram levados em consideração o padrão construtivo, os 

tipos de taludes, a distância da moradia, a inclinação dos taludes, a presença de água e a 

presença de sinais de movimentação/feições de instabilidade, sendo este último um ponto 

chave para a classificação do grau de probabilidade de ocorrência de risco. O Quadro 4.6 

detalha essa metodologia apresentada, onde se tem o grau e suas características. 
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Quadro 4.6 – Critérios para a determinação dos graus de riscos 

Fonte: (Brasil, [2006]). 

 

 

 

 
GRAU 

DE RISCO 

 
DESCRIÇÃO 

 
 
 
 

R1 
 

Baixo 
 

Os condicionantes geológico-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; 
Não se observa(m) sinal/feição/evidência(s) de instabilidade. Não há indícios de 
desenvolvimento de processos de instabilização de encostas e de margens de 
drenagens; 
Mantidas as condições existentes, não se espera a ocorrência de eventos destrutivos 
no período compreendido por uma estação chuvosa normal. 
 

 
 
 
 

R2 
 

Médio  
 

Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes (declividade, tipo de 
terreno, etc.) e o nível de intervenção no setor são de média potencialidade para o 
desenvolvimento de processos de escorregamentos e solapamentos. 
Observa-se a presença de algum(s) sinal/feição/evidência(s) de instabilidade 
(encostas e margens de drenagens), porém incipiente(s). 
Processo de instabilização em estágio inicial de desenvolvimento. 
Mantidas as condições existentes, é reduzida a possibilidade de ocorrência de 
eventos destrutivos durante episódios de chuvas intensas e prolongadas, no período 
compreendido por uma estação chuvosa. 
 

 
 
 
 

R3 
 

Alto 
 

Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes (declividade, tipo de 
terreno, etc.) e o nível de intervenção no setor são de alta potencialidade para o 
desenvolvimento de processos de escorregamentos e solapamentos. 
Observa-se a presença de significativo(s) sinal/feição/evidência(s) de instabilidade 
(trincas no solo, degraus de abatimento em taludes, etc.). Processo de instabilização 
em pleno desenvolvimento, ainda sendo possível monitorar a evolução do processo. 
Mantidas as condições existentes, é perfeitamente possível a ocorrência de eventos 
destrutivos durante episódios de chuvas intensas e prolongadas, no período 
compreendido por uma estação chuvosa. 
 

 
 
 
 
 
 

R4 
 

Muito Alto 
 

Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes (declividade, tipo de 
terreno, etc.) e o nível de intervenção no setor são de muito alta potencialidade para 
o desenvolvimento de processos de escorregamentos e solapamentos. 
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. Processo de instabilização em avançado estágio 
de desenvolvimento. É a condição mais crítica, sendo impossível monitorar a 
evolução do processo, dado seu elevado estágio de desenvolvimento. 
Mantidas as condições existentes, é muito provável a ocorrência de eventos 
destrutivos durante episódios de chuvas intensas e prolongadas, no período 
compreendido por uma estação chuvosa. 
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4.2 Riscos de natureza hidrometeorológica – Inundações  

 

Para o primeiro critério a metodologia estabelece a observação dos cenários de risco e 

potencial destrutivo dos processos hidrológicos ocorrentes, que diz respeito ao cenário 

hidrológico ao qual a área estudada se encontra. Nesse sentido foi necessário considerar as 

tipologias de processos hidrológicos cla ssificados em: Processo hidrológico 1 – C1 (enchente 

e inundação lenta de planícies fluviais); Processo hidrológico 2 – C2 (enchente e inundação 

com alta energia cinética) e Processo hidrológico 3 – C3 (enchente e inundação com alta 

energia de escoamento e capacidade de transporte de material sólido).Para cada processo foi 

observada a sua capacidade destrutiva e potencial de danos sociais e econômicos.  

Para o segundo critério se verificou a vulnerabilidade da ocupação urbana, 

considerando o padrão construtivo das habitações.  Nesse item têm-se dois tipos de tipologias 

construtivas: a Alta vulnerabilidade a acidentes – V1 e a Baixa vulnerabilidade a acidentes – 

V2. Na V1 tem-se baixo padrão construtivo, onde o material utilizado pode ser madeira ou 

outro material alternativo, enquanto que a V2 se refere ao médio ou ao bom padrão 

construtivo, onde estão inseridas as moradias de alvenarias.  

