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O grande perigo dos deslizamentos
de áreas instáveis

s deslizamentos que 
provocaram tragédias 

no Rio de Janeiro no início 
de 2010 só não acontece-
ram também em São Paulo 

Claudio Bernardes (vice-presidente do Seco-
vi); coronel Jose Felix Drigo (representante da 
Defesa Civil); Luciana Pascareli (especialista 
em ações em áreas de riscos); Tereza Herling 
(coordenadora do plano municipal de habi-
tação da Secretaria Municipal de Habitação); 
tenente-coronel Gilmar Ogawa (comandante 
do 4º Batalhão da Polícia Ambiental); Benedi-
to Pinto Ferreira Braga Jr. (assessor técnico da 
secretaria estadual de Saneamento e Energia); 
Amauri Pastorello (superintendente do DAEE); 
Hassan M. Barakat (Centro de Gerenciamen-
to de Emergências da prefeitura paulistana); 
coronel Roberto Marciano (CCO da prefeitura 
paulistana); Flavio Conde (Sistema de Alertas 
em Inundações em Áreas Urbanas, SAISP - do 
Centro Tecnológico de Hidráulica e Recursos 
Hídricos, CTH); Teresa Maria Arruda Lana (ge-
rente do departamento de planejamento e su-
pervisão da operação da EMAE); Ana Cristina 
Pasini da Costa (diretora de engenharia, tec-
nologia e qualidade ambiental da Companhia 
Ambiental do Estado de São Paulo, Cetesb).
Mapeamento – Segundo o geólogo Eduardo 
Macedo, o IPT está envolvido no mapeamento 
de áreas de risco de escorregamento em en-
costas da cidade de São Paulo, considerado 
o maior do país até agora. “Engloba alguma 
coisa entre 430 a 470 áreas, que, por incrível 
que pareça, representam apenas um terço das 
favelas da cidade, já que são mais de 1 500 
favelas, das quais quase 500 sujeitas a desliza-
mentos. Sem falar de áreas não consideradas 
favelas, e que efetivamente estão em situação 
de risco. Como, por exemplo, o que ocorreu 
no bairro da Pompeia, com a morte de uma 
pessoa, numa região urbanizada – ou os es-
corregamentos da região do Sumaré. Ou seja, 
quando falo desses mapeamentos estou me 
referindo somente às favelas, e não a outras 
áreas urbanas.” 

Eduardo Macedo fez uma exposição do 
método utilizado pelo IPT, com financiamento 
do Banco Mundial, baseado em recomenda-
ções da ONU, dividido em cinco fases: identifi-
cação do risco, análise, proposição de medidas, 
planejamento de emergência e informação 

pública e treinamento. “Dentro desse pacote a 
parte que mais nos interessa, por enquanto, é 
a de identificação e análise, para, a partir daí, 
poder fazer propostas. O total de cinco fases 
destina-se a procurar soluções e mostrar ca-
minhos para que se possa reduzir e minimizar 
problemas e evitar a formação de novas áreas, 
assim como conviver com problemas, porque 
afinal de contas as áreas de risco já existem.”

Na visão de Eduardo Macedo, a única 
possibilidade hoje para resolver o problema 
está em trabalhar com solução estrutural, 
implantando-se as obras de contenção em 
geral – drenagem, proteção e reurbanização 
definitiva. “Quando isso não é possível – por 
exemplo, quando se trata de mananciais, ou 
de uma área cujo custo de urbanização se 
mostra excessivo em relação ao custo-bene-
fício –, será preciso trabalhar na relocação da 
moradia para aquela população. E para que se 
possa fazer isso é essencial que haja o mape-
amento. Se a gente não conhecer o problema 
efetivamente, localizá-lo no espaço, não ter 
essas casas contadas, o nível de risco bem de-
terminado – e propostas de como resolver –, 
não se chegará a uma solução.”

No entanto o problema é enorme e não 
pode ser solucionado de uma só vez, pois 
não há dinheiro para tal. “Temos que traçar 
as prioridades, e recriar esse projeto o tempo 
todo. E para isso é preciso identificar priori-
dades, indo a campo para reconhecimento. E 
reconhecer é mapear, não tem outra forma”, 
assegura Macedo.

