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RESUMO 

 

         As situações de risco em encostas urbanas são caracteristicamente 

associadas a escorregamentos induzidos pelas ocupações inadequadas em 

áreas de severas restrições geotécnicas, inclusive legais. Nos terrenos alterados 

por essas ocupações, tanto os materiais mobilizados quanto os movimentos de 

massa frequentemente não são naturais, demandando a abordagem 

geotecnogênica do problema. O Loteamento do Jardim Fortaleza, Guarulhos, 

constitui exemplo de ocupação periférica, em terrenos de morros, modelados em 

maciços de rochas metamórficas com coberturas coluvionares e pedológicas 

pouco espessas. O loteamento foi implantado por terraplenagem, que 

movimentou grandes volumes de materiais destinados ao preenchimento do 

fundo do vale da bacia do Córrego do Entulho. A área de risco corresponde à 

cabeceira de drenagem principal que foi trabalhada na forma de bermas 

sucessivas, cujos patamares foram ocupados de forma irregular com 

edificações, na maioria de condições precárias, portanto com elevada 

vulnerabilidade, subsistindo entre eles terrenos de elevadas declividades. Na 

análise da situação de risco foi adotada a combinação de dois métodos aplicados 

durante os levantamentos de campo, a saber: o de cadastramento e setorização, 

por meio da verificação da situação das moradias em relação aos condicionantes 

de instabilidade, com observação dos indicadores usuais de movimentação, e a 

vulnerabilidade das construções; e o método de caracterização do modelo 

fenomenológico dos escorregamentos, conjugando os dados geológicos e 

geomorfológicos e a observação sistemática das cicatrizes e das massas 

escorregadas, de acidentes passados, reconhecidos na área. O modelo 

fenomenológico gerado indica a possibilidade de escorregamentos em encostas 

de inclinação acentuada, superior a 60%, mobilizando dois tipos de coluviões: 

os naturais, ou geológicos, e os depósitos tecnogênicos úrbicos, 

correspondentes ao lançamento encosta abaixo de solos, rochas alteradas, 

entulhos e lixo. Já a setorização delineou 9 setores em risco alto e médio em 

função da possibilidade de manifestação de escorregamentos impactando as 

edificações, por desmoronamento ou atingimento pela massa que vier a 

escorregar. O produto final foi a elaboração do mapa geológico-geotécnico e do 



 
 

mapa de setorização e cadastramento de risco. Estes produtos constituem uma 

contribuição para planejamento urbano e intervenção ambiental por parte do 

poder público, para identificação de moradias ameaçadas e ações preventivas 

de Defesa Civil. 

Palavras-Chave: áreas de risco; escorregamentos; Jardim Fortaleza; Guarulhos; 

  



 
 

ABSTRACT 
 
 
 The risk situations occurred in urban hillsides are characteristically 

associated with landslides induced by inadequate occupations in areas of severe 

geotechnical constraints, including legal ones. As the ground has changed for 

these occupations, both material mobilized as the mass movements are 

unnatural, demanding the geotechnogeic approach to the problem. The Jardim 

Fortaleza allotment, Guarulhos City, is an example of urban occupation on hill 

landscape modeled upon metamorphic rock massifs, covered by thin colluvial 

and soil layers. The allotment was implemented by extensive earthworks, which 

handled large volumes of materials used to fill the bottom of the valley. The risk 

area occurs in a geomorphologic hollow that was crafted in the form of successive 

berms, whose heights were occupied irregularly with buildings, most of disrepair, 

so with high vulnerability, being among them land high slope. In the risk analysis 

we have adopted a combination of two methods applied during the field surveys. 

One was the register and sectorization by checking the state of housing in relation 

to the conditions of instability by means of observation of the usual mass 

movement indicators and of the vulnerability of buildings. The other was the 

method of the phenomenological model for landslides, based on geological and 

geomorphological data and on the systematic observation of landslide scars and 

the slipped masses from past accidents recognized in the area. The produced 

phenomenological model indicates the possibility of landslides on slopes steeper 

than 60%, mobilizing two types of colluvium materials: natural or geological and 

urbic tehcnogenic deposits corresponding to launched soils, altered rocks, debris 

and garbage. The compartmentalization has outlined nine areas in high and 

medium risk classes for the possibility of landslide occurrences impacting the 

buildings, by collapsing or achievement by the mass that may slip. The final 

product was the development of geological engineering maps concerning 

materials, processes and risk evaluation. These maps are contributions to urban 

environmental planning and intervention by the public authorities, to identify 

endangered houses allowing civil defense actions. 

 

Keywords: risk areas; landslides; Jardim Fortaleza; Guarulhos; 

  



 
 

 
1. INTRODUÇÃO 

 

             Em dezembro de 2004, foi apresentado um estudo à Prefeitura Municipal 

de Guarulhos que identificou os riscos ambientais associados a 

escorregamentos e processos correlatos em encostas e solapamento de 

margens de córregos, em favelas e loteamentos precários do município. Deste 

estudo foi elaborado um relatório e mapeamento básico, para a elaboração do 

Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR) que tem, como meta, a 

construção de referenciais para a implementação e desenvolvimento de uma 

política pública municipal de gestão de riscos, associados a escorregamentos 

em áreas de ocupação precária do município. Dentre as áreas mapeadas, num 

total de 70 setores, 55 delas são assentamentos precários, e a bacia do Córrego 

do Entulho se enquadra em uma destas áreas de assentamentos precários e de 

riscos. (ROSA e BINDONE, 2004) 

            Araujo (2010) relata que vários motivos contribuem para o surgimento de 

áreas de risco no Brasil, sendo que alguns ainda persistem, tais como a má 

distribuição de renda, com o empobrecimento de elevada parcela da população; 

o “boom” industrial, no final de década de 50, provocando um fluxo migratório 

em direção às cidades, pelo menos até o início da década de 80; o planejamento 

urbano “deturpado”, sem integração entre as esferas de poder público associada 

a interesses casuísticos e a uma visão distorcida de desenvolvimento das 

cidades, com planos fora da realidade e intervenções urbanas apenas pontuais; 

a ocupação desordenada, como resultado dos itens anteriores, traduzindo uma 

omissão histórica  do poder  público no controle da ocupação de áreas de risco; 

a “clandestinidade”, levando a favela a não ser considerada existente de fato e 

de direito pelo poder público e pela sociedade; e a legislação deficiente e 

anacrônica. 

          Segundo MIRANDOLA (2012), este cenário desperta a necessidade da 

utilização de um instrumento, como as cartas de risco geológico, que classificam 

qualitativa e quantitativamente as áreas que apresentam risco de 

escorregamento, facilitando o diagnóstico e a caracterização do problema e a 

indicação de intervenções adequadas ao controle e gerenciamento desses 

riscos. O método usual de elaboração dessas cartas se utiliza da análise da base 



 
 

topográfica da área, de fotografias aéreas, do modelo digital de terreno, da carta 

de declividade e das investigações geológico-geotécnicas de campo. 

 

1.1 Apresentação do tema 

 

Em nosso país, os principais processos associados a desastres naturais 

são os movimentos de massas e as inundações. Se as inundações causam 

elevadas perdas materiais e impactos na saúde pública, são os movimentos de 

massas – escorregamentos e processos correlatos – que têm causado o maior 

número de vítimas fatais.  

Os escorregamentos se acham intimamente ligados à configuração 

topográfica dos solos, rochas, à cobertura vegetal e pluviosidade local. Os 

condicionamentos geológicos e climáticos, aliados às atividades antrópicas, 

como a rede viária, as edificações, desmatamento e outras formas de 

intervenção desordenada, fazem de algumas unidades geográficas o palco de 

deploráveis acidentes. Os escorregamentos, tidos como mecanismo normal da 

evolução das encostas, tem na ocupação indiscriminada destas, um fator de 

catalização e aceleração (PRANDINI, 2011). 

Segundo Araujo (2010), os problemas como escorregamentos, colapsos 

de solo, degradação e esgotamento dos recursos hídricos, contaminação do 

solo, entre outros, colocam em risco a vida de parcelas da população urbana, 

geralmente pessoas de baixa renda. Este quadro expõe a necessidade de se 

conhecer as características dos terrenos e seu comportamento diante das 

solicitações próprias de seu uso urbano, destacando-se o meio físico como o 

componente ambiental que mais interage com o ambiente construído. 

           De acordo com EM-DAT (2016), o Brasil encontra-se entre os países do 

mundo mais atingidos por inundações e enchentes, tendo registrado 94 

desastres cadastrados (segundo os critérios já comentados) no período de 1960 

a 2015, com 7173 mortes e mais de 15 milhões de pessoas afetadas 

(desabrigados/desalojados). Considerando somente os desastres hidrológicos 

que englobam inundações, enchentes e movimentos de massa. Para elaboração 

de qualquer sistema de gerenciamento de áreas de risco é fundamental a 

realização do seu mapeamento, sendo que os terrenos mapeados poderão ser 

caracterizados em seus diferentes níveis de risco  para possibilitar a elaboração 



 
 

de medidas estratégicas, preventivas e corretivas, através de ações de controle 

de uso e ocupação do solo. 

        Segundo o IBGE (1995), a urbanização corresponde a um processo de 

concentração populacional que envolve dois elementos: a multiplicação dos 

pontos de concentração de população, ou seja, o surgimento de novos núcleos 

urbanos, e o aumento do tamanho populacional de núcleos urbanos já 

existentes. De acordo com o Instituto citado, o “período pos-50 é caracterizado 

por forte progressão da população urbana, que de 36,2% em 1950, passa a 

constituir 67,6¨% da população total do país em 1980”. Segundo Peloggia (1998), 

o desenvolvimento da industrialização e as transformações verificadas na 

estrutura agrária foram elementos importantes para a aceleração do processo 

de urbanização ocorrido no período.  Delgado (1989) diz que a modernização 

agrícola exerceu influência sobre a intensificação da expulsão da mão de obra 

do meio rural brasileiro, sendo que na década de 70 a saída líquida da população 

rural no Brasil superou em quase 2,8 milhões a ocorrida nos anos 60, as regiões 

Sudeste e Sul que concentraram nos anos 70 tanto a modernização como o 

grosso da produção agrícola brasileira participaram, nas décadas de 60 e 70, 

com cerca de 60% no total das migrações líquidas no campo brasileiro. Essa 

constatação intensificou-se, nas últimas décadas, associado às regiões mais 

desenvolvidas, de agricultura capitalista mais modernizada, e articulada à 

agroindústria, e não às regiões de agricultura dita tradicional e atrasada.  

        Peloggia (1998) comenta que o rápido crescimento demográfico da Grande 

São Paulo é consequência da amplitude do desemprego estrutural do país e da 

acumulação capitalista processada em grande escala dentro dos seus limites. A 

ocorrência de áreas de risco é determinada pela relação entre o homem e a 

natureza, ou seja, a ação do homem alterando a natureza e a forma do meio-

físico, através de uma ocupação irregular e sem planejamento em áreas 

urbanas. O processo de urbanização vivido no Brasil, a partir da década de 1970 

ou antes, levou a população de baixa renda a ocupar áreas geologicamente 

desfavoráveis, tais como áreas de encostas e fundos de vale, resultando em 

graves situações de risco geológico. A falta de recursos financeiros e de política 

habitacional adequada afeta, até os dias atuais, principalmente a parcela da 

população com menos recursos econômicos. O número de pessoas que habitam 

estas áreas tem crescido enormemente, sendo que a maior parte delas vive em 



 
 

países em desenvolvimento, onde a distribuição de renda é muito desigual, 

caracterizada pela expansão das áreas urbanas periféricas, em locais 

inadequados à construção de moradias. Estes locais normalmente são afastados 

das áreas centrais da cidade, onde são construídas habitações sem 

planejamento urbano e se tornam muito vulneráveis a serem afetadas por 

processos geológicos nas áreas de risco.  

               A ocupação e uso do solo é entendida por Andrade (1999) como as 

diversas formas de intervenção do homem no meio, visando a atender às suas 

necessidades, tais como agrícolas, urbanas, industriais, etc. Estas intervenções 

tanto podem resultar em benefícios como em problemas. As ações antrópicas 

que podem resultar em benefícios ou em problemas se dá por conjunto de 

técnicas que implantam o funcionamento ou a desativação de algum evento que 

modifique o meio ambiente. As pessoas e as sociedades como um todo, 

tornaram-se mais vulneráveis, no sentido das atividades humanas que 

contribuem para o agravamento da intensidade e da frequência dos eventos 

naturais. O impacto destes depende das práticas de desenvolvimento e 

crescimento das cidades, da proteção ambiental, da distribuição de renda e de 

estruturas governamentais. 