O terceiro critério a partir do qual se observa a distância das moradias ao eixo da 

drenagem, considera o tipo de processo e o raio de alcance. Para isso se tem Alta 

periculosidade (P1) e Baixa periculosidade (P2), onde para P1 e P2 se verificou a 

possibilidade de impacto direto levando-se em conta o raio de alcance do processo. 

Concluída a observação e verificação desses critérios se fez a definição dos níveis 

relativos de riscos assim definidos: RISCO MUITO ALTO (MA), RISCO ALTO (A), RISCO 

MÉDIO (M) E RISCO BAIXO (B). A partir da definição dos tipos de riscos a etapa seguinte 

foi enquadrar a área em estudo dentro dos cenários propostos pela metodologia que estão 

classificados da seguinte forma: Cenário de risco muito alto (MA) – Risco R4; Cenários de 

risco alto (A) – Risco R3; Cenários de risco médio (M) – Risco R2; Cenários de risco baixo – 

Risco R1. 
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4.3 Indicador de Condições de Moradia para os Aglomerados Subnormais Saturnino de 
Brito, Renascer I e Santa Emília de Rodat 
 

Nesta pesquisa além da análise da situação de riscos de desastres geológicos 

geotectônicos e hidrometeorológicos dos aglomerados subnormais Saturnino de Brito, 

Renascer I e Santa Emilia de Rodat, também foi realizada uma análise sobre as condições de 

moradia da unidade habitacional.  

No que se refere às condições de moradia foi utilizado neste estudo a metodologia 

desenvolvida por Silva (2006) resumido no Indicador de Condições de Moradia – Icm. Para 

atender aos critérios estabelecidos na metodologia se fez necessária a aplicação de 

questionários com perguntas diretas e fechadas somando um total de quinze questionamentos 

(APÊNDICE A). O número de entrevistas realizadas foi definido por amostragem tomando-se 

como referência a norma vigente a ABNT NBR 5426 de JAN 1985, que trata dos Planos de 

amostragem e procedimentos na inspeção por atributos e a NBR 5427 de JAN 1985, que se 

refere ao guia para a utilização da norma NBR 5426, da qual se adotou o critério por número 

de lotes entre a faixa de 281 a 500 lotes existentes com o número mínimo de 50 questionários, 

no entanto aplicou-se 60% a mais do valor mínimo totalizando 80 entrevistas em cada 

aglomerado.  

Para definição a estruturação do indicador de condições de moradia dos domicílios, se 

tomou como principais variáveis norteadoras para avaliar a higidez dos domicílios os 

seguintes grupos: condições físicas e tipologia construtiva das habitações; condições 

sanitárias das habitações e espaço interno dos domicílios. Além dessas variáveis também se 

leva em consideração o número de pessoas residentes em cada domicílio. 

No tocante às condições de moradia os questionamentos foram referentes à situação 

fundiária, à área construída e ao número de cômodos. No tocante à condição de higiene se 

verificou a existência de cozinha com pia e banheiros se interno ou externo, bem como se há 

equipamentos sanitários, tais como lavatório, bacia sanitária, chuveiro, bidê ou duchinha. 

Além disso, se observou os tipos dos materiais empregados na construção da moradia como o 

material utilizado no revestimento das paredes, no piso e na cobertura e, por fim, as 

dimensões da residência, entre largura e comprimento. Quanto ao espaço interno, a atenção 

foi dada à adequação dos espaços habitáveis por números de ocupantes. 

Para se encontrar o Indicador de Condições de Moradia, o Icm,  calculam-se duas 

variáveis: o Índice de Densidade Habitacional (Idh) e o Índice de Qualidade Habitacional (Iqh). 

Através destes parâmetros pode-se avaliar quantitativamente e qualitativamente as condições 
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de habitabilidade da moradia. Assim avalia-se o conjunto dos outros subindicadores que 

compõe o Icm como: o índice de densidade habitacional verificando o número de habitantes 

por domicílios, e o índice de qualidade habitacional levando em consideração o revestimento 

e coberta do domicílio, assim como as condições de infraestrutura sanitária. 

