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RESUMO 

Este Relatório Técnico apresenta os trabalhos desenvolvidos dentro do escopo da 

Proposta de Trabalho no 34.047/07 que trata da execução de avaliações geológicas e 

geotécnicas para os assentamentos urbanos precários denominados Bairros-Cota, 

localizados na Serra do Mar, na região do Município de Cubatão, SP. Este relatório 

contém os resultados do mapeamento de riscos no Bairro-Cota 200.  

 

 

PALAVRAS CHAVE: Bairros-Cota; CDHU; análise de riscos; escorregamentos; 
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1 INTRODUÇÃO 

Este Relatório apresenta a situação de andamento dos trabalhos referentes à 

Proposta no 34.047/07, intitulada “Análise de riscos geológicos e geotécnicos dos 

Bairros-Cota 95/100, 200 e 400, localizados na Serra do Mar, na região do Município 

de Cubatão, SP”. 

2 OBJETIVOS 

O objetivo deste relatório é apresentar e descrever as principais atividades 

realizadas e produtos parciais obtidos durante o período de 29 de julho a 29 de 

setembro de 2007. Dentre os trabalhos realizados nesse período, destaca-se os 

estudos de análise e mapeamento de risco visando a setorização de risco do Bairro-

Cota 200 realizados por meio de inspeções de campo naquele local. 

3 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

São apresentadas as atividades realizadas no período de 29 de Julho a 29 de 

setembro de 2007. 

3.1 Trabalhos de escritório 

Os trabalhos iniciais consistiram de serviços de escritório cujas atividades são 

apresentadas a seguir: 

3.1.1 Levantamento de dados 

Visando subsidiar os trabalhos de campo para o mapeamento de áreas de riscos 

geológicos e geotécnicos, com posterior setorização, foi feito um planejamento prévio 

de coleta, organização, tratamento e preparação de materiais diversos, tais como, fotos 

aéreas tiradas de sobrevôos de helicóptero, fotos aéreas de levantamentos 

aerofotogramétricos na escala 1: 10.000 fornecidas pelo Instituto Florestal – IF, 

imagens de satélite, cartas geotécnicas dos Bairros-Cota e publicações técnicas do IPT 

e de outras instituições. Estão sendo feitas pesquisas de dados de ocorrências de 

acidentes de escorregamentos na região dos Bairros-Cota, visando identificar as 
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tipologias de movimentos de massa e sua freqüência de ocorrência na área de estudo, 

bem como reconhecer a magnitude de danos e conseqüências desses eventos. Para 

subsidiar os trabalhos de campo, estão sendo utilizadas fotos aéreas previamente 

tratadas nos trabalhos de escritório. No sentido da definição dos critérios a serem 

utilizados para elaboração do mapa de setores de riscos, foi realizada uma série de 

reuniões. Neste período foram realizados também, trabalhos de campo na forma de 

inspeções técnicas no Bairro-Cota 200, com o objetivo de identificar e caracterizar os 

diferentes setores de risco a processos de instabilização de encostas.  

3.1.2 Delimitação da área de estudo 

Esta atividade consistiu na delimitação da área do Bairro-Cota 200 objeto da 

análise de risco, com base na Lei 8.976/94 que trata da desafetação dos Bairros-Cota, 

e levando também em conta os limites da ocupação urbana atual. Os limites do bairro 

foram lançados em fotografias aéreas, de levantamento aerofotogramétrico de 2006, 

obtida junto ao Instituto Florestal – IF.  

3.1.3 Identificação dos processos superficiais ocorrentes 

Esta atividade objetivou identificar a tipologia dos processos geodinâmicos 

passíveis de ocorrer na área de estudo e capazes de causar acidentes às moradias 

instaladas no bairro. A identificação desses processos foi realizada principalmente por 

meio de pesquisa de acidentes de instabilização de encostas registrados nos 

atendimentos emergenciais do Plano Preventivo de Defesa Civil – PPDC no período de 

1989 até 2006, e com base também no registro de acidentes de escorregamentos mais 

antigos e nas características geomorfológicas, geológicas e geotécnicas do meio físico 

urbanizado. 

3.1.4 Definição dos critérios de mapeamento de risco 

Esta atividade consistiu na definição da metodologia, modelo de abordagem e 

critérios de avaliação e mapeamento de risco para os Bairros-Cota. Como produto 

desta atividade foram definidos os critérios geológico-geotécnicos para a identificação 

dos graus de risco geológico-geotécnicos (R1 – Risco Baixo, R2 – Risco Médio, R3 – 
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Risco Alto e R4 – Risco Muito Alto). A metodologia adotada para análise e setorização 

de risco está apresentada de forma mais detalhada no item 4. 

3.1.5 Cartografia digital dos trabalhos de mapeamento de risco 

Esta atividade consistiu na cartografia digital dos trabalhos de mapeamento de 

risco realizados nas atividades de campo, e cujo produto final está apresentado no 

DESENHO 1 de Setorização de risco do Bairro-Cota 200, tendo como base as fotos 

aéreas de 2006 do Instituto Florestal – IF. 

3.2 Reuniões com técnicos da CDHU e de empresas de Geotecnia 
envolvidos no projeto Serra do Mar 

Durante o andamento dos trabalhos foram realizadas reuniões e contatos com 

técnicos da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São 

Paulo - CDHU e técnicos de empresas de Geotecnia envolvidos no Projeto Serra do 

Mar, visando comunicar a situação de andamento dos trabalhos e discutir critérios 

utilizados na análise de risco e resultados preliminares de setorização de risco obtidos.   

3.3 Trabalhos de campo 

Esta atividade consistiu nos trabalhos de mapeamento de risco propriamente 

dito para análise e setorização do grau de risco de processos de instabilização de 

encostas, considerando o arranjo dos critérios geológico-geotécnicos definidos para 

este estudo (item 4). O trabalho foi desenvolvido por meio de inspeções técnicas no 

Bairro-Cota 200 nos meses de agosto e setembro, com o objetivo específico da 

elaboração da setorização de risco. 