              No município de Guarulhos há vários tipos de ocupação urbana 

irregular, chamadas de “invasões”. Algumas dessas “invasões” chegam a 

condições irreversíveis, tornando os moradores, proprietários legalizados das 

áreas ocupadas, devido à dificuldade de remoção e realocação dos mesmos. A 

definição mais apropriada para esse tipo de “invasão” seria: assentamento 

habitacional espontâneo, localizado em áreas públicas ou particulares, de forma 

ilegal em relação à propriedade do solo e cujas moradias encontram-se em 

desacordo com as leis de uso e ocupação do solo, independentemente do 

número de moradias existentes e da tipologia construtivas dos domicílios 

(ALMEIDA, 2000). 

          O processo de urbanização brasileira ocorreu de forma intensa e desigual. 

A oportunidade de viver com qualidade nas nossas cidades não se apresenta da 

mesma forma para todos, o que leva grande parte da população, menos 

favorecida, a ocupar áreas impróprias para a moradia, que oferecem, por sua 

vez, riscos à vida, especialmente nas encostas e margens de rios. Como 



 
 

consequência, temos uma grande parte da população vulnerável à ocorrência de 

acidentes envolvendo danos materiais e vítimas fatais. 

         Nas áreas de assentamento urbano precário, em função de sua alta 

vulnerabilidade determinada, na maioria das vezes, pela forma ou localização 

inadequada da ocupação, pela ausência de infraestrutura urbana (drenagem, 

pavimentação, saneamento) e de serviços básicos (coleta de lixo, redes elétrica 

e hidráulica etc.) pela degradação do ambiente associada, tipos diversos de 

riscos ambientais podem ser registrados (por exemplo, aqueles associados a 

inundações, contaminação por produtos químicos ou por esgotos, incêndios, 

etc.). Os acidentes gerados por escorregamentos e processos correlatos são os 

que têm apresentado, no Brasil, maior número de vítimas fatais, entre os 

principais fatores que contribuem para desencadear os desastres ambientais nas 

áreas urbanas destacam-se a impermeabilização do solo, o adensamento das 

construções, a conservação de calor e a poluição do ar (GOMES, 2008). 

         Nesta pesquisa, foram reconhecidas várias áreas, aspectos 

condicionantes foram analisados, dentre eles: os solos, a forma da encosta e 

sua inclinação e concentração de escoamento de água. Concomitantemente a 

estes dados foram observados os tipos de uso e ocupação que ocorrem na área 

de estudo, focando áreas com a construção de cortes e aterros nas encostas 

executados pelos moradores.  

         Durante as vistorias técnicas para elaboração do presente trabalho, 

moradores relataram que no ano de 2013 a Prefeitura de Guarulhos retirou as 

famílias de lugares do Jd. Fortaleza que eram considerados áreas de risco, os 

alojou em casas em outros bairros da cidade e pagavam seus aluguéis; no 

entanto, há alguns meses a PMG teria cessado esses pagamentos e as famílias 

retornaram para as casas nesses locais precários. 

         A caracterização dos fenômenos geológicos-geotécnicos levando-se em 

conta principalmente os processos de dinâmica superficial, sua natureza, seus 

mecanismos e ocorrências resultam em subsídios para medidas de uso e 

ocupação do solo de forma preventiva criando projetos habitacionais e 

recuperação de áreas já degradadas originando planejamentos urbanos mais 

racionais. (MESQUITA, 2011)  

 

       



 
 

1.2 Área de estudo 

 

         A área objeto deste estudo é uma área de risco nas cabeceiras do Córrego 

do Entulho, situada no loteamento do Jardim Fortaleza, município de Guarulhos, 

Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), conforme ilustração na figura 2. A 

origem nome Córrego do Entulho, segundo a PMG, deveu-se aos depósitos de 

restos de material e solo que eram lançados no córrego, na época da 

consolidação do loteamento, denominação dada pela própria população.  A 

escolha de área objeto de estudo foi orientada pelos seguintes critérios 

principais: 

 

● Área sujeita a grande incidência de processos de escorregamentos, conforme 

o Plano Municipal de Riscos do município; 

● Disponibilidade de dados junto a Prefeitura Municipal de Guarulhos; 

 

Guarulhos localiza-se na porção nordeste da Região Metropolitana de 

São Paulo, sendo um dos 39 municípios que a integra. Guarulhos possui como 

limites os municípios de Arujá (leste), Itaquaquecetuba (sudeste), Mairiporã 

(noroeste), Nazaré Paulista (norte), São Paulo (sul, sudoeste, oeste) e Santa 

Isabel (nordeste). Posicionado entre os, paralelos 23º 16’ 20’’ e 23º 30’ 34’’ 

latitude sul e entre os meridianos 46º 20’ 08’’ e 46º 34’ 13’’ longitude oeste de 

Greenwich. O município possui como principais acessos rodoviários a Rodovia 

Presidente Dutra (BR 116) principal eixo São Paulo/Rio de Janeiro; a Rodovia 

Fernão Dias (BR 381) eixo São Paulo/Belo Horizonte; Rodovia Ayrton Senna (SP 

70) eixo São Paulo/Taubaté e a Avenida Santos Dumont (antiga estrada 

Guarulhos - Nazaré Paulista). O Município é cortado pelo Trópico de Capricórnio 

e possui uma área legal de 341 km² (SIGEO, 2000).  O córrego do Entulho 

deságua na bacia do lavras, que por sua vez deságua no Baquirivu-Guaçu, 

afluente do rio Tietê na unidade de gerenciamento de recursos hídricos (UERHI) 

do Alto Tietê-Cabeceiras. O Jd. Fortaleza contava com uma população estimada 

em 10 mil habitantes em 2009 PMG (2010).  As figuras 1 e 2 mostram a 

localização da bacia no município de Guarulhos, na RMSP e no Estado de São 

Paulo. 

 



 
 

 

Figura 1.Localização do Município de Guarulhos e seus limites, dentro da RMSP 

Mesquita (2011) 
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Figura 2 – Localização da área de risco no loteamento do Jardim Fortaleza/Guarulhos-SP 
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Figura 2 – Localização da área de risco no loteamento do Jardim Fortaleza/Guarulhos-SP 

 

 

 



 
 

 

1.3 Justificativa 

 

     Esta dissertação de mestrado busca contribuir para um melhor entendimento 

das condições naturais e artificiais que influenciam na dinâmica dos eventos de 

escorregamentos, portanto se faz necessária a análise de terrenos em áreas de 

riscos a escorregamentos, a área escolhida para desenvolver esta dissertação 

apresentava condições ideais, pois  os condicionantes de forma e conteúdo 

levam a essa condição de suscetibilidade e riscos de escorregamentos. O 

município de Guarulhos apresenta neste sentido, alta probabilidade 

deocorrência de acidentes geológicos decorrentes de escorregamentos em 

razão da combinação de fatores, como o elevado número de áreas de risco, a 

alta concentração populacional nestas áreas e um alto grau de vulnerabilidade 

da ocupação existente. Esta situação decorre da intensa urbanização, 

considerando uma concentração populacional, principalmente nas áreas 

periféricas da cidade. Esta ocupação irregular e inadequada está baseada no 

rápido crescimento demográfico do município de Guarulhos, e está 

principalmente ocupada em áreas de encostas. Os loteamentos irregulares de 

periferia estão associados à autoconstrução da moradia, e tornaram-se a forma 

dominante de solução para o problema habitacional da população de baixa 

renda. 

      O Município de Guarulhos apresenta algumas particularidades com relação 

ao relevo e substrato geológico, que associadas a determinadas atividades de 

ocupação da superfície do terreno, podem configurar áreas de risco. Na situação 

limite, a instabilidade potencial destas áreas pode de alguma forma, causar 

danos a habitações e principalmente a seus moradores  (Lacerda et al., 2008) 

        Dentre os fenômenos mais frequentes, destacam-se as erosões, os 

deslizamentos de encostas, o assoreamento de cursos de água e as inundações. 

Soma-se a isto, o lançamento indiscriminado de detritos gerados pela ocupação 

urbana incluindo lixo, efluentes sanitários e entulho. Cada município possui uma 

particularidade que deve ser observada para maior e mais completa aplicação 

dos recursos contra suas consequências mais diretas em que ocasionam o 

escorregamento de encostas. 

Figura 2a – Localização da área de risco no loteamento do Jardim Fortaleza/Guarulhos-SP 

 



 
 

        O Município de Guarulhos, integrante da RMSP e considerado a segunda 

maior cidade do Estado de São Paulo, com uma população aproximada em 1,3 

milhões de habitantes (IBGE, 2008), encontra-se em franca expansão urbana e 

não foge à regra de ter problemas de planejamento e de degradação ambiental. 

Induzida pelo seu desenvolvimento industrial, viário, aeroportuário, de serviços 

e por significativas obras civis, que ainda estão por acontecer, o Poder Público 

do município assiste à urbanização acumular, cada vez mais, problemas 

geotécnicos significativos, resultantes do estabelecimento de loteamentos em 

áreas que apresentam condições de fragilidade natural a processos de 

degradação ambiental, notadamente em sua periferia, ocupada por um 

segmento social caracterizado por baixa renda orçamentária (QUEIROZ, 2005; 

GOMES, 2008; SATO, 2008) 

        PMG (2010) descreve que cerca de 190 mil pessoas vivem em Guarulhos 

em núcleos habitacionais como favelas, cortiços, loteamentos clandestinos, em 

condições precárias de abastecimento de energia elétrica, água, saneamento 

básico, pavimentações e segurança. Estes autores relataram que, segundo a 

Secretaria de Habitação e Bem-Estar Social de Guarulhos, calculou-se que o 

déficit habitacional chegou à casa de, aproximadamente, 70 mil habitações no 

município. 

        O município de Guarulhos apresenta hoje os mesmos problemas 

enfrentados por muitos municípios da Região Metropolitana de São Paulo 

(RMSP), que estão em pleno desenvolvimento, e o pior deles é a ocupação 

irregular e ilegal. Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), os 1.072.717 habitantes apontados pelo Censo 2000 já foram 

superados, pois a estimativa para o ano de 2007 foi de 1.236.192 habitantes 

(IBGE, 2008). 

          Em 2004 o município de Guarulhos apresentou um relatório referente ao 

Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR), elaborado por Guarulhos 

(2004a). Este relatório apresenta alguns técnicos e gerenciais que permitem aos 

Poderes Públicos a implementação de ações estruturais e não-estruturais, em 

prazos adequados aos recursos orçamentários do município, do estado e da 

União, para reduzir e controlar as situações de riscos associados a 

escorregamentos e solapamentos de margens de córregos que ameaçam a 



 
 

segurança dos moradores e dificultam a inclusão dos assentamentos precários 

à cidade formal. 

         Este estudo visa contribuir um melhor conhecimento desta problemática, 

no qual o resultado esperado seja subsidio a projetos de contenção em áreas já 

afetadas e urbanização, para um melhor planejamento de ocupação de áreas e 

futuros loteamentos com estudos em andamento. 

        A expansão urbana vai avançando sobre terrenos cada vez menos 

favoráveis a essa ocupação. Mesquita (2011) analisou os impactos decorrentes 

dessa expansão urbana em três localidades mais avançadas: Cabuçu, Fortaleza 

e Água Azul. A presente pesquisa procura contribuir com esse diagnóstico no 

bairro do Fortaleza. 

 

1.4  OBJETIVOS 

 

             O objetivo central desta pesquisa é realizar a ánalise de risco geológico 

em um local de precária ocupação urbana na cabeceira da bacia do Córrego do 

Entulho (Jd.Fortaleza). Este objetivo contempla a caracterização do modelo 

fenomenológico, por meio da compreensão dos condicionantes e causas dos 

fenômenos geológicos geradores de perigo, e da elaboração de um mapa de 

setorização e cadastramento de risco e de um mapa geológico-geotécnico de 

superdetalhe, os quais possibilitam identificar e caracterizar os processos 

atuantes, avaliar a suscetibilidade de ocorrência de acidentes e caracterizar e 

hierarquizar os setores de risco geológico. 

 

1.5  Materiais e Metódos 

 

       Os aspectos metodológicos das investigações-geotécnicas em encostas 

sujeitas a processos de movimentação de massas, para finalidade de 

estabilização, envolvem o mapeamento geológico, investigações de sub-

superfície e definição das características do movimento e da compartimentação 

dos maciços (Guidicini & Nieble,1983), visando o diagnóstico dos processos e 

concepção de projetos, se for o caso.  Essas investigações são, particularmente, 

importantes no caso de encostas urbanas precariamente ocupadas por 

assentamentos irregulares. Segundo Barros e Peloggia (1993), essa 



 
 

precariedade leva a um quadro de degradação o qual, muito frequentemente, 

rapidamente propicia, condiciona e induz o desenvolvimento de fenômenos que 

colocam em risco a população. Ainda segundo estes autores, a adequada 

representação cartográfica dessas informações torna-se um forte instrumento de 

ação, nesses casos, tendo em vista dois objetivos principais:  

 

 - a tomada de decisão quanto à intervenção recuperativa a ser adotada na área, 

bem como sua viabilidade, seja indicando a necessidade e características 

desejáveis de medidas de estabilização, ou provendo orientações especificas a 

projetos de consolidação da ocupação, através da urbanização, quando técnica 

e juridicamente viável; 

 

- o gerenciamento das situações de risco, feito através de zoneamento de risco 

e setorização da área de risco a escorregamentos, definindo medidas 

emergenciais e preventivas adotadas a nível de defesa civil, particularmente nos 

períodos críticos de pluviosidade intensa.   