O valor do Icm varia de 0 (condições mais desfavoráveis possíveis) a 1 (condições 

muito boas de moradia), e é obtido através da expressão Icm = (Idh+Iqh)/2 onde Idh representa 

o Índice de Densidade Habitacional e o Iqh o Índice de Qualidade Habitacional. 

 
4.3.1 Subindicador de Densidade Habitacional - (Idh) 

 

Para se encontrar o Índice de Densidade Habitacional (Idh) se avaliou a concentração 

populacional, ou seja, a densidade de pessoas por unidade habitacional, conforme a expressão 

Idh = (Iqm+Iam+Ibm)/3 onde Iqm indica número de quartos/número de moradores, Iam a área 

construída/número de moradores e o Ibm o número de banheiros/número de moradores. Para 

sua determinação se levou em consideração os valores que foram atribuídos referentes às 

condições apresentadas, como mostram os (Quadros 4.7, 4.8 e 4.9). 

 
Quadro 4.7 – Valores da condição número de quartos /número de moradores - Iqm 

Condição  Valores 
Se Iqm =1,0 1 
Se 1,0 > Iqm = 0,5 0,75-0,5 
Se 0,5 > Iqm = 0,33 0,5-0,25 
Se Iqm < 0,33 0,25-0 
Fonte: Silva (2006). 

 
Quadro 4.8 – Valores da condição área construída/ número de moradores - Iam 

Condição Valores 
Se Iam =20,0 (m2/ha) 1 
Se 20,0 m2/hab > Iam = 15,0 (m2/hab) 0,75-0,5 
Se 15,0 m2/hab > Iam = 10,0 (m2/hab) 0,5-0,25 
Se Iam < 10,0 (m2/hab) 0,25-0 
Fonte: Silva (2006). 

 
Quadro 4.9 – Valores da condição número de banheiros/número de moradores - Ibm 

Condição Valores 
Se Ibm = 0,5 1 
Se 0,33 = Ibm = 0,25 0,75-0,5 
Se Ibm = 0,2 0,5-0,25 
Se Ibm< 0,2 0,25-0 
Fonte: Silva (2006). 
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4.3.2 Subindicador de Qualidade Habitacional - (Iqh) 

 

No tocante ao Índice de Qualidade Habitacional (Iqh) se avaliou a qualidade da 

habitação, através dos elementos físicos infra-estruturais. A determinação da qualidade 

habitacional foi obtida a partir da expressão Iqh = (Irc+Iies)/2, onde Irc representa o 

revestimento e coberta e o Iies a infra-estrutura sanitária. 

O Irc se, avalia as condições de revestimentos dos componentes da moradia como: 

parede, piso e coberta. Seu valor foi obtido através da expressão Irc = (Impi+Impa+Imco)/3 onde 

Impi é relativo ao material utilizado no piso, o Impa relativo ao material utilizado na parede e o 

Imco relativo ao material utilizado na coberta, que para sua determinação se fez necessário 

levar em consideração os pesos expressos no Quadro 4.10. 

 

Quadro 4.10 – Critérios e valores referentes às condições de revestimento e coberta 
Piso Parede  Coberta Valores 

Cerâmica ou similar Reboco ou 
cerâmica 

Forrado (laje, pvc, gesso, 
ou madeira) 

1,0 

Cimentado (liso ou 
grosso) 

Sem revestimento Telha aparente (cerâmica, 
amianto, alumínio) 

0,5 

Sem revestimento 
(terra ou barro 
compactado) 

Material 
alternativo (barro) 

Material. Alternativo 
(plástico, folhas secas ou 

papelão, etc.) 
0,0 

Misto* Misto* Misto* 
Média dos 
valores das 

opções 
(*) No caso da residência apresentar em seus diversos cômodos, dois ou mais materiais no revestimento 
 do piso ou parede e na coberta.  

Fonte: Silva (2006). 