Uma segunda possibilidade está em evitar 
que a área de risco se forme como tal, mas 
a solução não é simples. “Temos ainda áreas 
desocupadas na cidade, ainda que poucas. 
Temos muita encosta de morro que ainda 
está vazia, com uma pressão muito forte pela 
sua ocupação, já que existe uma população 
crescente, mesmo que não seja aquela migra-
tória. Basta avaliar o crescimento vegetativo 
dos que já aqui se encontram e lembrar que 
apesar da cidade, no último censo, ter acu-
sado um crescimento – no geral bastante pe-
queno –, as favelas cresceram dez por cento 

O
porque aqui as chuvas não foram tão intensas 
nesse ano. “Mas as áreas de risco estão aí, e não 
adianta querer tapar o sol com a peneira. O 
problema está no nosso colo. A população real-
mente continua correndo alto risco nessas épo-
cas”, advertiu no Instituto de Engenharia, em 
agosto passado, o geólogo Eduardo Macedo, 
coordenador do Estudo de Áreas de Risco e do 
Sistema de Monitoramento de Áreas Instáveis 
do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT). O 
aviso foi dado durante o Seminário Enchentes 
II, que foi organizado pelo Instituto de Enge-
nharia para discutir políticas públicas ligadas a 
enchentes e escorregamentos. Também falaram 
no encontro (cuja abertura e encerramento es-
teve a cargo do engº Aluizio de Barros Fagun-
des, presidente do Instituto de Engenharia), o 
1º tenente da Polícia Militar, Fernando Carvalho 
de Ricardo, sobre a atuação da defesa civil em 
áreas instáveis, e Carlos Lloret Ramos, especia-
lista em hidrossedimentação do Departamento 
de Águas e Energia Elétrica (DAEE) e da Escola 
Politécnica da USP, sobre o equilíbrio de rios e 
causas de instabilidade em trechos urbanos.

Entre outros, participaram do evento, Ricar-
do Toledo Silva (secretário adjunto de Sanea-
mento e Energia); Miguel Bucalem (secretário 
paulistano do Desenvolvimento Urbano); Ro-
naldo Camargo (secretário municipal de Co-
ordenação de Subprefeituras); Hugo Oliveira 
(presidente da Agência Reguladora de Sanea-
mento e Energia do Estado de São Paulo); Ma-
rio Thadeu Leme de Barros (Politénica); Marco 
Aurélio Bertalolli (presidente do Comitê de Ba-
cia do Alto Tietê e prefeito de Mogi das Cruzes); 
Sérgio Zaratin (arquiteto FAU/USP); José Poli-
ce Neto (vereador paulistano); Nilza Maria de 
Toledo Antenor (diretora do departamento de 
urbanismo da Secretaria Municipal de Desen-
volvimento Urbano); Eduardo Nobre (professor 
FAU-USP); Saide Kahtouni (presidente da As-
sociação Brasileira de Arquitetos e Paisagistas); 
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em população. E essa população 
empobrecida vai atrás de uma 
alternativa de moradia focada 
nessas áreas – em função inclu-
sive de como funciona o merca-
do imobiliário.”

As soluções passam por 
questões como a do planeja-
mento urbano, com revisão do 
Plano Diretor da cidade, e da 

legislação. “O Código de Obras não pode ser 
o mesmo para uma área de encosta, para ou-
tra de beira de rio ou outra plana, boa para 
se ocupar – mas infelizmente é tudo a mesma 
coisa”, lamenta.

Existem também problemas graves com a 
fiscalização. “Primeiro que a cidade é enorme e o 
número de fiscais é insuficiente. Se quiséssemos 
fazer uma fiscalização de detalhes o número de 
fiscais teria que ser tão grande que só mesmo 
abrindo muitos concursos da prefeitura para 

juntar tantos fiscais. Além disso, a fiscalização 
está muito relacionada com a cidade formal, 
aquela que paga IPTU, a cidade que constrói 
fazendo projeto, entrando com suas plantas na 
prefeitura. Nas outras áreas, a lei passa ao largo.” 

Para o coordenador do IPT foi uma boa 
surpresa quando o vereador José Police Neto, 
líder do governo na Câmara, informou que 
os seus colegas estão usando, na revisão do 
Plano Diretor, as cartas geotécnicas e de risco, 
que são a referência para a legislação e uso do 
solo. “E o requisito para se trabalhar isso é o 
mapeamento das áreas. É preciso saber exa-
tamente onde estão essas áreas, onde está a 
pressão para ocupar, que tipo de área eu te-
nho, como é que isso está funcionando.”