 

O fluxograma representado na figura 3  apresenta o método adotado nesta 

pesquisa. 

 

 

 

 



 
 

Figura 3.Procedimento metodológico adotado nesta pesquisa. 

 

 

 

1.5.1 Pesquisa bibliográfica e levantamento de dados disponíveis 

 

      A pesquisa bibliográfica teve por base obras (teses, dissertações, artigos 

científicos e projetos) que abordaram o universo de caracterização e 

identificação dos agentes, causas e condicionantes dos processos de 

escorregamento e áreas de risco. A seleção de vários autores permitiu a 

compreensão sobre a temática dos processos de escorregamento e áreas de 

risco. 

     Todas as atividades nesta fase foram realizadas em gabinete com a utilização 

de carta topográfica em escala de 1:1.000, elaborada pela Prefeitura Municipal 

de Guarulhos, datada de 1994, com curvas de nível com eqüidistância de 1m, 

com malha viária. Os mapas gerados para as atividades desta pesquisa foram 

produzidos em escala 1:1000. Com os dados obtidos pela Prefeitura Municipal 

de Guarulhos (PMG), conforme Guarulhos (2004b) foi realizado um 

reconhecimento das áreas de risco, visando à caracterização dos eventos 

documentados.  

 

1.5.2  Seleção da área de estudos 

 

      O reconhecimento geológico da bacia foi realizado como primeiro passo da 

metodologia desta pesquisa no campo, no sentido de uma familiarização inicial 

com a área de estudo, que possibilitasse a identificação de possíveis cicatrizes 

de escorregamento, de maneira a evitar, num primeiro contato com os 

moradores, a busca de acidentes ocorridos. Na sequência o levantamento dos 

dados em campo foi realizado, com o auxilio de alguns equipamentos: caderneta 

de campo, trena, aparelho receptor de GPS (Modelo Recon com receptor GPS 

Pathfinder XB, Marca Trimble). Foram identificados aspectos do meio-físico, tais 

como: geologia do terreno, declividade e a forma da encosta, concentração do 

escoamento superficial das encostas (convergente e divergente), e aspectos 

induzidos tais como: uso e ocupação do solo, considerando cortes e aterros nas 



 
 

encostas naturais, construção das casas, permanência de vegetação e sistema 

viário, a ocorrência de feições de processos de instabilização e indicadores de 

movimentação dos terrenos nas encostas, este reconhecimento teve o objetivo 

de caracterizar causas e condicionantes principais dos processos de 

escorregamento, por meio do exame de suas cicatrizes para compreender os 

processos de escorregamentos. 

       Este levantamento propiciou a elaboração do mapa de setorização e 

cadastramento de risco e mapa geológico e geotécnico. 

 

1.5.3 Perfis Geológicos-Geotécnicos 

 

       A análise dos perfis foi realizada a partir do reconhecimento geológico com 

identificação dos locais das cicatrizes de escorregamento e a identificação das 

coordenadas com aparelho receptor de GPS. Em cada local, foram realizados 

perfis topográficos considerando medições de altura e distância das encostas 

descrevendo em cada intervalo de medida, as características antrópicas e 

naturais. No escritório, foram elaborados perfis ao longo das cicatrizes de 

escorregamentos com o auxílio do programa AutoCad 2010. Tendo em vista o 

procedimento da observação de campo e a reconstituição dos escorregamentos, 

suas causas e condicionantes, pode-se considerar que o método aplicado nesta 

análise é o experimental. 

 

1.5.4  Análise da bacia (suscetibilidade e risco) 

 

      Através de imagem de fotografias aéreas derivadas de levantamento 

aerofotogramétrico no espectro do vísivel, datada de maio de 2014, obtida na 

PMG, conforme desenho 01, e através de fotos de sobrevoo obtida UNG, 

conforme desenho 07, pode-se fazer um reconhecimento do uso do solo da área 

estudada. 

      Através da sobreposição do mapa de uso do solo e o mapa de declividades 

da bacia do Córrego do Entulho, utilizando o software Auto Cad 2010, foi 

elaborado um mapa de suscetibilidade e risco da bacia do Córrego do Entulho.O 

mapa de uso do solo permitiu compreender dois momentos distintos na análise 

de investigação geoambiental.  No primeiro momento, o uso do solo tem o papel 



 
 

de agente potencializador da instabilidade, e que contribui no comportamento 

dos escorregamentos na bacia. E, no segundo momento, para  realizar o 

zoneamento de risco, como elemento que sofre as consequências danosas do 

processo de escorregamento. A elaboração do mapa de suscetibilidade e  risco 

foi resultado da análise do condicionante declividade, sendo este um 

condicionante importante da pesquisa na área de estudo. No mapa elaborado 

onde há suscetibilidade destaca as áreas com possibilidade de ocorrer 

escorregamentos e partir dele foi possível escolher a área de estudo. 

 

1.5.5  Setorização e Cadastro de Risco da área de Estudo 

 

      A caracterização de riscos de natureza geológico-geotécnica foi o produto 

principal do mapeamento efetuado, permitindo a hierarquização da gravidade 

das situações e, consequentemente, possibilidade de priorização no 

atendimento. Nesse sentido, o mapa geológico e geotécnico elaborado (desenho 

6) associou o Zoneamento e o Cadastramento de Risco onde, respectivamente, 

são individualizadas regiões passíveis de ocorrência de fenômenos geológicos 

potencialmente causadores de danos e vitimas e identificadas, em detalhe, as 

moradias sujeitas, em maior ou menor grau, à destruição por efeito de processos 

localizados.  

     A variedade de maciços e coberturas de comportamentos geotécnicos 

distintos, dentro de uma área relativamente pequena, de aproximadamente 

30.000 m2, tornou necessário que o estudo propiciasse a previsão do 

comportamento dos solos frente as solicitações necessárias a recuperação da 

área. No quadro 1 a seguir tem-se a conceituação de  risco adotada nesta 

dissertação. 

 

 

ZONEAMENTO DE RISCO 

ALTO RISCO 

(AR) 

Grande probabilidade de ocorrência de fenômenos geológico-geotécnicos, 

generalizados ou localizados, porém frequentes, ou envolvendo volumes 

de material mobilizado tais que sejam potencialmente causadores de 

danos ou vitimas entre a população. 

Quadro 1 –Conceituação de risco adotada, com base em Barros e Peloggia (1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MÉDIO RISCO 

(MR) 

Possibilidade de ocorrência de fenômenos geológico-geotécnicos, 

preferencialmente localizados, e /ou envolvendo pequenos volumes de 

material mobilizado, ou naturalmente de menor poder destrutivo 

(inundação e recalques), sendo potencialmente reduzidas a probabilidade 

de danos ou vitimas entre a população. 

BAIXO RISCO 

(BR) 

Condições de estabilidade satisfatórias em função da baixa possibilidade 

de desenvolvimento de fenômenos destrutivos, potencialmente 

causadores de danos ou vitimas entre a população, caso não haja 

modificações significativas nas características existentes. 

CADASTRAMENTO DE RISCO 

RISCO 

IMINENTE 

(Ri) 

Há evidências de processo destrutivo em andamento. Esta definição não 

guarda relação à gravidade da consequência do desenvolvimento do 

processo, o qual poderá evoluir em futuro próximo com ou sem a 

ocorrência de condições atmosféricas adversas. Recomenda-se a 

remoção preventiva imediata da população em risco. 

RISCO 1 

(R1)  

Situação de potencial instabilidade gerando elevada possibilidade de 

destruição da moradia e ocorrência de vitimas. Recomenda-se a adoção 

de medidas emergenciais, mesmo que provisórias, visando melhorar a 

condição de estabilidade local, e acompanhamento da evolução das 

condições existentes. 

RISCO 2 

(R2)  

Situação de potencial instabilidade de menor gravidade sendo reduzida a 

possibilidade e destruição de moradia e ocorrência de vitimas. 

Recomenda-se vigilância quanto a evolução das condições existentes. 

 

  



 
 

2. CONCEITOS BÁSICOS 

 

       Os temas fundamentais da pesquisa, como a escolha de uma bacia como 

unidade territorial de referência de estudo e o modo de ocupação potencializada 

de riscos de escorregamentos, impõe uma discussão mais aprofundada quanto 

aos conceitos de declividade, escoamento superficial, bem como os conceitos 

relacionados à suscetibilidade e risco que serão abordados neste trabalho. O 

zoneamento de risco expressa a preocupação deste trabalho em poder analisar 

o comportamento geoambiental da bacia córrego do entulho e identificar as 

áreas de risco a escorregamentos, servindo de subsidio técnico e contribuindo 

com a sociedade e órgãos públicos para prevenção de novos acidentes. 

 

2.1 Planejamento Ambiental 

 

      Planejamento urbano é o conjunto de ferramentas que possibilita perceber a 

realidade, a fim de avaliar os caminhos para a construção de programas que visa 

aprimorar os aspectos de qualidade de vida atual e futura da população. 

Segundo Araujo (2010), o planejamento ambiental pode ser definido como o 

planejamento de uma região, visando integrar informações, diagnosticar 

ambientes, prever ações e normatizar seu uso através de uma linha ética de 

desenvolvimento. O planejamento ambiental é deve ser realizado através de 

programas de curto prazo. O controle de tais programas conduz ao 

conhecimento sobre a posição e o cumprimento do plano e permite ciclo de 

retorno entre planejamento a gestão. A realização dos planos passa por 

determinadas etapas: a) identificação e descrição do sistema: reconhecimento 

das variáveis relevantes para a compreensão de sua estrutura e funcionamento; 

b) definição dos objetivos com base nos problemas atuais e futuros e suas 

interações; c) geração de soluções que melhor satisfaça os objetivos sem violar 

as restrições do sistema; d) seleção da solução que melhor satisfaça os objetivos 

através de um processo de avaliação, no qual ter de dar entrada a certas 

apreciações subjetivas e juízo de valor e: e) execução e controle (BARCELLOS, 

2004). 

      A necessidade de planejar o uso humano do território é uma imposição 

administrativa do desenvolvimento. Utilizar planejamento ambiental é avaliar as 



 
 

possibilidades de uso e ocupação da área objeto e seus recursos, de modo que 

haja a melhoria da qualidade de vida das pessoas e a preservação e 

conservação dos recursos naturais, com vistas à sustentabilidade, porém é fato 

inegável que o meio físico não tem sido considerado dentro da importância que 

representa. 

      O crescimento populacional desordenado, que afeta as metrópoles e, fruto 

da ausência de planejamento, ou mais lamentavelmente, resulta de 

planejamentos muito discutíveis. Neste último caso o saldo é negativo sob três 

aspectos principais. Em primeiro plano, destaca-se o caráter parcial de tais 

planejamentos, o que as torna dificilmente exequíveis e assim, plenamente 

cumpridos ou não, redundam em fracasso. Em segundo plano, próprio ônus com 

tais serviços resulta em um reprovável desperdício do erário público. Mesmo em 

cidades menores complexas, diagnósticos, planos diretores têm sido elaborados 

expeditamente, encarados como burocracia “pré-forma”, já que exigida por lei, 

para desejadas dotações orçamentárias municipais (PRANDINI,1976)  

      Nos dias atuais, o ritmo das mudanças atinge velocidade vertiginosa. O que 

pareceria impossível ontem é, agora, realidade. O hábito de hoje já deixa de sê-

lo amanhã. E o dia seguinte traz surpresas inimagináveis há pouco tempo. Neste 

mundo em constante modificação, a única certeza é a incerteza. Incerteza de 

mercados, produtos, serviços e comportamentos que explica, em grande parte, 

o fracasso de tantos exercícios de planejamento no meio empresarial ou 

governamental, em que esforços, tempo e dinheiro são desperdiçados com 

frequência (BARCELLOS, 2004). 