O Iies avalia a existência dos componentes da estrutura sanitária da moradia. Seu valor 

foi obtido pelas expressões Iies  = (Iec+Iep+Ieb)/3 onde Iec representa a existência de cozinha, o 

Iep existência de pia na cozinha e o Ieb a existência de banheiro,  levando-se em consideração 

os pesos expressos nos Quadros 4.11, 4.12, 4.13 e 4.14. E para se obter o valor do Ieb se 

utilizou a expressão Ieb = bacia sanitária+chuveiro+lavatório+bidê ou ducha/4. 

Quadro 4.11 – Critérios e valores referentes às condições de infra-estrutura 
sanitária:existência de cozinha, banheiro e pia - Iies 

Cozinha Pia Banheiro Valores 
Existência Existência Existência* 1,0 

Inexistência Inexistência Inexistência 0,0 
(*)Caso exista banheiro o peso deste subindicador é 
correspondente à média simples dos aparelhos sanitários 
existentes. 
Fonte: Silva (2006). 
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Quadro 4.12 – Critérios e valores referentes às condições de infra-estrutura sanitária: 

existência de bacia sanitária e chuveiro - Iies 
Bacia sanitária Chuveiro Valores 

Existência em banheiro 
interno 

Existência em banheiro 
interno 1,125 

Existência em banheiro 
externo 

Existência em banheiro 
externo 0,5 

Inexistência Inexistência 0,0 
Fonte: Silva (2006). 

 
Quadro 4.13 – Critérios e valores referentes às condições de infra-estrutura sanitária: 

existência lavatório - Iies 

Lavatório Valoress 

Existência em banheiro 
Interno 1,0 

Existência em banheiro externo 0,5 
Inexistência 0,0 

Fonte: Silva (2006). 
 

Quadro 4.14 – Critérios e valores referentes às condições de infra-estrutura sanitária: 
existência de bidê ou duchinha - Iies 

Bidê ou Duchinha Higiênica Valores 

Existência em banheiro 
Interno 0,75 

Existência em banheiro externo 0,5 
Inexistência 0,0 

Fonte: Silva (2006). 
 

Estabeleceu-se, no entanto faixas de pontuação para o Icm adaptando-o do ISA/OE de 

forma a representar uma variabilidade de 00,00 – 100,00, que avalia a situação da moradia 

classificando-a como Insalubre, Baixa Salubridade, Média Salubridade e Salubre, conforme 

Quadro 4.15. Em seguida se fez o enquadramento do número de domicílios correspondentes a 

cada faixa para cada aglomerado. 
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Quadro 4.15 – Situação de salubridade por faixa de pontuação 

Situação da Salubridade  Pontuação (%) 

Insalubre  0 – 25,00 
Baixa salubridade  25,01 – 50,00 
Média salubridade  50,01 – 75,00 

Salubre  75,01 – 100,00 
Fonte: Adaptado de Dias, M. C. et al. ISA/OE (2004). 

 

Foram realizadas visitas a órgãos governamentais, onde foram conseguidas as bases 

cartográficas para a confecção do mapa de riscos referentes à área de estudo. As avaliações 

dos riscos, seguindo a metodologia anunciada foram realizadas in loco. No campo também 

foram realizadas as aplicações de questionários junto à população local, de modo a obter 

informações detalhadas das condições sociais, econômicas. 

Após as identificações dos riscos e análises das áreas potencialmente perigosas, foram 

confeccionados os mapas temáticos das áreas urbanas susceptíveis a risco de desastres. Para 

tanto se fez uso do desenho assistido por computador através do programa CAD, onde foram 

criados alguns mapas e outras informações altimétricas da área que serviram para a confecção 

do modelo de elevação do terreno referente à área de estudo, e nesse caso foi utilizado o 

programa SURFER. Também se utilizou imagens do Google Earth para melhor visualização 

da área de estudo. As tabelas e gráficos foram elaborados a partir da planilha EXCEL. 

 

4.4 Metodologia para análise integrada dos indicadores de risco e condições de moradia 

 

A análise integrada dos riscos geológico-geotécnicos e hidrometeorológicos e das 

condições de moradia para as comunidades estudadas é feita lançando-se mão de uma técnica 

simples multiobjetivo de cruzamento dos indicadores, adaptada para este trabalho com base 

na metodologia ambiental integrada de bacias hidrográfica apresentada por UNESCO (1987). 