A última possibilidade está em conviver 
com o problema, visto que em 2004 a mais 
recente avaliação de valores para resolver pro-
blemas de altíssimo risco na cidade apontava 
para a cifra de 300 milhões de reais. E isso não 

se referia à construção de conjuntos habitacio-
nais, mas sim à execução de obras e para deixar 
a pessoa morando no mesmo lugar sem urba-
nizar as áreas. Esse dinheiro seria apenas para 
fazer muros e contenções com a finalidade de 
evitar que as pessoas morressem nas áreas de 
alto risco. Para se ter uma ideia, o PAC 2, para 
áreas de encosta, reserva 1 bilhão de reais – e 
não vai dar nem para o começo da conversa.” 

Ou seja, trata-se de uma situação que 
só será resolvida em dez ou 20 anos. Por en-
quanto a tarefa de contornar o problema fica 
a cargo da Defesa Civil e da prefeitura paulis-
tana, em conjunto com as outras esferas de 
governo. “Mas para isso é preciso mapear mais 
vezes, não dá para exigir que uma defesa civil 
saia para campo sem saber para onde ir, quais 
os níveis de risco e quem é prioritário para 
ser retirado num momento de emergência. O 
mapeamento passa por toda essa questão da 
gestão de risco, sendo este o passo inicial.”
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Fotos aéreas – A equipe de 
Eduardo Macedo trabalha com 
fotografias aéreas oblíquas, 
obtidas de helicóptero, porque 
as áreas estudadas não ofere-
cem acesso, além do que em 
um ou dois anos elas podem 
dobrar de tamanho ou even-
tualmente desaparecer, o que 
exige material absolutamente 

atualizado. E a foto de helicóptero é fácil de ser 
obtida, além de ter um preço razoável em com-
paração com fotografias ou imagens por satéli-
te. Com esse material em mãos, é possível fazer 
avaliações geológicas geotécnicas in situ para o 
mapeamento. 

Segundo Macedo, entre as vantagens desse 
tipo de trabalho está o fato dele ser facilmente 
entendido pelo pessoal que trabalha na prefeitura 
paulistana, que muitas vezes não pertence à área 
técnica. “A prefeitura tem profissionais especiali-
zados – geólogos e engenheiros – atuando nes-
sas áreas mas não numa quantidade tão grande 
que possam dar conta sozinhos. Mas no nosso 
sistema qualquer equipe consegue utilizar esse 
material, com rapidez e baixo custo de execução.”

O trabalho abrange avaliação das caracte-
rísticas do terreno, os materiais geológicos, as 
estruturas, coberturas de terreno, as evidências 
de movimentação, condições das águas super-
ficiais – tanto servidas como pluviais – e as in-
tervenções do uso.

A equipe faz uma pré-setorização e, de iní-
cio, trabalha principalmente com as declivida-
des, com tipologias de processo, com a posição 
da ocupação e com a qualidade da ocupação. “A 
partir dessa primeira fase vamos a campo com 
uma equipe experiente e fazemos então a ava-
liação in situ do nível de risco e, a partir desse 
mapa, produzimos a seguir o mapa sobre as fo-
tografias aéreas de campo, de boa visualização.” 

O IPT vem utilizando essa metodologia não 
só na cidade de São Paulo, mas também está 
atuando em Campo Limpo Paulista, depois te ter 
concluído trabalhos em São Luis do Paraitinga, 
Piquete e São Bento do Sapucaí. No ano passado 
fizeram Osasco, Taboão, Jundiaí, Cubatão. “Tam-
bém estamos trabalhando em algumas áreas de 
Santo André – ou seja, é uma metodologia de 
aplicação bastante rápida e sob um custo ra-
zoável, em função daqueles mapeamentos de 
grande porte, que seriam os mapeamentos mais 

tradicionais e que têm um uso mais difícil pelas 
equipes técnicas”, conclui Macedo. 

A atuação da Defesa Civil é de suma impor-
tância em áreas instáveis, conforme explicou 
em sua palestra o 1º tenente da Polícia Militar 
Fernando Carvalho de Ricardo. Ele admitiu que 
quando os custos não justificam fazer uma obra 
no local, a solução está na retirada da população 
e adoção de medidas para que essa área não vol-
te a ser ocupada. Este é um problema das prefei-
turas, também nas áreas inundáveis, e deve ser 
muito bem avaliado. Mas, para o militar, “não 
adianta remover a população sem não dar uma 
ocupação para essa área, porque dentro de pou-
co tempo, às vezes semanas, ela estará ocupada 
novamente e o problema persistirá”. Ele relatou 
que para as áreas inundáveis uma boa solução 
tem sido a construção de parques e de áreas 
verdes, para que elas não voltem a ser ocupadas. 