 

2.1.1. O conhecimento do meio e a Geologia de Planejamento 

 

       As suscetibilidades à erosão e a movimentos de massa, disponibilidade de 

águas subterrâneas, atitudes e características de maciços terrosos e rochosos, 

dinâmica da crosta e um grande número de características do ambiente e dos 

materiais, relacionam-se aos estudos geológicos. A Geologia Ambiental, 

relativamente recente no Brasil, pode ser conceituada como parte da Geologia 

que congrega os elementos básicos para o bom uso da terra, faz parte dela a 

Geologia de planejamento, para a implantação da Geologia de Planejamento 

duas premissas são indispensáveis, o desenvolvimento de “know-how” nacional, 



 
 

obtido através de estudos globais com experimentos de campo, e paralelamente, 

o abandono da mentalidade imediatista na administração dos bens naturais. As 

duas premissas acham-se inter-relacionadas em muitos pontos, num círculo 

vicioso de interdependências. De um lado, o insucesso de planejamentos e 

medidas parciais de correção, e ainda os altos custos de conservação de certas 

obras, desencorajam as ações da administração pública. De outro lado, a 

intermitência das dotações de verba, aliada a fatores de ordem profissional, 

impedem a eficiência dos estudos. Como todo desenvolvimento de “know-how”, 

tais trabalhos revelam produtivos quando contínuos profundos (PRANDINI, 

2011). Segundo Prandini, (1976), as condicionantes geológicas e geotécnicas se 

mostram indispensáveis tanto na previsão da suscetibilidade à degradação dos 

meios físicos, quanto na concepção dos modos de prevenção e correção das 

degradações ambientais. No Brasil, os problemas mais conhecidos que mostram 

a ligação entre os sucessos dos usos territoriais e a natureza geológica, 

agrupam-se em três categorias principais: problemas ligados à erodibilidade, 

problemas ligados a movimentos de massas e problemas ligados ao 

abastecimento d´agua. A disponibilidade de materiais naturais de construção 

perfaz um tópico particular de condicionantes do sucesso da implantação de 

obras civis, como barragens, vias de transporte e urbanização. A interfluência 

entre os materiais utilizados nas obras e entre estas e o meio físico, é 

determinante na apreciação da viabilidade de uso de determinada porção do 

território. 

 

2.1.2. A bacia hidrográfica como unidade territorial de planejamento ambiental 

 

       O estudo sobre os recursos hídricos deve ser realizado de uma forma ampla 

e integrada. Dentro desse enfoque, a bacia hidrográfica é uma importante 

unidade natural onde se pode analisar a todos os fatores da superfície terrestre, 

levando-se a oportunidade de estudar e reconhecer as inter-relações de todos 

os elementos da paisagem e os processos atuantes dentro dessa bacia Mesquita 

(2011, apud BOTELHO, 1999). 

      A bacia hidrográfica tem como definição, um conjunto de áreas com 

declividades no sentido de uma determinada seção onde está presente um curso 

d’água, ou seja, uma área definida e fechada topograficamente num curso 



 
 

d’água (GARCEZ e ALVAREZ, 2002). Já Botelho (1999), simplifica essa 

definição como sendo uma área na superfície terrestre que é drenada por um rio 

principal e seus tributários, sendo o seu limite traçado pelos chamados divisores 

de água. 

      Desde o final da década de 1960, o reconhecimento da unidade espacial de 

bacia hidrográfica pelas ciências geográficas e, atualmente as ciências 

ambientais foi de primordial importância a muitos estudos e projetos de pesquisa. 

Esta unidade é entendida como uma célula básica de análise, no sentido de 

permitir conhecer e avaliar diversos componentes do meio-físico, processos e 

interações. A idéia de abordar a bacia hidrográfica de maneira sistêmica integra 

os componentes que fazem parte dela, numa unidade de análise e de 

planejamento ambiental Gomes (2008).  Souza (2007) menciona o conceito de 

bacia hidrográfica como um conjunto de terras drenadas por um rio principal, 

seus afluentes e subafluentes. Este conceito está associado à existência de 

nascentes, divisores de água e características dos cursos d’água, principais e 

secundários, denominados de afluentes e subafluentes, respectivamente. 

      De acordo com Mesquita (2011), a bacia hidrográfica possui características 

importantíssimas que a torna uma unidade muito bem caracterizada onde 

permite uma interação multidisciplinar primordial para o estudo de diferentes 

formas de gerenciamento e planejamento. Com isso, a bacia ultrapassa as 

barreiras políticas e cria uma visão de unidade física participativa, tendo o 

estímulo e a interação da própria comunidade. 

      Ainda, segundo esse autor, as vantagens de se trabalhar com bacias 

hidrográficas para estudos interdisciplinares, gerenciamentos e planejamentos 

são os seguintes: 

- a bacia hidrográfica é uma unidade física com fronteiras delimitadas; 

- possui um ecossistema hidrológico integrado, proporcionando um 

gerenciamento adequado dos recursos hídricos; 

- é uma forma de coleta e criação de um banco de dados sobre fatores 

biogeoquímicos, econômicos e sociais; 

- oferece a oportunidade de parcerias, resoluções de problemas e 

principalmente, estimula a participação da população local na tomada de 

decisões e; 



 
 

- promove dados concretos para tomada de decisões do poder público 

resultando no gerenciamento do desenvolvimento sustentável da bacia. 

     Garcez e Alvares (2002) colocam que para um planejamento integrado dos 

recursos presentes na bacia, devem ser levantadas informações sobre: 

- quantidade e qualidade das águas presentes; 

- levantamentos de dados cartográficos já existentes; 

- informações de detalhes sobre o meio físico e biótico; 

- dados socioeconômicos da região. 

      Com isso, a bacia hidrográfica tornou-se atualmente uma unidade ideal para 

estudos, levantamentos de dados e formas de planejamento de uso e ocupação 

do solo. É importante salientar ainda que por ser uma unidade fechada pode-se 

trabalhar em maiores detalhes, denominadas de “bacias hidrográficas” 

(MESQUITA, 2011). 

Sendo a bacia é necessário como um estudo inicial o levantamento prévio de 

algumas  características como: Clima, Geologia, Relevo, Solos, Cobertura 

Vegetal e o uso e ocupação do solo. 

 

2.2  Estabilidade das encostas e taludes  

 

      A paisagem de nosso planeta é dinâmica, sendo caracterizada por uma 

constante mudança nas suas formas. Parte destas mudanças necessita de 

milhares de anos para completar seu ciclo, outras ocorrem relativamente rápido, 

sendo perceptíveis na escala de tempo humana.  

      Os taludes ou as encostas naturais são definidos como superfícies inclinadas 

de maciços terrosos, rochosos ou mistos (solo e rocha), originados de processos 

geológicos e geomorfológicos diversos. Podem apresentar modificações 

antrópicas, tais como cortes, desmatamentos, introdução de cargas, etc. O termo 

encosta é mais empregado em estudos de caráter regional. Talude de Corte é 

entendido como um talude originado de escavações antrópicas diversas. Talude 

artificial refere-se ao declive de aterros construídos a partir de materiais de 

diferentes granulometrias e origens, incluindo rejeitos industriais, urbanos ou de 

mineração (AUGUSTO, 1998). 

       As encostas constituem uma conformação natural de  terreno, originadas 

pela ação de forças externas e internas, através de agentes geológicos, 



 
 

climáticos, biológicos e ações humanas que vêm, através dos tempos, 

esculpindo a superfície da Terra. 

Encosta = pode ser entendida como toda superfície natural inclinada (declive), 

que une duas outras superfícies caracterizadas por diferentes energias 

potenciais gravitacionais. 

Taludes Naturais = são definidos como encostas de maciços terrosos, rochosos 

ou mistos, de solo e rocha, de superfície não horizontal, originados por agentes 

naturais. 

Segundo Brasil (2006), as encostas são entendidas como toda a superfície 

natural inclinada, ou seja, em declive, que une duas outras superfícies 

caracterizadas por diferentes energias potenciais gravitacionais. A figura 4 

mostra um corte esquemático de Perfil de encosta ou talude natural. Talude de 

Corte = É definido como um talude, resultante algum processo de escavação 

promovido pelo homem. Talude de Aterro = Refere-se aos taludes originados 

pelo aporte de materiais, tais como, solo, rocha e rejeitos industriais ou de 

mineração. A figura 04  mostra um corte esquemático de Perfil de encosta ou 

talude natural.Os elementos geométricos básicos do talude  são: inclinação, 

declividade, amplitude e perfil são os principais elementos geométricos de uma 

encosta ou talude. As figuras a seguir ilustram elementos descritivos básicos de 

análise geométrica de encostas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4- Perfil de encosta ou talude natural  (Brasil,2006) 



 
 

 

       Segundo Carvalho (2006), o termo genérico escorregamentos engloba uma 

variedade de tipos de movimentos de massa de solos, rochas ou detritos, 

gerados pela ação da gravidade, em terrenos inclinados, tendo como fator 

deflagrador principal a infiltração de água, principalmente das chuvas. Podem 

ser induzidos, gerados pelas atividades do homem que modifica as condições 

naturais do relevo, por meio de cortes para construção de moradias, aterros, 

lançamento concentrado de águas sobre as vertentes, estradas e outras obras. 

Por isso, a ocorrência de deslizamentos resulta da ocupação inadequada, sendo, 

portanto, mais comum em zonas com ocupações precárias de baixa renda. Os 

deslizamentos podem ser previstos, ou seja, se pode conhecer previamente 

onde, em que condições vão ocorrer e qual será a sua magnitude. Para cada 

tipo de deslizamento existem medidas não estruturais e estruturais de controle. 

       Existem diversas classificações nacionais e internacionais relacionadas a 

escorregamentos. A classificação proposta por Augusto (1992), onde os 

movimentos de massa relacionados a encostas são agrupados em quatro 

grandes classes de processos: rastejos, escorregamentos, quedas e corridas.  

 

2.2.1 Rastejo 

 
      Os rastejos são movimentos lentos, que envolvem grandes massas de 

materiais, cujo deslocamento resultante ao longo do tempo é mínimo (mm a 

cm/ano). 

Este processo atua sobre os horizontes superficiais do solo, bem como, 

horizontes de transição solo/rocha e até mesmo rocha, em profundidades 

maiores. Também são incluídos neste grupo o rastejo em solos de alteração 

(originados no próprio local) ou em corpos de tálus (tipo de solo proveniente de 

outros locais, transportado para a situação atual por grandes movimentos 

gravitacionais de massa, apresentando uma disposição caótica de solos e blocos 

de rocha, geralmente, em condições de baixa declividade). Este processo não 

apresenta uma superfície de ruptura definida (plano de movimentação), e as 

evidências da ocorrência deste tipo de movimento são trincas verificadas em 

toda a extensão do terreno natural, que evoluem vagarosamente, bem como as 

árvores, que apresentam inclinações variadas. Sua principal causa antrópica é 



 
 

a execução de cortes em sua extremidade média inferior, o que interfere na sua 

precária instabilidade.  A figura 05 um perfil esquemático de graus de abatimento 

e perfil esquemático de escorregamento planar. 

 

. As figuras a seguir ilustram elementos descritivos básicos de análise 

geométrica de encostas: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5- Perfil esquemático de abatimento do processo de rastejo, escorregamento planar, 

circular e em cunha (Brasil,2006) 



 
 

2.2.2  Escorregamentos propriamente ditos 

 
     Segundo Carvalho (2006) os escorregamentos são processos marcantes na 

evolução das encostas, caracterizando-se por movimentos rápidos (m/h a m/s), 

com limites laterais e profundidade bem definidos (superfície de ruptura). Os 

volumes instabilizados podem ser facilmente identificados, ou pelo menos 

inferidos. Podem envolver solo, saprolito, rocha e depósitos. São subdivididos 

em função do mecanismo de ruptura, geometria e material que mobilizam. O 

principal agente deflagrador destes processos são as chuvas. Os índices 

pluviométricos críticos variam de acordo com a região, sendo menores para os 

escorregamentos induzidos e maiores para os generalizados. Segundo Gomes 

(2008) a importância de classificar áreas de taludes e encostas instáveis, sob o 

ponto de vista aplicativo, corresponde em relacionar cada movimento de encosta 

a um conjunto de características. Estas sugerem o entendimento de 

condicionantes, pelos quais permitem formular modelos que orientam e propõem 

medidas preventivas e corretivas às áreas instabilizadas. Os escorregamentos 

são típicos movimentos de instabilização das encostas/taludes e serão 

retratados nos próximos itens deste capítulo. 

 Ainda segundo este autor os agentes efetivos preparatórios são: a chuva, o 

processo erosivo, processos intempéricos, o processo de congelamento e 

degelo, variação da temperatura, ação de fontes (nascentes) e mananciais  

(reservatórios), oscilação do lençol freático,ação de animais e atividade 

antrópica. E, os agentes efetivos imediatos são: as chuvas intensas, os 

terremotos, a erosão, a ação do homem, o vento, as ondas, a neve (Quadro 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

AGENTES CAUSAS 

Predisponen

tes 

Efetivos Internas Externas Interm

ediária

s 

 Preparatórios Imediatos    

Complexos 

geológico 

morfológico 

climato-

hidrológico 

gravidade; calor 

solar; tipo de 

vegetação 

Pluviosidade; 

erosão pela água, 

vento; 

congelamento e 

degelo; variação 

de temperatura; 

dissolução 

química; ação de 

fontes e 

mananciais; 

oscilação do 

lençol freático, 

ação de animais e 

antrópica; 

Chuvas 

intensas; 

fusão do 

gelo e 

neve;erosã

o 

terremoto; 

ondas; 

vento;  

ação 

antrópica; 

Efeito e 

oscilações 

térmicas; 

redução de 

parâmetros de 

resistência e 

inteperismo; 

Mudança na 

geometria do 

sistema; 

efeito de 

vibrações; 

mudanças 

naturais na 

inclinação das 

camadas. 