Nesta metodologia um gráfico bidimensional é utilizado para a visualização dos valores 

conjuntos das duas variáveis independentes indicadoras de riscos e condições de moradia. 

Adotou-se a escala de riscos em ordem decrescente no eixo vertical, ao contrário da escala de 

condições de moradia na horizontal e em ordem crescente. 

Esse modelo permite que se façam inferências de importantes conclusões relativas ao 

estado conjunto no que concerne às situações das duas variáveis de análise. As ações a serem 

indicadas referem-se a medidas estruturais compreendendo:  
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• Ações de eliminação ou redução de riscos ambientais por meio da implantação de 

medidas estruturais (construção de muros de contenção, canalização de rios, construção de 

diques marginais, entre outros) ou simplesmente relocando as moradias das áreas sujeitas a 

riscos para locais apropriados;  

• Ações de melhoria das habitações se situadas em áreas de baixo ou sem riscos, 

compreendendo melhoria da qualidade habitacional ou/e ampliação de áreas do domicílio que 

resultem na diminuição da densidade habitacional. 

Esta metodologia permite, pela natureza das ações a serem especificadas nos 

aglomerados subnormais, o estabelecimento das prioridades das ações, tendo em vista 

essencialmente a iminência de desastres ou a premência da necessidade de ações de melhoria 

habitacional. No caso de relocação devido a altos riscos de deslizamentos ou inundações, por 

exemplo, especifica-se grau de alta prioridade. No caso de riscos inexistentes e moradias 

salubres a priorização de ações receberia grau nulo frente às outras ações possíveis no outros 

casos. O grau de prioridade dever receber a graduação de muito alto, alto, médio, baixo e nulo 

ou sem prioridade, referido às ações pertinentes. 

A Figura 4.1 serve para enquadrar de forma conjunta as diversas combinações de 

riscos e condições de moradias para a inferência das ações referidas no parágrafo anterior. 

Mostra o campo dos estados possíveis das variáveis envolvidas, permitindo-se inferir, a partir 

da posição expressa através das coordenadas dos pontos representativos das condições de 

moradia e dos graus de riscos das habitações, as indicações das melhores ações a serem 

indicadas para intervenções nos aglomerados subnormais. Assim, Na Figura 4.1 são 

delimitadas 16 quadrículas referentes às áreas delimitadas pelas quatro situações de riscos e 

quatro situações de condições de moradia. Tem-se, por exemplo, a quadrícula I-R4 

delimitando a área equivalente ao risco classificado como Risco Muito Alto e moradias 

Insalubres, interpretada como a pior condição, ou segundo o modelo expresso na figura 4.1, a 

zona indesejável; a quadrícula MS-R2 significando a área equivalente ao risco classificado 

como Risco Médio condições de moradia Média Salubridade, e assim procedendo para todas 

as outras quadrículas. Evidentemente, a melhor situação ou como na expressa na Figura 4.1, a 

zona ótima, ou que apresenta grau de risco Baixo ou sem Risco – R1, e condições de moradia 

classificadas como Salubres – S. As ações e graus de prioridade, expressas no Quadro 4.16 

referem-se à posição expressa relativamente às coordenadas dos diversos pontos plotados no 

gráfico da Figura 4.1. A distância do ponto P até uma nova posição P’ deve ser minimizada, o 

que aponta a ação a ser prescrita no sentido horizontal (aumento da condição de moradia) ou/e 

no sentido vertical (diminuir os riscos). 
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Figura 4.1 – Gráfico da base conceitual do modelo para definição das 
ações a serem prescritas e prioridades, segundo o estado conjunto 
dos graus de riscos e condições de moradia nos aglomerados 
subnormais 

 

O enquadramento da moradia ou conjunto de moradias nas quadrículas permite a 

indicação não só das ações a serem prescritas para as habitações, mas também o grau de 

prioridade dessas ações, classificadas como em ordem decrescente em graus: muito alto, alto, 

médio e baixo ou prioridade nula (Quadro 4.16). Para o estabelecimento dos graus de 

prioridade foi feita uma consulta aos especialistas com uso do método Delphi. 