Durante estas inspeções técnicas de campo, foram obtidas várias fotografias de 

detalhes dos setores vistoriados, visando ilustrar a descrição de características 

geológicas e geotécnicas dos terrenos e condições atuais de adensamento urbano e 

vulnerabilidade das ocupações. 
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4 METODOLOGIA DE MAPEAMENTO DE RISCO GEOLÓGICO E 
GEOTÉCNICO  

Para este estudo foi considerada a forma clássica de análise de riscos, na qual 

são aplicados os conceitos de PERIGO ou AMEAÇA, DANO ou CONSEQÜÊNCIA, 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA, SUSCETIBILIDADE, VULNERABILIDADE, 

RISCO e CENÁRIOS DE RISCO.  

Por se tratar de área (encostas da Serra do Mar) sujeita a eventos de 

instabilização de encostas considerados de natureza predominantemente natural, o 

enfoque norteador deste estudo é de desastre natural. No entanto, a ação do homem 

está marcadamente presente, induzindo a ocorrência de processos superficiais de 

instabilização, principalmente por intervenções de cortes e aterros, que alteram as 

condições de estabilidade natural das encostas, e por modificações na dinâmica de 

escoamento das águas superficiais pela ocupação desordenada, cuja concentração em 

determinados trechos de encosta favorecem processos de instabilização.  

Os eventos de risco aqui tratados resumem-se a processos naturais e induzidos, 

de movimentos de massa mobilizando solo e rocha, em encostas e ao longo de cursos 

d´água naturais, capazes de atingir de forma danosa a população residente em 

moradias nos distintos setores de risco. Sendo assim, o processo fenomenológico para 

ocorrência desses eventos possui tanto uma mecânica de evolução natural, deflagrada 

por chuvas intensas que comumente ocorrem na região, como também se associa à 

presença dos fatores antrópicos decorrentes da ocupação urbana descontrolada 

associada aos assentamentos habitacionais populares, os quais tendem a modificar 

desfavoravelmente a suscetibilidade natural dos terrenos aos processos de 

instabilização de encostas.  

4.1 Estabelecimento do mapeamento por setorização de risco 

 O tipo de mapeamento de risco adotado para este trabalho foi a setorização ou 

compartimentação de áreas de risco. 

O processo de compartimentação de setores de risco obedeceu aos critérios 

adotados na metodologia proposta pelo IPT para o Ministério das Cidades, no tocante 
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às diretrizes para erradicação de riscos em assentamentos precários sujeitos a 

acidentes de instabilização de encostas. 

 O escopo básico adotado obedece a dois critérios fundamentais para definir os 

setores de risco, quais sejam, identificar os compartimentos geológico-geotécnicos que 

mostrem maior ou menor suscetibilidade de ocorrência de eventos de instabilização de 

encosta, e o segundo, a maior ou menor vulnerabilidade da ocupação de ser atingida 

pelo evento de instabilização passível de ocorrer. 

  O primeiro critério, relacionado à análise da suscetibilidade dos terrenos e 

probabilidade de ocorrência do processo perigoso de instabilização de encosta, é 

determinado pela observação e caracterização das condições dos terrenos quanto aos  

seus indicadores geométricos (declividades, alturas) naturais (encosta natural) e 

antrópicos (taludes de escavação), materiais presentes na encosta, situação do 

escoamento de água superficial e feições de movimentação do terreno (tais como 

trincas, rachaduras e degraus de abatimento nas casas e no terreno). 

 O segundo critério, referente à estimativa de atingimento e potencial de danos às 

habitações e seus moradores, considera a posição nas encostas e a distância relativa 

das moradias em relação aos taludes críticos, e o grau de vulnerabilidade das 

edificações, avaliado segundo seu padrão construtivo e nível de consolidação urbana. 

 A análise conjunta desses critérios permite tanto um mapeamento de risco 

cadastral, casa por casa, quanto o mapeamento segundo setores ou compartimentos 

de risco com situações homogêneas. No caso deste trabalho, adotou-se o 

mapeamento por setores de risco.  

4.2 Modelo de abordagem de avaliação de risco 

 Para a presente avaliação de risco, foram considerados dois postulados 

genéricos considerando os critérios de risco anteriormente relatados. 

RISCO = Probabilidade de ocorrência X Danos ou Conseqüência (1) 

RISCO = Perigo X Vulnerabilidade (2) 
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 Define-se como perigo ou ameaça qualquer situação, condição ou fenômeno, 

natural ou antropogênico, com potencial de causar conseqüências indesejáveis, como 

transtornos momentâneos ou grande destruição.  

O estudo foi conduzido estabelecendo uma conjugação destes dois postulados 

que permitem correlacionar e considerar no julgamento, os tipos de ameaças ou 

perigos associados aos fenômenos geodinâmicos ocorrentes na área, a probabilidade 

de sua ocorrência e seu potencial destrutivo em relação às diversas condições de 

vulnerabilidade das moradias presentes nos diferentes compartimentos da encosta. 

Para permitir a avaliação por meio destas duas formas de análise, foram integrados os 

elementos e parâmetros geológico-geotécnicos de interesse para a análise de risco de 

movimentos de massa em áreas urbanas, quais sejam os fatores relacionados com os 

processos de instabilização de encostas e os fatores associados com a ocupação 

urbana, considerados para efeito deste trabalho como os fatores de perigo e os fatores 

de danos. Assim, a formulação genérica utilizada pode ser traduzida pela seguinte 

relação: 

RISCO = ∑ Fatores de PERIGO i X Fatores de Danos (vulnerabilidade) (3) 

 Esta formulação integra os conceitos de perigo, probabilidade de ocorrência do 

processo perigoso de instabilização e possibilidade de danos ou conseqüências em 

função da vulnerabilidade urbana, e a avaliação de risco é feita pela identificação e 

análise dos fatores de perigo de ocorrência de processos de instabilização de encostas 

e dos fatores de danos associados às conseqüências, em função principalmente das 

condições de vulnerabilidade das ocupações.     