Elevaçã

o do 

nível 

piezomét

rico em 

massas 

homogê

neas 

elevação 

da 

coluna 

de água 

em 

desconti

nuidade; 

rebaixa

mento 

rápido 

do lençol 

freático; 

erosão 

subterrâ

nea 

retrogres

siva 

(piping); 

diminuiç

ão do 

efeito de 

coesão 

coerente

; 

 

Quadro 02- Classificação dos agentes e causas dos escorregamentos (GUIDICINI, 

NIEBLE, 1976) 

 

 

 



 
 

       Segundo AUGUSTO (1998) a chuva é um dos principais agentes 

responsáveis pela instabilidade de terrenos, e relaciona-se diretamente com a 

dinâmica das águas de escoamento superficial e de subsuperfície, e, portanto, 

influencia na deflagração dos processos de escorregamentos de taludes e 

encostas. Além dos condicionantes naturais de instabilidade das encostas, a 

ação antrópica também é considerada um condicionante de instabilização, pois 

o tipo de uso e ocupação favorece ainda mais os escorregamentos, na medida 

em que estimula a deflagração do processo através de condicionantes 

antrópicos. 

       Conforme Cerri (1993) existem vários tipos de escorregamentos 

propriamente ditos: planares ou translacionais, os circulares ou rotacionais, os 

em cunha e os induzidos. A geometria destes movimentos varia em função da 

existência ou não de estruturas ou planos de fraqueza nos materiais 

movimentados, que condicionem a formação das superfícies de ruptura. Os 

escorregamentos planares ou translacionais em solo são processos muito 

freqüentes na dinâmica das encostas serranas brasileiras, ocorrendo 

predominantemente em solos pouco desenvolvidos das vertentes com altas 

declividades. Sua geometria caracteriza-se por uma pequena espessura e forma 

retangular estreita (comprimentos bem superiores às larguras). Este tipo de 

escorregamento também pode ocorrer associado a solos saprolíticos, saprolitos 

e rocha, condicionados por um plano de fraqueza desfavorável à estabilidade, 

relacionado a estruturas geológicas diversas (foliação, xistosidade, fraturas, 

falhas, etc.). A figura 8 mostra o perfil esquemático de escorregamentos 

planares. Ainda segundo o autor os escorregamentos circulares ou rotacionais 

possuem superfícies de deslizamento curvas, sendo comum a ocorrência de 

uma série de rupturas combinadas e sucessivas. Estão associadas a aterros, 

pacotes de solo ou depósitos mais espessos, rochas sedimentares ou cristalinas 

intensamente fraturadas. Possuem um raio de alcance relativamente menor que 

os escorregamentos translacionais. A figura 5 perfil esquemático do 

escorregamento circular.  

         Os escorregamentos em cunha estão associados a saprolitos e maciços 

rochosos, onde a existência de dois planos de fraqueza desfavoráveis à 

estabilidade condicionam o deslocamento. A figura 5 mostra um perfil 

esquemático de escorregamento em cunha. 



 
 

Os escorregamentos induzidos, ou causados pela ação antrópica, são aqueles 

cuja deflagração é causada pela execução de cortes e aterros inadequados, pela 

concentração de águas pluviais e servidas, pela retirada da vegetação, etc. 

Muitas vezes, estes escorregamentos induzidos mobilizam materiais produzidos 

pela própria ocupação, envolvendo massas de solo de dimensões variadas, lixo 

e entulho. Em geral, a evolução da instabilização das encostas acaba por gerar 

feições que permitem analisar a possibilidade de ruptura. As principais feições 

de instabilidade, que indicam a iminênciade escorregamentos são representadas 

por fendas de tração na superfície dos terrenos, ou aumento de fendas 

preexistentes, pelo embarrigamento de estruturas de contenção, pela inclinação 

de estruturas rígidas, como postes, árvores, etc., degraus de abatimento e 

trincas no terreno e nas moradias  (CARVALHO ,2006) 

 

2.2.3  Quedas 

 

      Segundo Augusto (1994), movimentos do tipo queda são extremamente 

rápidos (da ordem de m/s) e envolvem blocos e/ou lascas de rocha em 

movimento de queda livre, instabilizando um volume de rocha relativamente 

pequeno. 

A ocorrência deste processo está condicionada à presença de afloramentos 

rochosos em encostas íngremes, abruptas ou taludes de escavação, tais como, 

cortes em rocha, frentes de lavra etc., sendo potencializados pelas amplitudes 

térmicas, através da dilatação e contração da rocha. As causas básicas deste 

processo são as descontinuidades do maciço rochoso, que propiciam isolamento 

de blocos unitários de rocha, subpressão através do acúmulo de água, 

descontinuidades ou penetração de raízes. Pode ser acelerado pelas ações 

antrópicas, como, por exemplo, vibrações provenientes de detonações de 

pedreiras próximas. Frentes rochosas de pedreiras abandonadas podem resultar 

em áreas de instabilidade decorrentes da presença de blocos instáveis 

remanescentes do processo de exploração. Além da queda, existem mais dois 

processos envolvendo afloramentos rochosos, o tombamento e o rolamento de 

blocos. O tombamento, também conhecido como basculamento, acontece em 

encosta ou taludes íngremes de rocha, com descontinuidades (fraturas, 

diáclases) verticais. Em geral, são movimentos mais lentos que as quedas e 



 
 

ocorrem principalmente em taludes de corte, onde a mudança da geometria 

acaba desconfinando estas descontinuidades e propiciando o tombamento das 

paredes do talude. O rolamento de blocos, ou rolamento de matacões, é um 

processo comum em áreas de rochas graníticas, onde existe maior 

predisposição a originar matacões de rocha sã, isolados e expostos em 

superfície. Estes ocorrem naturalmente quando processos erosivos removem o 

apoio de sua base, condicionando um movimento de rolamento de bloco. A 

escavação e a retirada do apoio, decorrente da ocupação desordenada de uma 

encosta, é a ação antrópica mais comum no seu desencadeamento. As figuras 

6 e 7 mostram perfil esquemático de queda de blocos, e perfil esquemático de 

rolamento de blocos. 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4   Corridas de Massa 

 
 
         As corridas de massa são movimentos gravitacionais de massa complexos, 

ligados a eventos pluviométricos excepcionais. Ocorrem a partir de 

escorregamentos nas encostas e mobilizam grandes volumes de material, sendo 

o seu escoamento ao longo de um ou mais canais de drenagem, tendo 

comportamento líquido viscoso e alto poder de transporte. Estes fenômenos são 

bem mais raros que os escorregamentos, porém podem provocar conseqüências 

de magnitudes bem superiores, devido ao seu grande poder destrutivo e extenso 

raio de alcance, mesmo em áreas planas. As corridas de massa abrangem uma 

gama variada de denominações na literatura nacional e internacional (corrida de 

lama, mud flow, corrida de detritos, corrida de blocos, debris flow, etc.), 

principalmente em função de suas velocidades e das características dos 

materiais que mobilizam Augusto (1992). Observa-se abaixo na quadro 3 os tipos 

de escorregamento/processo segundo a classificação de Augusto (1992). 

Figura 6- Perfil esquemático  

processos de queda de blocos  Brasil 

(2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7- Perfil esquemático 

rolamento de bloco rochoso (Brasil, 

2006) 

 

 

 



 
 

 

 

 

PROCESSOS CARACTERISTICAS DO 

MOVIMENTO/MATERIAL/GEOMETRIA 

RASTEJO -vários planos de deslocamento (internos); 

-velocidades muito baixas (cms/ano) e 

decrescentes; 

-movimentos constantes,saxonais ou intermitentes 

-solo, depósitos, rocha alterada/fraturada; 

-geometria indefinida; 

ESCORREGAMENTO -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 pouco espessos,solos e rochas 

com um plano de fraqueza. 

CIRCULARES: solos espessos homogêneos e 

rochas com um plano de fraqueza; 

EM CUNHA: solos e rochas com dois planos de 

fraqueza 

QUEDAS -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, blocos, etc. 

ROLAMENTO DE MATACÃO ROLAMENTO; 

CORRIDAS - muitas superfícies de deslocamento (internas e 

externas à massa em movimentação); 

-movimento semelhante ao de um líquido viscoso; 

- desenvolvimento ao longo das drenagens; 

-velocidade médias a altas; 

- mobilização de solo, rocha, detritos e água; 

-grandes volumes de material; 

-extenso raio de alcance, mesmo em áreas planas; 

 

 

 

Quadro  3- Tipos de Escorregamento/ processo  (AUGUSTO, 1992) 

 



 
 

        Segundo Brasil (2006) os escorregamentos ocorrem sob a influência de 

condicionantes naturais, antrópicos, ou ambos. As causas destes processos 

devem ser entendidas, a fim de se evitar e controlar escorregamentos similares.          

Os condicionantes naturais podem ser separados em dois grupos, o dos agentes 

predisponentes e o dos agentes efetivos. Os agentes predisponentes são o 

conjunto das características intrínsecas do meio físico natural, podendo ser 

diferenciados em complexo geológico-geomorfológico (comportamento das 

rochas, perfil e espessura do solo em função da maior ou menor resistência da 

rocha ao intemperismo) e complexo hidrológico-climático (relacionado ao 

intemperismo físico-químico e químico). A gravidade e a vegetação natural 

também podem estar inclusos nesta categoria. Os agentes efetivos são 

elementos diretamente responsáveis pelo desencadeamento do movimento de 

massa, sendo estes diferenciados em preparatórios (pluviosidade, erosão pela 

água e vento, congelamento e degelo, variação de temperatura e umidade, 

dissolução química, ação de fontes e mananciais, oscilação do nível de lagos e 

marés e do lençol freático, ação de animais e humana, inclusive 

desflorestamento) e imediatos (chuva intensa, vibrações, fusão do gelo e neves, 

erosão, terremotos, ondas, vento, ação do homem, etc.). Outros condicionantes 

naturais de grande importância são as características intrínsecas dos maciços 

naturais (rochosos e terrosos), a cobertura vegetal, a ação das águas pluviais 

(saturação e/ou elevação do lençol freático, geração de pressões neutras e 

forças de percolação, distribuição da chuva no tempo), além dos processos de 

alteração da rocha e de erosão do material alterado. A deflagração das 

instabilizações de taludes e encostas é controlada por uma cadeia de eventos, 

muitas vezes de caráter cíclico, que tem sua origem com a formação da própria 

rocha e toda a sua história geológica e geomorfológica subsequente, como 

movimentos tectônicos, intemperismo, erosão, ação antrópica, etc. 

Oliveira(2003).Ainda segundo este autor, é quase sempre possível estabelecer 

um conjunto de condicionantes que atuam de forma mais direta e imediata na 

deflagração destes processos.   Guidicini e Nieble (1976) utilizam a terminologia 

de agentes e causas de instabilização para discutir esses condicionantes, 

entendendo como causa o modo de atuação de um determinado agente na 

instabilização de um talude ou encosta. Os agentes deflagradores são 

subdivididos em predisponentes e efetivos. Os agentes predisponentes referem-



 
 

se a um conjunto de características naturais intrínsecas dos terrenos, nos quais 

os movimentos vão ocorrer. Os agente efetivos são  diretamente responsáveis 

pelo desencadeamento das instabilizações do talude ou da encosta, incluindo a 

ação antrópica. Eles ainda são subdividos em preparatórios e imediatos, 

considerando-se sua forma de atuação no período que antecede à ruptura.  

     Varnes (1978) discute os principais condicionantes e mecanismos de 

deflagração dos escorregamentos, reconhecendo os fatores que aumentam as 

solicitações e os que diminuem a resistência dos terrenos, com os respectivos 

fenômenos naturais e antrópicos a que estão associados. 