“Uma forma garantida de impedir as ocu-
pações é permitir, por exemplo, a formação de 
campos de futebol.”

Por outro lado, prossegue Fernando Car-
valho de Ricardo, quando o custo é justificá-
vel, é mais barato trabalhar a área e realizar 
uma obra do que retirar a população, sendo 
necessária a avaliação de alguns quesitos téc-
nicos e jurídicos. “O primeiro quesito é saber 
se a área é pública ou particular – para mini-
mizar riscos de uma área particular invadida”.

Sobre o benefício social da intervenção, 
ele ressalva que, para se retirar essas pessoas 
temporariamente com a finalidade de execu-
tar a obra é preciso ter onde colocá-las. “Não 
adianta fazer uma obra em Parelheiros, para 
minimizar riscos onde serão construídas mo-
radias populares, se num prazo de um ano e 
meio as pessoas tiverem que ficar num alo-
jamento em Cidade Tiradentes. Certamente 
ninguém vai querer ir para lá. Assim, é preciso 
avaliar o benefício social da intervenção.”

O tenente da Polícia Militar lembra ain-
da que o problema não se restringe apenas 
ao escorregamento de moradias. “Também é 
importante não esquecer aqueles escorrega-
mentos que afetam as vias públicas. Às vezes 
são as únicas que atendem um bairro com 
cerca de 1 500 moradores. Então essa inter-
venção beneficiará a circulação urbana.”

Frisou ainda outro ponto importante. “As 
prefeituras devem tomar como prioridade as 
áreas de instabilidade provocada por particu-

lares. Cortes praticados por particulares visando 
o aumento da área útil não podem ter o incen-
tivo do poder público. A prefeitura paulistana e 
o governo paulista não devem investir dinheiro 
em obras de contenção para quem faz corte, 
para quem atua ao arrepio da lei, com a inten-
ção de ganhar espaço. Isso provoca uma reação 
em cadeia por parte dos vizinhos, que poderá 
fugir ao controle e provocar desastres.”

Então, conclui Fernando Carvalho de Ri-
cardo, “é importante que a municipalidade e o 
governo do Estado não incentivem essa prática, 
e que as prefeituras exijam, para aprovação de 
projetos, mais do que simplesmente a planta do 
imóvel para áreas com grande declividade. Nes-
ses casos é necessário exigir a planta do imóvel 
em conjunto com o projeto de contenção.”
Drenagem – Já o especialista em hidrossedi-
mentação do DAEE e Epusp, Carlos Lloret Ra-
mos, ao falar sobre o equilíbrio de rios e causas 
de instabilidade em trechos urbanos, destacou 
não só os problemas decorrentes da ocupa-
ção urbana, mas também a sua existência em 
função dos projetos de canalização que se leva 
adiante normalmente na drenagem urbana. 
“Além da complexidade hidrológica e hidráulica 
que contempla os projetos de drenagem urba-
na nós temos outras complicações que dizem 
respeito ao transporte de sedimentos nos rios, e 
muitas vezes esse aspecto não é contemplado. 
Nós temos ferramentas disponíveis para defini-
ção daquilo que seria uma geometria estável de 
um rio em condições naturais. Isso começou no 
final do século 19, mas raramente se dá atenção 
a esses aspectos que dizem respeito a equilíbrios 
de rios. Só para se ter uma ideia, a geometria de 
um rio é definida por um fator chamado vazão 
modeladora, ou vazão característica, que tem 
um período de retorno por volta de dois anos. 
Então, toda morfologia encontrada nos rios, 
principalmente nos rios aluvionários, é mudada 
para essa vazão que tem uma frequência razo-
avelmente grande.”

Lloret Ramos observou ainda que hoje se 
fala muito sobre a ocupação das várzeas. “Mas 
a várzea, do ponto de vista morfológico, é leito 
do rio também. Ela foi feita para ser inunda-
da. E com isso nós vamos ter que fazer uma 
manutenção sistemática da calha do rio, como 
se vem fazendo até os dias de hoje. Ou seja, é 
um processo sistemático que vai acompanhar 
a obra por muito tempo.”