Para efeito deste estudo o perigo ou ameaça são os processos de instabilização 

de encostas, que podem ocorrer sob a forma de movimentos de massa naturais nas 

encostas serranas, escorregamentos induzidos pela ocupação em taludes de corte e 

aterro e processos correlatos ao longo de linhas de drenagem.  

A principal conseqüência indesejada é a de pessoas serem vitimadas pelo 

impacto dos materiais de escorregamentos nas moradias. A magnitude desses 

acidentes potenciais irá depender dos cenários de risco específicos que relacionam o 

tipo de fenômeno de instabilização esperado para um dado local e o quão vulnerável se 
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encontra a ocupação nessa área.  Na avaliação das conseqüências esperadas nos 

diferentes cenários de risco, é importante considerar, além da fragilidade das 

construções ao fenômeno em questão, a quantidade de casas presentes num setor 

submetido ao tipo de processo perigoso, pois isto está diretamente relacionado à 

magnitude dos danos ou conseqüências. Outras questões importantes na análise de 

risco, como a posição da casa no terreno (próxima ou distante da crista ou da base dos 

taludes), foram consideradas de forma genérica nesta avaliação setorial, pois senão, 

seriam necessárias avaliações mais detalhadas de caráter pontual, como um cadastro 

de risco casa por casa, o que não faz parte do escopo deste trabalho. 

Ressalte-se que, ao se considerar o risco de moradias serem atingidas por 

processos de instabilização de encostas, a principal conseqüência são os danos 

sociais. Assim, sob esse ponto de vista, os cenários de risco de ocupação com maior 

possibilidade de ocorrência de óbitos são aqueles mais intoleráveis. A esse tipo de 

risco se dá o nome de Risco Social. 

 Entre 1988 e 2006, a análise de dados referentes a atendimentos emergenciais 

do IPT durante a operação, a cada período chuvoso, do Plano Preventivo de Defesa 

Civil – PPDC, específico para escorregamentos na Serra do Mar, na região da Baixada 

Santista e do Litoral Norte, mostra que o acidente com maior número de mortes foi 

verificado na região dos Bairros-Cota, no Pinhal do Miranda, em 1988.  

Uma maneira de definir as medidas de prevenção de acidentes para ocupações 

em encostas está baseada na previsão de instabilizações no terreno. Para tanto, 

utilizam-se métodos empíricos, baseados no histórico de ocorrência para uma tipologia 

de material terroso ou rochoso, nas quais os parâmetros são inferidos por retro-análise, 

levando-se em conta a conjugação de processos do meio físico responsáveis pela 

ruptura. A definição de ruptura baseia-se na suposição de estimar a probabilidade de 

suplantar o equilíbrio limite, ou seja, Fator de Segurança equivalente a 1 (FS = 1), para 

a manifestação do perigo em forma de acidente ou incidente nos terrenos em declive 

de encosta naturais (Yoshikawa, 2007).  

Os processos de instabilização de encostas em meio tropical úmido têm na água 

seu principal agente deflagrador. Há, porém, diversos condicionantes geológico-
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geotécnicos predisponentes no processo de instabilização que são utilizados como 

parâmetros básicos de análise de risco geológico.  

4.3 Identificação dos fatores de perigo de instabilização de encostas 
nos setores avaliados 

Apresenta-se, a seguir, os principais parâmetros intrínsecos nos processos de 

instabilização considerados nos mapeamentos de risco de escorregamentos. Serão 

denominados de fatores do perigo, na medida em que são os parâmetros que 

controlam a maior ou menor suscetibilidade das encostas aos processos perigosos de 

escorregamentos: 

a) Geometria da encosta natural e dos taludes artificiais (declividade, altura); 

b) Tipos de materiais geológico-geotécnicos presentes na área analisada (rocha, 

solo de alteração, depósito de encosta, tálus, aterro lançado, entulho e lixo); e 

c) Características hidráulicas e hidrogeológicas presentes em superfície 

(escoamento superficial) e em sub-superfície (água no interior do maciço). 

Conforme discutido anteriormente, considera-se como agente deflagrador para 

quase totalidade dos eventos esperados, a ação da água.  A presença de água em 

superfície ou contida no terreno, como os outros parâmetros acima citados, pode ser 

agravada por intervenções humanas não adequadas, sendo um agente perigoso para a 

deflagração de instabilizações, conforme está resumido no Quadro 4.1. 

QUADRO 4.1 – Exemplos de ação perigosa das águas em ocupações de encosta. 

Agente deflagrador = Água 

“Perigo” Fatores agravantes 

• Concentração de águas superficiais 
em taludes críticos 

• Empoçamentos localizados 

• Confinamento em muros e estruturas 
sem a devida drenagem 

• Saturação dos terrenos 

• Vazamento de redes de água e esgoto 
• Lançamento de água servida 
• Fossas sépticas 
• Sistemas de drenagem superficial 

ineficientes 
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 Para este estudo, os parâmetros ou fatores de perigo, anteriormente 

considerados, foram traduzidos em características intrínsecas passíveis de serem 

identificadas na inspeção e detalhamento de campo, e assim consideradas na análise 

de risco: 

a) Declividade do terreno e geometria da condição analisada 

Considerou-se como fator de perigo, quando o talude ou a encosta se enquadrar 

numa declividade entre média a alta, portanto, rampas com declividade superior a 30%. 