Entende-se então que os principais condicionantes dos escorregamentos e 

processos correlatos na dinâmica ambiental brasileira: 

- características climáticas, com destaque para o regime pluviométrico; 

-características e distribuição dos materiais que compõem o substrato das 

encostas/taludes, abrangendo solos, rochas, depósitos e estruturas geológicas 

(xistosidade, fraturas, etc) 

- características geomorfológicas, com destaque para inclinação, amplitude e 

forma do perfil das encostas (retilíneo, convexo e côncavo); 

- regime das águas de superfície e subsuperficie; 

- características do usos e ocupação, incluindo cobertura vegetal e as diferentes 

formas na intervenção antrópica das encostas, como cortes, aterros, 

concentração de água pluvial e servida, etc 

     Segundo Brasil (2006), dentre os vários condicionantes antropênicos, pode-

se citar como principais deflagradores de escorregamentos a remoção da 

cobertura vegetal, lançamento e concentração de águas pluviais  ou servidas, 

vazamento na rede de água e esgoto, presença de fossas, execução de cortes 

com alturas e inclinações acima de limites tecnicamente seguros, execução 

deficiente de aterros (compactação, geometria, fundação), execução de 

patamares (“aterros lançados”) com o próprio material de escavação dos cortes, 

o qual é simplesmente lançado sobre o terreno natural, lançamento de lixo nas 

encostas/taludes, retirada do solo superficial expondo horizontes mais 

suscetíveis, deflagrando processos erosivos, bem como elevando o fluxo de 

água na massa do solo. Um grande problema presente em áreas de 

assentamentos precários urbanos é a implantação de obras que provocam a 

obstrução da drenagem natural, levando a saturação do solo e à redução de sua 



 
 

resistência, problema que é agravado pelo lançamento de detritos e lixo e pela 

ação das chuvas de verão. Raramente um escorregamento pode ser associado 

a um único e definitivo fator condicionante, deve ser observado como o produto 

de uma cadeia de fatores e efeitos que acabam determinando sua deflagração. 

A identificação precisa dos elementos responsáveis pela deflagração dos 

escorregamentos e dos processos correlatos é fundamental para a adoção de 

medidas corretivas ou preventivas mais acertadas do ponto de vista técnico e 

econômico. 

      Nas figuras 8 são apresentados casos de instabilização de encostas devido 

a condicionantes antrópicos. 

A figura 8 mostra que o lançamento e a concentração das águas da chuva 

decorrem das deficiências de capacidade, funcionamento e existência da 

construção de um sistema de drenagem superficial. Além das encostas serem 

cortadas e aterradas, as águas superficiais infiltram-se no solo através de trincas 

e fissuras, diminuindo sua resistência e provocando as rupturas de corte e aterro. 

        A figura 8 destaca o acúmulo de lixo nas encostas. Segundo Gomes (2008) 

o lixo é um material muito empolado e com alta porosidade, o que permite sua 

rápida saturação no solo. O excessivo aumento do seu peso juntamente com o 

acúmulo das águas da chuva e servidas, condiciona a deflagração dos 

escorregamentos. A figura 8 apresenta o problema da infiltração de águas 

servidas no solo, proveniente das fossas, originando os escorregamentos, 

devido à saturação gradual do solo da encosta. À medida que o número de 

fossas e a declividade da encosta aumentam, a instabilidade também aumenta, 

favorecendo os escorregamentos, as surgências de água, ou seja, o surgimento 

do esgoto na superfície da encosta, e a conseqüente contaminação das águas 

subterrâneas. 

      A figura 9 caracteriza o lançamento das águas servidas nas encostas que 

ocorre devido à inexistência de adequados sistemas de esgoto. A água do 

esgoto satura o solo surgindo assim as zonas de saturação, elas anulam o atrito 

do  ocorrem as rupturas dos cortes e aterros construídos. A figura 8 exemplifica 

que a execução de cortes nas encostas para a construção de casas resulta 

inclinação impossível de ser mantida sem a execução de contenções, no entanto 

as edificações são feitas sem as contenções o que ocasiona a ocorrência de 

escorregamentos.  



 
 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

          

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

Figura 8- Instabilização de encostas devido a construção de cortes e aterros, lançamento de 

lixo e construção de fossas em aterros (São Paulo,2001) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Segundo Araujo (2010) a estabilidade de uma encosta, em seu estado 

natural, é condicionada simultaneamente por três fatores principais: por suas 

características geométricas, por suas características geológicas (tipo de solos e 

composição das rochas) e pelo ambiente fisiográfico em que se insere o clima, 

cobertura vegetal, drenagens naturais entre outros.  

      A cobertura vegetal tem um papel de fundamental importância na dinâmica 

do escoamento superficial, no sentido de exercer a ação de proteger o solo, 

atenuando o impacto das gotas de água, as intempéries atmosféricas, possuindo 

um efeito retardador para o escoamento superficial e garantindo uma melhor 

infiltração da água no solo Gomes (2008). Muitos autores ressaltam a 

importância da vegetação na proteção do solo e das encostas e que o 

desmatamento pode causar o aparecimento de áreas de risco e 

escorregamentos. Guidicini & Nieble (1984) afirmam que existe um consenso 

generalizado de que a vegetação desempenha um papel importante na proteção 

do solo e que o desmatamento pode propiciar não somente o aparecimento da 

erosão, mas também de movimento coletivo de solos. Para Rodrigues (1998), o 

revestimento vegetal é o meio mais simples e eficiente de proteção de taludes 

contra a erosão provocada pelas águas da chuva e do vento.  

       Augusto (1992) atribui, como efeitos favoráveis, a redistribuição da água da 

chuva e o acréscimo da resistência do solo devido à presença das raízes (reforço 

mecânico e escoramento).A denudação da vegetação diminui o coeficiente de 

Figura 9- Instabilização de encostas devido à inclinação excessiva de cortes   

Gomes (2008)  

 



 
 

segurança das encostas, pois faz com que os efeitos climáticos ocorram 

diretamente sobre o solo. No desenho 11 tem-se o mapa de material superficial 

da área de estudo. 

Segundo Gray (1995) na medida em que se remove a vegetação das encostas, 

tem-se um incremento do enfraquecimento e desestabilização dos solos das 

encostas. A vegetação protege o solo diminuindo a dinâmica do escoamento 

superficial, atenua o impacto de gotas d` água , garantindo uma melhor infiltração 

da água no solo. 

      Na bacia Córrego do Entulho (loteamento Fortaleza) objeto de estudo desta 

dissertação, ocorreu expressiva movimentação de terra por terraplenagem, o 

perfil de alteração superficial das rochas funcionam como área fonte de material 

para construção de aterros, bem como áreas onde se assentam diretamente a 

construção urbana. Dessa forma, são mais relevantes  as características 

geotécnicas desses materiais do que a sua classificação litológica. 

 

2.3  Suscetibilidade e Risco Geológico 

 

       Os riscos ambientais vêm sendo discutidos em vários setores da sociedade, 

sendo classificados em tecnológicos, sociais e naturais. Cerri e Amaral (1998), 

analisando tal contexto da temática dos riscos, classificaram os riscos 

ambientais, destacando principalmente os riscos de natureza geológica. 

Entretanto, os conceitos envolvidos de risco e perigo devem ser considerados 

com prudência, conforme Kobiyama et al. (2006).Cerri (1993) definem risco 

como sendo uma condição potencial de ocorrência de um acidente, isto é, uma 

situação de dano, perda ou simplesmente de perigo aos seres humanos e/ou 

suas propriedades, ocasionados pela alta probabilidade de ocorrência de 

eventos naturais. 

      Já Augusto (1998) apresenta risco como probabilidade ou possibilidade de 

algum dano à população, sendo eles as pessoas, aos sistemas produtivos ou as 

estruturas físicas. Essas condições também o valem caso apenas um segmento 

da sociedade esteja exposta a elas. È uma condição potencial da ocorrência de 

um acidente.O conceito de risco é bastante conhecido também no saber popular 

uma vez que é vivenciado por toda a população. Tratando-se de risco de 



 
 

deslizamentos, esse se faz presente no cotidiano das pessoas que habitam as 

encostas no Brasil. 

      Como tal risco apresenta a possibilidade de perda aos sistemas produtivos, 

perda material e até mesmo perda de vida humana, a constante ameaça se faz 

presente na vida dessas pessoas que, no caso do Jd. Fortaleza, representando  

a maioria das encostas no Brasil, são ocupadas por parcela da população com 

menor poder econômico.Quanto à susceptibilidade, Cerri (1993), define esta 

como a possibilidade de um evento natural atingir uma determinada zona com 

certa intensidade, bastando atingir as estruturas físicas, sem a necessariamente 

atingir a população. 

      As definições utilizadas pelo IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) para 

as terminologias utilizadas nas pesquisas sobre os riscos de eventos naturais, 

são descritas no quadro 4. 

     O zoneamento compreende a identificação dos processos destrutivos 

atuantes, a avaliação do risco de ocorrência de acidentes e a delimitação e 

distribuição espacial de setores homogêneos em relação ao grau de 

probabilidade de ocorrência do processo ou mesmo ocorrência de risco, 

estabelecendo tantas classes quantas necessárias. Permite individualizar e 

caracterizar cada um dos setores, fornecendo informações sobre aos 

diversos níveis de suscetibilidade ao qual estão submetidos (CARVALHO; 

GALVÃO, 2006) 

     Segundo Gomes (2008) realizar zoneamento em áreas de risco a 

escorregamentos é delimitar áreas que estão sujeitas a sofrerem acidentes 

geológicos. Esta delimitação é feita mediante uma metodologia geológico-

geotécnica proposta de identificação dos  aspectos naturais e antrópicos da área 

em risco, que, através de uma análise integrada desses aspectos, caracteriza o 

local e se hierarquizam os setores de risco. Estes setores são mapeados através 

das cartas de risco, demonstrando as áreas mais suscetíveis. Desta maneira, o 

zoneamento está proposto, auxiliando os órgãos públicos competentes perante 

o problema visualizado e, principalmente, prevenindo a população moradora das 

áreas em risco, a novos acidentes.  

 

 

 



 
 

 

  Evento Fenômeno com características, 

dimensões e localização geográfica 

registrada no tempo. 

Perigo (hazard) Condição com potencial para causar uma 

consequência desagradável 

Vulnerabilidade Grau de perda para um determinado 

elemento ou grupo dentro de uma área 

afetada por um processo 

Suscetibilidade Indica a potencialidade de ocorrência de 

processos naturais e induzidos em áreas de 

interesse ao uso do solo, expressando-se 

segundo classes de probabilidade de 

ocorrência. 

Risco Probabilidade de ocorrer um efeito adverso 

de um processo sobre um elemento. Relação 

entre perigo e vulnerabilidade, pressupondo 

sempre a perda. 

Área de Risco Área passível de ser atingida por processos 

naturais e ou/ induzidos que causem efeito 

adverso. As pessoas que habitam essas 

áreas estão sujeitas a danos a integridade 

física, perdas materiais a patrimoniais. 

Normalmente essas áreas correspondem a 

núcleos habitacionais de baixa renda 

(assentamentos precários) 

Previsão Possibilidade de identificação dos locais onde 

poderão ocorrer acidentes, estabelecimento 

das condições para a concorrência dos 

processos (definição temporal=QUANDO) 

Prevenção Possibilidade de serem adotadas medidas 

preventivas visando, ou inibir a ocorrência 

dos processos, ou reduzir suas magnitudes, 

ou ainda minimizar seus impactos, agindo 

diretamente sobre edificações e/ou 

população 

 

 

Quadro 4: Descrição dos principais conceitos referentes à análise  e gestão de riscos 

geológicos de: Brasil (2006) 

 

 
 



 
 

     Segundo ainda (CARVALHO; GALVÃO, 2006) o zoneamento de risco 

geológico se inicia com uma análise da área, utilizando-se a percepção e 

parâmetros básicos. 

     A percepção está atrelada à experiência e à vivência do profissional nos 

trabalhos de mapeamento. 

Os parâmetros básicos a serem observados, são os seguintes: 

• declividade/inclinação tipologia dos processos 

• posição da ocupação em relação à encosta 

• qualidade da ocupação (vulnerabilidade) 

A declividade/inclinação pode variar de acordo com o tipo de solo, rocha, relevo, 

ou de acordo com as intervenções antrópicas, como corte e aterro. Existem 

valores de referência para este parâmetro, acima dos quais a deflagração do 

processo de escorregamento é iminente. A urbanização em áreas declivosas é 

considerada a causa primordial de problemas ambientais como os 

deslizamentos em muitas partes do mundo. No Brasil, a legislação urbano-

ambiental exige apenas uma avaliação ambiental ou o estudo de impacto 

ambiental em casos específicos. Como exemplo temos as normas publicadas 

pelo CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) na sua resolução 237/97. 

Esta norma diz respeito à ocupação urbana em áreas declivosas sujeita a 

impactos ambientais não mensuráveis. 

Como referência temos: 

• 17º (30%) Lei Lehman (Lei Federal 6766/79), que determina que áreas com 

declividades acima de 30% devem ter sua ocupação condicionada a não 

existência de riscos (verificado por laudo geológico-geotécnico); 

• 20º-25º é a declividade onde já se iniciam os escorregamentos na Serra do Mar 

no litoral paulista; 

• Cada área deve passar por avaliação, principalmente a partir do 

reconhecimento de escorregamentos já ocorridos. 

A tipologia do processo, assim como a declividade, está intimamente ligada ao 

tipo de solo, rocha, relevo da área e varia de acordo com as intervenções 

antrópicas, como corte e aterro. 