O método Delphi é um modelo simplificado de comunicação, de análise subjetiva e um 

importante método de prospecção, cuja técnica consiste na busca de um consenso de opiniões 

de um grupo de especialistas (PRESTES, 2004). É especialmente recomendável quando o 

julgamento subjetivo de um grupo é necessário para resolver um problema. Porém, seu uso 

tem sido ampliado para incorporar a busca de idéias e estratégias para a proposição de 

políticas organizacionais mais gerais, caracterizando-se como um instrumento de apoio à 

decisão e à definição de políticas (WRIGHT, 2000 apud LEMOS, 2004, p.3), no qual neste 

último, enquadra-se esta proposta de estudo.  

Para aplicação do método Delphi foram consultados 14 especialistas de áreas ligadas ao 

urbanismo, saneamento, arquitetura e construção e análise de riscos. Para cada profissional foi 

apresentada uma descrição detalhada da metodologia, seus objetivos e a importância de cada 
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ação e estado das variáveis riscos e condições de moradia em aglomerados subnormais com a 

apresentação de um exemplo de aplicabilidade. 

Após a aplicação do método Delphi foram realizados os ajustes de acordo com as 

recomendações relevantes dos profissionais consultados, sob a ótica do objetivo principal, o 

estabelecimento dos graus de prioridade. Assim, para cada habitação, dependendo do Grau de 

Risco e da Condição de Moradia, tem-se a indicação das decisões a serem tomadas 

relativamente às ações de caráter estrutural bem como do grau de prioridade. 

As ações a serem indicadas para o aglomerado em análise são: Relocação de moradias, 

Eliminação ou redução de riscos, Melhoria habitacional ou Nenhuma ação. Já o grau de 

prioridade varia de Muito Alto, Alto, Médio, Baixo ou Sem prioridade (ou nenhuma 

prioridade). O detalhamento das ações e do grau de prioridade, segundo o grau de risco e a 

condição de moradia, se encontra sumarizado no Quadro 4.16. 

Para a quantificação dos domicílios nas áreas de risco foram utilizados os dados do 

mapa em anexo e das amostras selecionadas para cada aglomerado subnormal. 
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Quadro 4.16 – Detalhamento das ações a serem prescritas segundo a condição de moradia, o 
risco e o grau de prioridade 
Quadrícula Grau 

de Riscos 
Condições da 

Moradia 
Indicação de ações Grau de 

prioridade  

*I-R4 Multo Alto Insalubre • Relocação de moradias Muito alto 

*BS-R4 Muito Alto Baixa salubridade • Relocação de moradias Muito Alto 

*MS-R4 Muito Alto Média Salubridade • Eliminação ou redução de riscos 

• Relocação de moradias 

Muito Alto 

 

*S-R4 Muito Alto Salubre • Eliminação ou redução de riscos 
• Relocação de moradias 

Muito Alto 

I-R3 Alto Insalubre • Eliminação ou redução de riscos 

• Relocação de moradias 

Alto 

BS-R3 Alto Baixa salubridade • Eliminação ou redução de riscos 

• Relocação de moradias 

Alto 

MS-R3 Alto Média Salubridade • Eliminação ou redução de riscos 

• Relocação de moradias 

Alto 

S-R3 Alto Salubre • Eliminação ou redução de riscos 

• Relocação de moradias 

Alto 

I-R2 Médio Risco Insalubre  • Relocação de moradias Alto 

BS-R2 Médio Risco Baixa salubridade  • Relocação de moradias Médio 

MS-R2 Médio Risco Média Salubridade • Eliminação ou redução de riscos 

• Relocação de moradias 

Médio 

S-R2 Médio Risco Salubre • Eliminação ou redução de riscos 

• Relocação de moradias 

Baixo 

I-R1 Baixo ou Sem 
Risco 

Insalubre • Melhoria habitacional Muito Alto 

BS-R1 Baixo ou Sem 
Risco 

Baixa salubridade • Melhoria habitacional Alto 

MS-R1 Baixo ou Sem 
Risco 

Média Salubridade • Melhoria habitacional Baixo 

S-R1 Baixo ou Sem 
Risco 

Salubre • Nenhuma ação Nenhuma 

(*) I – Insalubre, BS – Baixa Salubridade, MS – Média Salubridade e S – Salubre. 

 