Encostas naturais e taludes de corte e aterro altos (superior a 3 m) e íngremes seriam, 

de forma genérica, as piores situações de perigo de ocorrência de instabilização sob o 

ponto de vista geométrico; 

b) Tipos de materiais presentes no terreno analisado 

São tratados como fator de perigo no tocante a instabilização, os terrenos 

constituídos por materiais instáveis, tais como coberturas superficiais de idade 

Quaternária classificadas como tálus ou colúvio, depósitos de materiais recentes 

resultado do acúmulo de material transportado por processos erosivos, e depósitos 

detríticos antropogênicos de naturezas diversas (aterro lançado, lixo e entulho); 

c) Características hidráulicas e hidrogeológicas 

A falta de controle do escoamento de água superficial e o conseqüente acúmulo 

e concentração em taludes críticos é uma situação agravante comumente vista em 

ocupações de encosta. Assim, são fatores de perigo: a presença de feições erosivas 

associadas à concentração de água superficial e a surgência de águas em muros de 

contenção e taludes. Cursos d´água natural com presença de blocos de rocha são 

indicativos de perigo para enchentes com alta energia de escoamento e processos de 

corridas; 

 Os itens (a), (b) e (c) foram caracterizados como fatores básicos de perigo para 

processos de movimentos de massa. Porém, o método empírico de análise deve considerar 

com atenção os aspectos específicos que claramente estão associados à maioria das 

ocorrências de acidentes de escorregamentos na área de estudo, quais sejam: 
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 d) Intervenções para formação de patamares de Corte – Aterro para 
instalação de moradias 

Em áreas urbanas com ocupação subnormal, a conformação natural das 

encostas é submetida a cortes e aterros sem o devido controle técnico e a análise de 

sua estabilidade. Sendo assim, o indicativo de existência de múltiplos sistemas Corte-

Aterro nessas áreas, por si só, indicariam um potencial de perigo. Neste estudo, 

adotou-se como indicativo de perigo, cortes ou aterros que suplantam a altura média 

das moradias, ou seja, 3,0m; 

 e) Histórico de acidentes de escorregamentos na área 

Um outro indicativo de perigo caracterizável no local são os eventos ocorridos no 

setor. Na visão tradicional dos estudos de risco, a freqüência de eventos seria uma 

variável dependente do cenário pré-estabelecido. No entanto pela concepção do 

método empírico adotado, trata-se de um indicador paramétrico, pois no estudo de 

estabilidade de terrenos os parâmetros de cálculo possuem uma variabilidade e 

incertezas, podendo ser verificadas repetições da condição mecânica desfavorável. 

Porém, não há possibilidade de se estabelecer uma categoria de freqüência, 

lembrando que, para os eventos que dependem predominantemente de fenômenos 

considerados naturais, utiliza-se o conceito de recorrência. No caso deste estudo, 

supomos que a ação antrópica de natureza adversa em áreas de risco acaba 

contribuindo como uma variável aleatória, mas de efeito esperado, no sentido de 

diminuir a estabilidade e aumentar o risco, ou seja, a recorrência de deslizamentos é 

um indicador importante de perigo intrínseco, demonstrado pelos taludes e encostas, 

podendo ser incluso como um fato, ou seja, um perigo (Yoshikawa, 2007);  

f) Feições, sinais ou evidências de instabilização do terreno  

Processos de escorregamentos em áreas de encosta freqüentemente mostram 

sinais de instabilidade antes da ruptura, principalmente em taludes de corte e aterro. 

Por essa razão, feições de instabilização do terreno como trincas, rachaduras, degraus 

de abatimento, árvores e postes inclinados, muros embarrigados e estruturas de 
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contenção precárias são fatores importantes para a definição do grau de perigo de um 

dado setor de ocupação de encosta; 

g) Presença de fragmentos rochosos instáveis 

Por fim, a presença de blocos rochosos instáveis no setor, principalmente no 

interior e a montante da área ocupada, é outro indicativo de perigo devido ao seu alto 

potencial de causar danos, por instabilizações tais como queda de blocos e 

deslizamento ou rolamento de corpos rochosos. 

 De acordo com o exposto acima, definiu-se que os fatores básicos de perigo 

para definir a probabilidade de ocorrência de rupturas, que deverão ser consideradas 

para a definição do grau de perigo são as seguintes: 

• Declividade do terreno de media a alta (.30%); 

• Presença de encostas e taludes com altura elevada (H>3,0m); 

• Ação desfavorável da água no terreno e existência de linhas de drenagem; 

• Terrenos constituídos por depósitos detríticos diversos e ou solos transportados; 

• Presença de blocos rochosos no setor ou à montante do setor; 

• Histórico de acidentes de escorregamentos (recorrência); e 

• Feições de instabilidade. 

4.4 Avaliação da Vulnerabilidade dos Elementos Sob Risco 

 A avaliação dos fatores de danos associados à vulnerabilidade da ocupação foi 

considerada a partir da caracterização dos diferentes componentes presentes nos 

cenários urbanos. Dentre eles, destacam-se as deficiências construtivas das 

edificações que tornam as moradias menos capazes de suportar o impacto dos 

materiais mobilizados quando da ocorrência de movimentos de massa.  

Para avaliação e atribuição do grau de risco, como previsto na formulação de 

risco integrado, além da análise dos fatores de perigo, são analisados os fatores de 

danos, associados intrinsecamente à vulnerabilidade dos elementos sob risco, que, no 

caso deste estudo, refere-se a um conjunto de moradias, que, a depender da sua 

posição no terreno, seu padrão construtivo, adensamento e condição de consolidação 
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da infra-estrutura urbana, poderão estar num cenário de risco mais ou menos exposto 

aos fenômenos de natureza geológico-geotécnica.  

4.4.1 Posição relativa das moradias na encosta 

 A posição relativa das moradias na encosta (topo, meio ou base da encosta) é 

um dado importante a ser reconhecido, na medida em que as situações de risco de 

atingimento de moradias pela mobilização de materiais de montante é mais crítica e 

freqüente do que a possibilidade de queda da moradia. A grosso modo, portanto, as 

moradias situadas na meia encosta e na base da encosta apresentam risco mais 

elevado. 

 Da mesma maneira, a distância da moradia ao talude é outro indicador 

importante na análise de risco. Quanto mais próxima a casa ao talude ou encosta, 

maior o risco dela ser atingida. 