• Cada área deve passar por avaliação, principalmente a partir do 

reconhecimento de escorregamentos já ocorridos. 



 
 

      A posição da ocupação em relação à encosta indica a possibilidade de queda 

ou atingimento. As moradias localizadas no alto da encosta apresentam 

possibilidade de queda e as localizadas na base apresentam possibilidade de 

atingimento das moradias que estão acima. As moradias localizadas em meia 

encosta apresentam tanto a possibilidade de queda como atingimento. 

       A qualidade da ocupação (vulnerabilidade) é outro parâmetro importante. 

Uma ocupação com moradias em madeira apresenta menor resistência ao 

impacto da massa escorregada. 

      O Ministério das Cidades contribuiu com os municípios no mapeamento do 

zoneamento de áreas de risco a escorregamentos através do Plano Municipal 

de Redução de Risco (PMRR) instituído pela Ação de Apoio à Prevenção de 

Riscos em Assentamentos Precários no âmbito do Programa de Urbanização, 

Regularização e integração de Assentamentos Precários (CARVALHO; 

GALVÃO, 2006).  

  



 
 

 

3. ASPECTOS REGIONAIS 

 

       As áreas situadas na região norte do município são mais frágeis para a 

ocupação urbana, enquanto que ao sul, a região está mais apta à ocupação e 

concentra grande parte da urbanização central da cidade. São as ocupações a 

noroeste do município de Guarulhos que exercem pressão sobre o Parque 

Estadual da Cantareira na forma de loteamentos clandestinos e invasões. Nesta 

região do município de Guarulhos, os diferentes usos antrópicos compreendem 

reflorestamentos, atividades de plantio de hortaliças e frutas, granjas, ocupação 

e expansão urbana, indústrias, minerações, clubes, redes de circulação viária, 

linhas de alta tensão, aterro sanitário e torres de comunicação. Nos próximos 

itens deste capítulo pretende-se apresentar características do meio-físico e 

biótico do município de Guarulhos Gomes (2008). 

 

3.1 Características Geoambientais do Município de Guarulhos 

 

      Os aspectos fisiográficos (geológicos,geomorfológicos, pedológicos e 

hidrográficos) da paisagem Guarulhense, é importante salientar que o município 

pode ser subdividido em dois macrocompartimentos, o norte (alto) e o sul (baixo) 

separados entre si pela Falha do Rio Jaguarí  Graça (2007),conforme ilustrado 

na Figura 07. 

 

3.2 Clima 

 

      De acordo com  Mesquita (2011) a posição geográfica do município de 

Guarulhos, próximo do Trópico de Capricórnio, confere-lhe forte radiação solar 

e uma posição de transição entre duas grandes regiões dominadas por climas 

muito diferentes: o sul, controlado pelas massas de ar de origem polar, e o 

nordeste, pelas massas de ar provenientes da Zona de Convergência 

Intertropical e a Zona de Influência dos Ventos Alísios, por sua vez 

impulsionados pelo Anticiclone Móvel do Atlântico Sul.Conforme Gomes (2008), 



 
 

o município de Guarulhos corresponde a um clima do tipo úmido,

 

 

 

 

 

 

dominado por massas de ar de origem tropical e polar, que são influenciadas por 

correntes atmosféricas polares marítimas, pela frente polar atlântica e equatorial 

marítima por influência de alísios de sudeste. 

Figura 10-  Divisão do Municipio de Guarulhos, em macrocompartimentos geológicos-

geomorfológicos  norte (terras altas) e sul (terras baixas), limitados pela Falha do Rio Jaguari   

Mesquita, 2011) 

 

 



 
 

       Para Andrade (1999), em termos de domínio climático, Guarulhos tem como 

característica predominante o Mesotérmico Brando Úmido, com um a dois meses 

secos. Conforme Graça (2007), a temperatura média anual está entre 18º e 

19ºC, sendo a média do mês mais quente inferior a 22ºC e do mês mais frio 

inferior a 15ºC. Com relação à temperatura, a região do município de Guarulhos 

possui inverno frio e seco, com temperaturas médias que podem atingir 15ºC, 

enquanto que nos meses de verão a média pode variar entre 23ºC e 24ºC.  

      Quanto a precipitação anual, no ano de 2000, a media foi de 1666.2 mm, 

apresentando anos com precipitações menores Mesquita (2011). 

      Coutinho et al. (2003), fazendo uma relação entre o perfil topográfico do 

município de Guarulhos e o aspecto climático, identificam duas áreas distintas 

quanto à altitude: as áreas encontradas num espaço de terras altas, com 

altitudes variando entre 700 e 800 m, no chamado Planalto Atlântico, que 

correspondem ao Clima Tropical Úmido de Altitude do Planalto Paulista, e as 

áreas do conjunto da Serra da Cantareira, com altitudes mais elevadas, que 

variam de 800 a 1.400 m, as quais correspondem ao Clima Tropical Úmido 

Serrano da Cantareira. 

 

3.3 Geomorfologia 

 

      Do ponto de vista geomorfológico, nas faixas planálticas predominam os 

mares de morros, expressão alusiva à visão aérea desse tipo de relevo. 

Resultantes de um longo processo de desgaste a que os maciços originais foram 

submetidos, esses morros se apresentam, em geral, arredondados, com 

encostas de suave declividade, em relação às de regiões serranas. Em meio aos 

mares de morros se  destacam zonas de tanto diferenciadas, constituídas de 

materiais que, por alguma razão (dureza, estrutura), são mais resistentes à 

erosão, formando morros relativamente mais protuberantes, com encostas mais 

íngremes, ainda que localmente. 

      Segundo Oliveira A.A (2014) , o relevo de Guarulhos encontra-se sob o 

domínio geomorfológico do Planalto Atlêntico, onde se verificam os seguintes 

tipos de relevo: planícies aluvionares, morros e serras. A serra da Cantareira 

estende-se ao longo dos limites com Mairiporã, Nazaré Paulista e Santa Izabel. 



 
 

      Graça (2007) subdividiu o município de Guarulhos em dois 

macrocompartimentos, separados entre si pela Falha do Rio Jaguari, 

caracterizados por formas de relevo distintas. A quadro 5 e a Figura 10  

contemplam a subdivisão. De acordo com Andrade (1999), os solos 

predominantes no município de Guarulhos são os Latossolos e Podzólicos, 

variedade Vermelho-Amarelo. Estes podem incluir, subordinadamente, outras 

variedades e tipos, como por exemplo, Cambissolos, em relevos montanhosos, 

e Gley Hidromórficos, em fundos de vale e nas várzeas. O tipo Podzólico 

Vermelho-Amarelo está associado às formas de relevo mais declivosas Andrade 

(1999). A distinção entre os horizontes A-B-C é moderada. O horizonte B, 

considerado o mais importante do ponto de vista de classificação Andrade 

(1999), apresenta espessura entre 0,50 e 1,00 m e textura argilosa. 

 

 

MACROCOMPARTIMENTO FORMAS DE RELEVO 

SUL Planícies Fluviais  

Colinas 

NORTE Morrotes paralelos 

Amorreados 

Morros e Montanhas 

Escarpas 

 

3.4 Geologia 

 

       De acordo com Oliveira et al. (2004), a formação do embasamento geológico 

do território de Guarulhos insere-se no contexto geotectônico da Região de 

Dobramentos Sudeste, mais especificamente relacionada ao Orógeno Ribeira 

integrante da Província Mantiqueira, que se desenvolveu durante a Orogenia 

Neoproterozóica Brasiliano-Pan Africana (Ciclo Brasiliano), que teve início em 

torno de 1,0 Ga e findou há cerca de 650 Ma. O substrato rochoso do município 

se resume aos terrenos cristalinos (Pré-Cambrianos) presentes na região norte 

em relevos de morros e montanhas e, ao sul, terrenos sedimentares (Terciários 

e Quaternários) presentes nas colinas, morrotes e nas planícies aluvionares 

Quadro 05-  Formas de relevo identificadas no município de Guarulhos Graça (2007) 

 



 
 

(Figura 11), (Andrade, 1999)  As rochas pré-cambrianas são relacionadas aos 

Domínios São Roque e Embu. O Domínio São Roque corresponde aos Grupos 

Serra do Itaberaba que é a unidade pré-cambriana predominante, sendo 

representada pela Formação Morro da Pedra Preta, pela Formação Nhanguçu e 

pela Formação Pirucaia, e o Grupo São Roque representado pela Formação 

Piragibu e o Domínio Embu, conforme ainda esses autores. 

Segundo Mesquita (2011) os terrenos Quaternários correspondem aos aluviões 

nos fundos dos vales e aos colúvios. Os aluviões ocorrem de forma expressiva 

e estão em formação até os dias de hoje nos fundos de vale dos rios Tietê, 

Cabuçu de Cima e Baquirivu-Guaçu, e, em menor proporção nos fundos de vale 

dos afluentes. O principal tipo de estrutura geológica são as foliações 

metamórficas marcantes (SW-NE) do tipo xistosidade e secundariamente, 

clivagens, fraturas e falhas e alguns lineamentos e eixos de dobras. 

  



 
 

 

 

 

 

 
Figura 11-  : Mapa geomorfológico do município de Guarulhos (simplificado de PIRES 

NETO, 2004 e OLIVEIRA et al., 2005). 
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Figura 12:  Arcabouço geológico do Municipio de Guarulhos, evidenciando as principais 

unidades litológicas e as feições estruturais. (Mesquitas, 2011 apud ANDRADE e OLIVEIRA, 

2008) 
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3.5 Solos 

 

      Conforme PMG (2006) , os solos predominantes no território de Guarulhos 

são os Latossolos e Podzólicos, variedade Vermelho e Amarelo. A 

caracterização feita  pela EMBRAPA (1999) no que se refere aos solos no 

município de Guarulhos em: 

a) Gleissolos (rico em argila e matéria orgânica), encontrado nas várzeas dos 

rios Tietê e Baquirivu-Guaçu; 

b) Latossolo vermelho-amarelo (argilo-arenoso), encontrado nas porções de 

relevo de colinas e morros; 

c) Argissolos, encontrado predominantemente nas regiões montanhosas ou de 

relevo mais acidentado; 

d) Mais raramente Neossolos e Cambissolos, associados a afloramentos 

rochosos. 

 

3.6  Cobertura vegetal 

 

       Segundo ainda PMG (2006) na região serrana predominam a mata primária 

e secundária, com extensas áreas de campos antrópicos. A paisagem de 

Guarulhos era formada por vegetação: 

a) Florestal, compreendendo a Mata Atlantica (na Serra do Mar) e a floresta 

tropical (na Serra da Cantareira); 

b) Arbustiva, de cerrados e cerradinho; 

c) herbácea, de campos; 

d) de várzea, junto aos rios, com o crescimento da cidade restou a vegetação 

da Serra da Cantareira, a maior , mata nativa que sobrevive dentro do 

município (a Reserva Estadual da Cantareira possui uma área de 5674 

hectares, dividida entre a zona norte da Capital, parte de Guarulhos, 

Mairipora e Franco da Rocha. É formada por florestas latifoliadas 

tropicais. Quase 1/3 da extensão do município de Guarulhos é área de 

proteção aos mananciais, fontes ou nascentes e reservatórios de água 

(represas). 



 
 

          A cobertura florestal em Guarulhos corresponde a 32% do seu território, 

ou seja, 10.300 ha aproximadamente recobertos por mata nativa. Esta área de 

mata nativa encontra-se a noroeste do município, especialmente dentro do 

Parque Estadual da Cantareira, no Núcleo Cabuçu. Mesquita (2011) destaca que 

a região é de domínio da Mata. A figura 13 mostra a atual distribuição da 

cobertura vegetal no município de Guarulhos. 

 

 

 

 
Figura 13-  Mapa da cobertura florestal do Município de Guarulhos e a localização da bacia 

(Adaptado de PMG, 2004) 



 
 

 

 

 

 

4. ANÁLISE GEOAMBIENTAL DA BACIA DO CÓRREGO DO ENTULHO 

 

        O Bairro Jardim Fortaleza localiza-se na porção centro-norte do município 

de Guarulhos e conta com uma população de 13.120 habitantes PMG (2010).  

Esta entre o município de Guarulhos e Arujá.O bairro que é acessado pela 

estrada Guarulhos-Nazaré e estrada Velha de Nazaré, foi estabelecido na bacia 

Córrego do Entulho (Figura 1) da sub-bacia do rio Baquirivu-Guaçu, Bacia do 

Alto Tietê. A região é parte integrante de um cinturão de morros e montanhas do 

Planalto da Mantiqueira , incluída na Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, 

estando notadamente relacionadas às cabeceiras de drenagem cobertas por 

florestas. Segundo SATO (2008) embora possua uma dimensão relativamente 

pequena e restrições físicas evidentes na topografia dominante, a bacia Córrego 

do Entulho apresenta diferentes formas de uso da terra, envolvendo desde 

remanescentes de glebas rurais onde ocorrem restos de floresta, a um amplo 

loteamento urbano e uma mineração de brita. 