4.4.2 Nível de adensamento ou quantidade de casas 

O adensamento populacional refere-se à quantidade de pessoas morando por 

unidade de área em um dado setor. Esses dados indicam a magnitude potencial do 

dano quanto ao Risco Social. Foi utilizado este critério para fazer parte da composição 

do cenário de vulnerabilidade urbana. Para esse componente urbano, quanto maior o 

número de moradias maior a população sujeita ao risco de acidente, em um setor 

caracterizado como de alto perigo de ocorrência de escorregamentos.  

4.4.3 Vulnerabilidade devido à tipologia das construções 

 O aspecto básico da análise de vulnerabilidade de cada setor está associado ao 

padrão construtivo (alvenaria, madeira ou misto) e à qualidade das habitações e 

construções adjacentes que predominam no setor de risco analisado. 

 As casas de madeira, quando construídas de forma adequada, são mais 

adaptáveis, pois possuem menor rigidez e menor peso (massa), para ser integrada às 

características da encosta, tentando-se de forma ideal, manter a geometria original das 

encostas, sem grandes cortes e aterros. No entanto, as construções são feitas de 

maneira inadequada, desde a fundação, até o material utilizado, em patamares de 
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cortes e aterros, tornando-as frágeis para um cenário de risco onde se espera a 

destruição da moradia por impacto de materiais de solo e rocha provenientes de cotas 

superiores. Em relação às casas de madeira, há um maior desgaste natural diante das 

intempéries, quando não é feita a sua devida manutenção, tornando-as estruturas 

instáveis. Deste modo, entende-se que as construções ou moradias em madeira 

apresentam grau maior de vulnerabilidade ao impacto de materiais quando da 

ocorrência de escorregamentos.  

4.4.4 Consolidação urbana 

As áreas de risco possuem um histórico caracterizado pelo estabelecimento de 

“benfeitorias” acrescidas ao local. Este aumento de benfeitorias visando o bem-estar 

muitas vezes não está relacionado à segurança do local. As ações estanques visando 

solucionar os problemas que surgem no dia a dia acabam prejudicando uma análise 

sistêmica do problema existente, desde a drenagem superficial, até projetos de 

estruturas para contenção de massas terrosas. 

No entanto, há de se considerar, que quanto maior a consolidação urbana menor 

é a quantidade de terrenos naturais expostos, e observam-se menos os processos 

erosivos e pequenas rupturas do solo, isto devido à proteção contra o impacto direto da 

chuva. 

A impermeabilização, que é diretamente proporcional ao nível de consolidação, 

quando da existência de um sistema de drenagem urbano que adequadamente escoe 

as águas superficiais, pode melhor proteger as encostas naturais e os taludes de cortes 

e aterros, proporcionando uma segurança maior.  

A consolidação urbana possui uma relação com o adensamento, pois as áreas 

mais consolidadas tendem a possuir uma distribuição de moradias mais eqüitativa por 

unidade de área. 

5  Mapeamento de risco do Bairro-Cota 200 

 O mapeamento de risco foi realizado considerando a conjugação dos fatores de 

perigo e dos fatores de danos presentes nos diversos setores de encosta ocupados. O 
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Quadro 4.2 apresenta um resumo dos critérios e parâmetros geológico-geotécnicos de 

análise. O grau de risco dos setores analisados é apresentado no Quadro 4.3, e no 

DESENHO 1 do Anexo A. 

 

Quadro 4.2 – Quadro resumo de parâmetros de análise do Grau de Risco. 

Condicionantes 
naturais 

Intervenções 
antrópicas 

Processos do 
meio físico 

Vulnerabilidade 
da ocupação 

Grau 
de 

Risco
Geometria da 
encosta 
Declividades 
- Baixa: 20 a 30% 
- Média: 30 a 60% 
- Alta: > 60% 
Perfil geológico-
geotécnico 
Coberturas detríticas 
superficiais 
Fragmentos 
rochosos instáveis 
Drenagem 

Talude de corte 
Talude de aterro 
Concentração e 
empoçamento de 
águas superficiais 
Coberturas 
superficiais 
antropogênicas 
(aterro lançado, 
entulho e lixo) 
 Solo exposto 

Escorregamento 
natural 
Escorregamento 
induzido 
Enchente com alta 
energia de 
escoamento 
Fluxo de detritos 
(solo, fragmentos 
de rocha e detritos 
vegetais nas linhas 
de drenagem) 
Rastejo 
Queda ou 
rolamento de 
blocos 

Nível de 
adensamento 
(número de 
casas por setor) 
Padrão 
construtivo das 
casas 
Consolidação 
urbana 
Posição das 
casas na 
encosta 

R1 
R2 
R3 
R4 

QUADRO 4.3 – Grau de Risco atribuído a cada Setor. 
Setores de Risco 
Muito Alto (R4) 

Setores de Risco 
Alto (R3) 

Setores de Risco 
Médio (R2) 

Setores de Risco 
Baixo (R1) 

S02 

S03 

S04 

S06 

S09 

 

S01 

S08 

S11 

S13 

S16 

S17 

S19 

S05 

S07 

S10 

S14 

S18 

S12 

S15 

 

                               

Atenção: Este é um arquivo digital para consulta. O original  deste Relatório, impresso em papel com a marca d’água IPT e 
devidamente assinado, é o único documento referente ao assunto aqui abordado que possui validade legal. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
Relatório Técnico No 97 082-205 - 15/34 

5.1 DESCRIÇÃO GERAL DOS SETORES AVALIADOS 

 A partir da metodologia de análise de risco citada, foram definidos os graus de 

risco dos setores descritos a seguir: 

5.1.1 Setores do Grupo de Risco Muito Alto (R4) 

 No Bairro-Cota 200 as áreas caracterizadas com Grau de Risco Muito Alto foram 

as seguintes: 

Setor S02 – Área com baixa taxa de ocupação com casas localizadas na porção 

sudeste. Possui uma rampa para leste, na direção de uma linha de drenagem. Essa 

drenagem apresenta solapamentos de margem decorrentes de enxurradas e depósitos 

de fragmentos rochosos de dimensões variadas. Uma das vertentes é composta por 

uma lente de solo coluvionar. A porção leste do setor, a qual é ocupada, possui uma 

declividade com mergulho ortogonal à linha de drenagem. O terreno possui uma 

inclinação superior a 35%, com corte e aterros superiores a 2,0m de altura. Os aterros 

são constituídos de material rochoso fragmentado e solo areno-siltoso. Em algumas 

casas observou-se lançamento de água servida na própria encosta. As casas mais 

próximas à inflexão do terreno requerem uma atenção maior no tocante a 

movimentações de massa, sendo esperados processos de desestruturação por erosão 

e rupturas planares. 

Setor S03 – Este setor possui na porção central um baixo estrutural devido a 

processos erosivos laminares. As moradias foram construídas junto aos taludes de 

corte expondo solo saprolítico e apresentam altura aproximada de 3,0m. A declividade 

é superior a 35%, com percentual de 50% de solo exposto. A falta de disciplinamento 

da água superficial, principalmente junto às casas de madeira são fatores preocupantes 

para o período de chuvas. São esperadas rupturas circulares dos taludes de corte e a 

desagregação dos aterros devido à concentração de águas pluviais e saturação do 

maciço. 

Setor S04 – Na porção superior deste setor observa-se a inflexão da encosta, sendo o 

material presente constituído de depósitos de material de colúvio-tálus. A área 

delimitada consiste em casas de alvenaria assentadas em patamares de corte e aterro 
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superiores a 3,0m de altura. Os taludes compõem-se basicamente de material detrítico. 

Neste setor, esperam-se rupturas localizadas em taludes de corte sub-verticais e 

movimentações de blocos rochosos de grandes dimensões depositadas na área central 

do setor, bem como de blocos depositados cota acima deste setor. 

Setor S06 – Esta área é constituída basicamente de depósitos detríticos oriundos de 

eventos recentes sob um corpo de colúvio. No centro do setor, longitudinalmente, 

localiza-se uma das linhas de drenagem principais, que apresenta grande energia, 

constatada pelas dimensões dos blocos rochosos depositados no canal.  As casas na 

porção superior estão na área de influência de movimentos de massa de grande porte 

do corpo coluvionar-tálus da cota superior e de blocos rochosos. A porção alongada do 

terreno na direção sul está submetida a solapamento dos taludes marginais Observa-

se a construção de diversas casas no interior da seção do canal da linha de drenagem. 

Setor S09 – Trata-se de uma área que se encontra em contato com corpo de tálus, 

com cortes e aterros com altura superior a 3,0m e moradias construídas junto aos 

taludes de corte. A declividade supera 35% de rampa. O fluxo de água superficial está 

concentrado na porção leste, constituído por um talvegue. A faixa de casas 

transversais ao flanco da encosta está submetida a um processo de atingimento por 

blocos rochosos e escorregamentos da cota superior do corpo de solo transportado e 

de blocos rochosos. As demais moradias encontram-se submetidas a rupturas planares 

e desmoronamentos de aterros de material detrítico. Foram observados indícios de 

rupturas nos aterros. 

5.1.2 Setores do Grupo de Risco Alto (R3) 

 Os setores caracterizados com Grau de Risco Alto são os seguintes: 

Setor S01 – Área com poucas casas e terreno com declividade inferior a 30% de 

rampa, constituído de solo saprolítico, sendo cortada pela mesma linha de drenagem 

do setor S1. A declividade é menor, no entanto, há o agravante da existência de um 

degrau formando uma queda d’ água que impõe maior energia quando esta atinge a 

área deste setor. Este degrau é resultado da conformação originada pela estrutura 
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rochosa (parede rochosa vertical). No local há registros de rupturas em aterro de 

material detrítico e carreamento de material por erosão. 

Setor S08 - Área constituída de solo saprolítico e solo coluvionar, com presença de 

fragmentos rochosos distribuídos no setor. A tipologia das moradias consiste em um 

misto de casas de madeira em condições precárias e casas de alvenaria. A drenagem 

superficial inexiste. Os cortes e aterros não possuem reforço ou critério de execução, e 

ocorre plantio de bananas na sua área. A declividade é superior a 30%. São esperados 

processos de ruptura de corte-aterro e processos erosivos intensos. 

Setor S11 – Área com declividades entre 20 e 30% , em solo saprolítico.  A porção 

oeste deste setor é caracterizada pela inflexão abrupta do terreno devido à localização 

da rua principal de acesso ao comércio deste bairro. Já na porção leste esta mesma 

feição de quebra do terreno localiza-se em cota inferior à rua, porém, com terreno 

exposto com sinais de processos erosivos. São observadas benfeitorias, tais como 

canaletas e escadas d´água. 

Setor S13 – Área constituída de solo saprolítico com faixas irregulares de colúvio e 

depósitos detríticos. Os taludes de corte são sub-verticas e não foram vistos indícios de 

instabilização. A declividade da rampa até a extremidade dos Setores cota acima não 

ultrapassam 30%. Este setor está altamente consolidado (F3). Neste setor encontra-se 

a via principal de acesso do Bairro. As edificações, em principio, obedeceram a critérios 

técnicos para sua construção, tendo em vista detalhes observados na fundação, 

cuidados na proteção dos taludes expostos e na condução das águas superficiais. 

Evidentemente, acidentes com alguns taludes de aterro poderão ocorrer por imperícia. 

Setor S16 – O terreno é constituído de solo saprolítico com a utilização de fragmentos 

rochosos como base de aterros para construção das moradias, sendo que o sistema 

corte-aterro possui alturas superiores a 3,0m. Observa-se um declive acentuado a 

partir da última linha de casas que culmina numa linha de drenagem, sendo 

constatados na porção central processos erosivos incipientes. 
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Setor S17 – Área em declive constituída por solo saprolitico, com cortes / aterros 

verticais superiores a 3,0m. Potencial alto de rupturas nos aterros constituídos de 

fragmentos rochosos e solo saprolítico areno-siltoso. 

Setor S19 – Esta área é caracterizada pela distribuição espaçada das casas, com a 

exposição de solo e sinais de erosão concentrada (incipiente) localizada ao fundo da 

área (na porção oeste, em cota superior, encontra-se os limites dos corpos de tálus-

coluvio). Como a declividade é inferior a 30%, os cortes, embora superiores a 3,0m de 

altura encontram-se bastante distantes entre si. O adensamento ou avanço da 

ocupação se concentra na porção sul, na qual a exposição do terreno devido ao 

desmatamento é evidente. Na porção sul, somente no limite inferior (sentido leste) são 

observados moradias justamente na inflexão que separa este setor do Setor S18. 

5.1.3 Setores do Grupo de Risco Médio (R2) 

 As áreas de Risco Médio, denominadas de setores foram as seguintes: 

Setor S05 – Esta área possui um adensamento alto de casas e uma consolidação 

urbana média (F2). A declividade é inferior a 30% de rampa, não sendo observadas 

concentrações de água, nem a presença de linhas de drenagem. O escoamento 

superficial está sendo conduzido, embora de forma precária, por sistemas de 

canaletas, construídas na evolução da consolidação da área. Os cortes sub-verticais 

possuem alturas em torno de 2,0 a 3,0m. 

Setor S07 – Área constituída de depósito detrítico sobre camada de solo coluvionar. A 

deposição do material detrítico é bastante irregular. Na extremidade inferior (sentido 

sul) foram observados cortes em solo saprolitico, indicando que o colúvio pode ter sido 

submetido a processos de erosão ou possuíam espessuras menores. A declividade é 

inferior a 30%, e o processo de ravinamento é passível de ocorrer junto aos caminhos 

preferenciais da percolação de águas superficiais. 

Setor S10 – Área contígua ao Setor S7, sendo um dos núcleos mais antigos, com 

maior grau de consolidação. Apresenta uma mudança na topografia, estando 

delimitada por uma linha de condução de águas pluviais e servidas. Esta área possui 

uma inflexão na qual a declividade diminui na linha imaginária central do setor, 
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longitudinalmente. Até a cota próxima a edificação da escola, a declividade é em torno 

de 30% de rampa, tornando-se de menor declividade cota acima. São esperados 

processos de desmoronamento em aterros. 

Setor S14 – Área em solo residual, com algumas lentes de solo coluvionar. Nesta área 

ocorre um espaçamento maior que 5 metros entre as moradias. Os taludes de corte 

são em torno de 3,0m. No local há evidencias de aterros e cortes com trincas 

evidenciando a falta de critério de execução. 

Setor S18 - Área com declividade superior a 30% de rampa. Constituído basicamente 

de solo saprolítico com cortes e aterros em torno de 2,0m de altura. Baixo 

adensamento de casas para o setor considerado, com exposição de solo superior a 

50%. 

5.1.4 Setores do Grupo de Risco Baixo (R1) 

 Os setores com Grau de Risco Baixo são descritos a seguir: 

Setor S12 – Área com declividade acentuada, em solo saprolítico, com distribuição 

esparsa de depósitos detríticos. O sistema corte-aterro possui altura em torno de 3,0m, 

verticais a subverticais, com exposição do solo e sistema de drenagem deficiente. Na 

porção do extremo oeste deste setor localiza-se a área de espraiamento da drenagem 

principal do setor S06, cuja declividade é em torno de 15 a 25% e devido às 

características de textura do solo (arenoso) possui alto potencial erosivo. 

Setor S15 - Área com declividade inferior a 30% de rampa, constituída de solo 

saprolítico e taludes de corte inferiores a 3,0m. Os aterros possuem reforço com 

fragmentos rochosos. A água pluvial sofre um espraiamento, sendo bem distribuída no 

terreno, evitando concentrações. Não são esperados eventos de acidentes no setor. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho de análise e setorização de risco realizado nos Bairros Cota em 

Cubatão teve como objetivo apresentar o quadro das condições de risco das 

ocupações presentes nas encostas frente a processos geodinâmicos de instabilização 
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dos terrenos. Este estudo visa subsidiar a CDHU na tomada de decisões de 

intervenções urbanísticas e de prevenção de acidentes. 

As alternativas de intervenção previstas para a área compreendem basicamente 

a remoção de moradias e a reurbanização da ocupação remanescente. 

A análise das situações observadas nos setores de risco no Bairro-Cota 200 

permite as seguintes considerações para a adoção das melhores alternativas visando à 

segurança e a qualidade de vida das pessoas que moram nas encostas da Serra do Mar. 

a) os setores de Muito Alto Risco (R4) nos Bairros-Cota compreendem de forma 

geral assentamentos de padrão precário ocupando os piores terrenos sob o ponto de 

vista de estabilidade geológica e geotécnica. Consistem geralmente de edificações 

mais recentes, com baixo padrão construtivo e forma inadequada de ocupação, nos 

trechos mais limítrofes do bairro, avançando em direção às porções mais superiores 

das encostas serranas, sujeitos ao impacto de materiais oriundos de instabilizações 

tanto nas encostas naturais a montante quanto nos taludes de cortes e aterros, bem 

como ao longo das linhas de drenagem. Estes setores mostram ainda um histórico 

freqüente de acidentes de escorregamentos associados principalmente a 

instabilizações em cortes e aterros. Em razão do grau elevado de risco presente 

nesses setores é recomendável como primeira alternativa a remoção de todas as 

moradias aí instaladas e a sua proibição para futuras ocupações; 

b) os setores caracterizados como de Alto Risco (R3) consistem de terrenos que 

se mostram relativamente mais estáveis que os setores R4 e o padrão da ocupação e o 

nível de consolidação urbana são melhores. São áreas onde há, porém, alta 

probabilidade de ocorrência de acidentes de escorregamentos associados 

principalmente aos taludes de corte e aterro e concentrações de água em superfície. 

São áreas passíveis de manutenção da ocupação desde que um conjunto de 

intervenções de engenharia, tais como drenagem e contenções localizadas, sejam 

adequadamente executadas, no bojo de um projeto urbanístico que garanta melhores 

condições de segurança e habitabilidade. Em algumas situações, remoções pontuais 

de moradias em situação mais crítica podem ser a melhor alternativa sob o ponto de 

vista de benefício e custo; 
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c) os setores caracterizados como de Baixo Risco (R1) e Médio Risco (R2) 

compreendem os núcleos de moradias ocupando terrenos suavizados das encostas, 

em condições mais favoráveis sob o ponto de vista de sua estabilidade. São núcleos de 

ocupação mais antigos e consolidados sob o ponto de vista urbano, estando aptos a 

permanecer na área. A inserção progressiva de melhorias da infra-estrutura urbana, no 

bojo de projetos de reurbanização da área, tende a melhorar sobremaneira as 

condições de qualidade de vida e segurança dessas comunidades. 

As intervenções previstas para a mitigação de riscos das ocupações humanas 

na Serra do Mar tendem a melhorar as condições de segurança. No entanto, 

considerando a dinâmica natural dos processos de instabilização de encostas reinantes 

na Serra do Mar, há que se considerar os riscos intrínsecos, não sendo possível, 

portanto, executar intervenções de engenharia que garantam a total eliminação dos 

riscos. 

 

São Paulo, 31 de outubro de 2007. 
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ANEXO A 

MAPA DE SETORIZAÇÃO DE RISCO DO BAIRRO-COTA 200 
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Foto 1 - Vista parcial do setor S01 caracterizado 
com grau de risco alto (R3). 
 

Foto 2 – Exemplo situação de risco alto por 
proximidade de moradias a taludes de corte em 
terreno de média a alta declividade. 

 

 
Foto 3 - Vista parcial do setor S02 caracterizado 
com grau de risco muito alto (R4). 
 

Foto 4 - Detalhe de moradia com baixo padrão 
construtivo em trecho de encosta íngreme e às 
margens de linha de drenagem natural. 

 

 
Foto 5 - Vista geral do setor S03 caracterizado 
com de grau de risco muito alto (R4). 
 

Foto 6 - Detalhe da ocupação, em patamares de 
corte e aterro, avançando em direção às porções 
superiores das encostas. Notar presença de 
fragmentos rochosos. 
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Foto 7 - Vista geral do setor S04 caracterizado 
como de risco muito alto (R4). 
 

Foto 8 - Notar situação de risco potencial 
associada à presença de blocos rochosos de 
grandes dimensões e depósitos detríticos em 
trechos superiores das encostas. 

 

 
Foto 9 - Vista parcial do setor S05 caracterizado 
como de risco médio (R2).  

Foto 10 - Detalhe de linha de drenagem com a 
presença de blocos rochosos. 

 

 
Foto 11 - Vista parcial do setor S06 caracterizado 
como de risco muito alto (R4). 
 

Foto 12 - Detalhe de talude de corte e aterro  
recoberto com grande quantidade de lixo e 
entulho e fragmentos rochosos. 
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Foto 13 - Vista parcial do setor S07 caracterizado 
como de médio grau de risco (R2). 
 

Foto 14 – Vista geral do padrão construtivo de 
boa qualidade e grau de consolidação urbana 
presente no setor S07. 

 

 
Foto 15 - Vista parcial do setor S08 caracterizado 
como de alto grau de risco (R3).  
 

Foto 16 – Porção do Setor S08 com declividade 
média a alta, apresentando cortes verticais e 
aterros. Observa-se a tentativa de proteger o 
talude exposto por meio de lona plástica. 

 

 
Foto 17 - Vista geral do setor S09 caracterizado 
como de muito alto grau de risco (R4). 
 

Foto 18 – No setor S09 os terrenos têm média a 
alta declividade, cortes verticais, aterros e há 
concentração de águas pluviais. 
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Foto 19 - Vista parcial do setor S10 caracterizado 
como de médio grau de risco (R2). 
 

Foto 20 – No setor S10 os terrenos apresentam 
baixa declividade natural, elevado adensamento 
e boa consolidação urbana. 

 

 
Foto 21 - Vista parcial do setor S11 caracterizado 
como de alto grau de risco (R3). 
 

Foto 22 – Porção de terreno de média a alta 
declividade, próximo à escola, com boa 
consolidação urbana. 

 

 
Foto 23 - Vista parcial do setor S12 caracterizado 
como de baixo grau de risco (R1). 

Foto 24 - Observar ao centro porção com 
elevado adensamento urbano. 
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Foto 25 - Vista parcial do setor S13 caracterizado 
como de alto grau de risco (R3). 

Foto 26 - Detalhe de terrenos de baixa 
declividade recobertos por argamassas. 

 

Foto 27 - Vista geral do setor S14 caracterizado 
como de médio grau de risco (R2). 
 

Foto 28 - Terrenos de média a alta declividade 
natural com patamares de corte e aterro para a 
execução de moradias. 

 

Foto 29 - Vista parcial do setor S15 de risco 
baixo (R1). 

Foto 30 – Moradias com bom padrão construtivo 
e boa consolidação urbana. 
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Foto 31 - Vista parcial do setor S16 de alto grau 
de risco (R3).  
 

Foto 32 - Detalhe de situação de risco associado 
a moradias muito próximas a talude de corte 
contendo lixo e detritos diversos. 

 

Foto 33 - Vista geral do setor S17 e parte do 
setor S19, caracterizados como de alto grau de 
risco (R3). 

Foto 34 - Terrenos apresentando declividade 
média a alta, e grande número de moradias em 
patamares de corte e aterro expostos. 

 

 
Foto 35 - Vista geral do setor S18 de grau de risco 
médio (R2). 
 

Foto 36 – Ocupação de bom padrão construtivo 
em terrenos com declividade média, contendo 
vários taludes de corte e aterro. 
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