      Atualmente, a ocupação dessa bacia encontra-se estabelecida como Jardim 

Fortaleza numa faixa central que se estende no sentido leste-oeste e a Pedreira 

Basalto (antiga Reago) ocupando toda a porção sul. No extremo norte da área 

verifica-se 

ainda a presença de vegetação florestal nativa em áreas de preservação 

permanente em área rural. As práticas executadas de terraplenagem intensa 

produziram alterações do meio físico  com efeitos adversos para o uso planejado 

do solo. A degradação do solo nessas áreas deve-se não apenas pela destruição 

da vegetação nativa e horizontes pedológicos dos solos, responsáveis pela 

regulação das condições hidrodinâmicas nas encostas dos morros, mas também 

pela perda das características em relação a usos possíveis, tanto os planificados 

quanto os potenciais. A intervenção mais significativa em termos de impacto 

ambiental foi a movimentação de terra efetuada de forma expressiva, com a 

mudança significativa dos horizontes pedológicos e da geometria das encostas, 

através da construção de cortes e aterros de grandes extensões. As áreas 



 
 

degradadas podem ser facilmente observadas em campo e em vistas aéreas 

pela presença de ravinas de dimensões variadas, cicatrizes de escorregamento 

e depósitos tecnogênicos, evidências de processos geodinâmicos acelerados de 

escoamento superficial de erosão, movimento de massa e assoreamento 

respectivamente. 

 

4.1 Aspectos Geomorfológicos 

 

      Segundo Mesquita (2011), a bacia do Córrego do Entulho está assentado 

numa área expressiva ocupando a maior parte do território da bacia, estando 

localizado entre um setor preservado mais à montante e outro à jusante, na figura 

11, temos o modelo digital do terreno. A ocupação passa pelo fundo de vale 

principal e transpõe as encostas em direção aos topos das elevações. É  

notadamente visível que a implantação do loteamento Jardim Fortaleza se deu 

através de grande movimentação de terra por terraplenagem que alterou 

profundamente os perfis e a composição das encostas. Tal fato resultou em 

amplos setores aplainados por aterros e cortes onde se estabeleceram as áreas 

principais da ocupação. Conjuntamente, formaram-se diversos taludes 

verticalizados, muitos associados às áreas de corte para produção de material 

de aterro nas porções elevadas das encostas. Em alguns pontos pode-se 

também encontrar taludes de aterro muito elevados e inclinados. A 

geomorfologia do Jardim Fortaleza é  de montanhas, morros e morrotes, 

variando com declividades 5% a 60%   a bacia apresenta um formato alongado 

com um vale aterrado e assoreado, semelhante a um anfiteatro.    No centro 

desta bacia, os morros e morrotes são de topos arredondados na sua maioria 

achatados e com topos aplainados em função da execução de muitos aterros. 

Na porção norte, as montanhas apresentam topos mais angulosos com feições 

naturais. A figura 14  mostra  o mapa hipsométrico da região. 

     Ainda conforme este autor essa bacia encontra-se dentro de um contexto 

geológico formado, em sua maioria, por metassedimentos com intercalações 

localizadas de rochas metavulcânicas. Ao sul da bacia, encontram-se os granitos 

explorados pela Mineradora Basalto. Os metassedimentos são formados por 

metapelitos xistosos do tipo filitos, com características foliáceas enquanto as 

metabásicas constituem-se em anfibolitos. Sobre esse conteúdo geológico 



 
 

assenta-se um aterro com aproximadamente 30 metros de altura, originado pela 

imobiliária do loteamento, aterro este resultante com os próprios metapelitos 

presentes na bacia. Quando observado em terrenos originais, o solo 

predominante são os Latossolos Vermelho-Amarelos com textura argilosa, 

poucos espessos e muitos pedregosos do tipo saprolíticos. Na sua grande 

maioria, devido ao aterro sofrido, a área apresenta uma mistura de materiais que 

não condiz com a realidade original da bacia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  14   -  Modelo digital do terreno (Hipsometria) da  bacia do Corrego do Entulho 

(MESQUITA,2011) 

 



 
 

 

 

 

 

4.2 Aspectos Geológicos e materiais de cobertura 

 

       Devido a grande degradação ambiental que foi gerada na bacia do córrego 

do entulho, devido a corte sem contenção e desmatamentos, boa parte dessa 

bacia foi aterrada na ordem de 60% o aterro foi implantado numa área rural, 

iniciando-se pela porção oeste da bacia e migrando para a região leste. Em 

aproximadamente de 10 anos, essa ocupação estava instalada e consolidada.  

     O loteamento foi iniciado como  empreendimento popular, mas a vocação 

inicial dessa bacia indicada  pelo Poder Público era  para projetos de loteamento 

e condomínios de alto padrão, seria mais apropriado para chácaras, sítios e 

outras áreas de lazer, que não trariam nenhum resultado de degradação do tipo 

terraplanagem, impermeabilização e remoção do solo. O loteamento  acabou na 

época  da instalação sofrendo  um embargo do Ministério Público gerando vários 

processos judiciais e infraestrutura não implantada e pelo desmatamento de área 

de preservação permanente. As fotos aéreas históricas no desenho 02 mostram 

a ocupação ao longo dos anos da área do loteamento no Jardim  Fortaleza. 

     A encosta do bairro apresenta regiões intactas com matas nativas (mantendo 

os ângulos naturais dos taludes) e regiões danificadas pela ação do ser humano  

ao construir edificações), na figura 19 temos o mapa substrato geológico  da 

bacia do Córrego do Entulho. Em diversas regiões onde foram feitos cortes nos 

taludes naturais (aumentando a declividade dos taludes) há risco potencial de 

instabilização. 

     As constantes chuvas, a ausência de drenagem projetada e a continuidade 

de ocupação não planejada das encostas, podem agravar o problema existente, 

aumentando a possibilidade de deslizamentos e colocando em risco a vida dos 

moradores.  

    A figura 16 mostra a ocupação da porção central da bacia do Córrego do 

Entulho.      A consolidação dessa porção da bacia resultou na construção de 

viário pavimentado (Figura 17), com uma manutenção mínima dos serviços do 

poder público como recolhimento de lixo e distribuição de água e esgoto viário 

Figura 15 -  Mapa de declividades da bacia do Córrego do Entulho localizada em Guarulhos-

SP     
 



 
 

sem pavimento até o dia de hoje (Figura 18).  A figura  22 mostra um mapa de 

material superficial da bacia do Córrego do Entulho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16- Ocupação da bacia do Córrego do Entulho 

 

 
 

Figura 17-  Viário na área central do loteamento Fortaleza com ruas comerciais  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           A drenagem é formada por vários canais que se unem originando um 

canal principal obedecendo aos lineamentos SE-NW, parte do canal fluvial foi  

remodelado de acordo com a área aterrada encontrando-se totalmente fora do 

padrão original e assoreado. Na porção norte as nascentes são bem preservadas 

enquanto as demais estão totalmente antropizadas e aterradas.  Mesquita 

(2011), os parâmetros morfométricos da bacia Córrego do Entulho estão 

apresentadas  no quadro 06.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18-  Áreas  residenciais do loteamento Jardim Fortaleza 

 Quadro 06- Parâmetros morfométricos da  bacia Córrego do Entulho ( modificado de 

 Oliveira et al ,2005)  

 

 

CARACTERISTICAS GEOMÉTRICAS 

ÁREA DA BACIA      323,02 ha 

PERIMETRO 8858,25 m 

COMPRIMENTO 2950,0m 

LARGURA MÁXIMA 1940,0m 

ALTITUDE MÁXIMA 1060,0m 

ALTITUDE MINIMA 770,0m 

AMPLIDUDE 290,0m 

DECLIVIDADE MÉDIA 24% 

AMPLITUDE 88% 

DECLIVIDADE MÉDIA  

DECLIVIDADE MAXIMA  

INDICES MORFOMÉTRICOS 

COMPRIMENTO DA REDE DE DRENAGEM 6245,04m 

COMPRIMENTO DO TALVEGUE PRINCIPAL 3379,94m 

DECLIVIDADE DO TALVEGUE PRINCIPAL 6,8% 

CIRCULARIDADE 0,52 

DENSIDADE DE DRENAGEM 1,94km/km2 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   A bacia do Córrego do Entulho, que está contida na bacia do Ribeirão das 

Lavras é constituída por metapelitos, xistos grafitosos, xistos ricos em sulfeto, 

rochas calciossilicáticas, metassedimentos tufíticos, formações ferríferas do tipo 

Figura 19- Mapa do Substrato geológico da bacia do Córrego do Entulho, localizado em 

Guarulhos-SP (Mesquita,2011) 



 
 

Algoma, turmalinitos e alguns corpos de metabasitos e metatufos.  No Brasil o 

primeiro processo de lavra,  provavelmente começou no aluvião associado ao 

ribeirão das Lavras. Algumas formações ferríferas podem ser vista nas figuras 

20 e 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20- Formação ferrífera- Jardim Fortaleza-Guarulhos/SP 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 22- Mapa de Materiais Superficiais da Bacia do Córrego do Entulho, adaptado de 

(Mesquita,2011) 

Figura 21- Formação ferrífera- Jardim Fortaleza-Guarulhos/SP 



 
 

 

4.3  Aspectos do Uso do solo 

 

      O Loteamento está situado na porção norte do Município de Guarulhos, a 

região norte, é composta por terrenos declivosos e existência de uma ocupação 

desordenada com loteamentos formais e informais muitas vezes clandestinos. 

Essa área é carente em infraestrutura básica e apresenta problemas de 

processos erosivos acentuados, com um crescimento sem planejamento e um 

alto índice de degradação dos meios físico e biótico ( OLIVEIRA et al., 2004). 

     A ocupação dessa bacia é bem consolida na porção oeste, na região central 

e parte da porção leste, contendo áreas comerciais, escolas, áreas de lazer, 

assim como residências de médio padrão (Figuras 16). 

Atualmente, observa-se que a bacia vem sofrendo uma ocupação através de 

loteamentos irregulares com uma população de baixa renda, o que agrava a 

degradação ambiental (Figura 23). Essa ocupação ocorre na porção norte leste, 

e em alguns pontos da periferia da porção central da bacia. No extremo norte da 

área, encontram-se ainda áreas com presença de vegetação conforme a Figura 

24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 23- Ocupação irregular na área ao norte-leste da bacia do Córrego do Entulho  
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Figura 24- Ocupação irregular na área ao norte-leste da bacia do Córrego do Entulho 

Figura 25- Ocupação na área ao norte-leste da bacia do Córrego do Entulho 

 

 

 

 



 
 

 

          O grande volume de escoamento superficial de água e a grande 

movimentação de terra executada na bacia do Córrego do Entulho, produzem 

grandes problemas do tipo escorregamentos, ravinamentos (Figura 25 e 26), 

assoreamento das drenagens, tendo como resultado final problemas com 

inundações e enchentes.  

 

 

 

     

         Nas sondagens do Jardim Fortaleza as sondagens que veremos nas 

figuras 28, 29 revelaram que o topo do maciço rochoso se encontra a uma 

profundidade de, aproximadamente 10 metros, capeado por camada de solo de 

alteração, no desenho temos a locação dos pontos de sondagem. O restante da 

cobertura é constituído de solos coluvionares. As profundidades e espessuras 

aparentes aqui indicadas são medidas na vertical. Na figura  33 temos perfil 

topográfico mostrando que há uma assimetria entre as encostas muitas vezes 

devido ao aterro. 

 

 

 

Figura 26- Ravinas do Jardim Fortaleza-(Google Earth 2008) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27-  Mapa de uso do solo da bacia do Córrego do Entulho em Guarulhos-SP(Mesquita ,2011) 



 
 

 

 

 

 

 

Figura 28 –  Perfil de sondagem de subsolo  na área de estudo no bairro do Jardim Fortaleza, 

localização indicada no desenho 04,  PMG (2008) 



 
 

 

 

 

 
Figura 29 – Perfil de sondagem de subsolo na área de estudos do bairro do Jardim Fortaleza             

PMG (2008) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30- Perfil topográfico mostrando a assimetria entre as encostas  frequentemente devido 

ao movimento de terra executado, nessa área Gomes (2008) 
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 4.4  Suscetibilidade a processos destrutivos 

 

      Com base da na metodologia do trabalho de pesquisa Gomes (2008) 

,considerou-se a declividade superior a 30º como o principal parâmetro avaliado 

para o  zoneamento de áreas com diferentes suscetibilidades da bacia. Há uma 

tendência dos escorregamentos se darem em rochas metassedimentares em 

altas declividades, suas áreas de ocorrência não foram relevantes para a 

definição da suscetibilidade, tendo em vista que os contatos com os terrenos 

metavulcânicos são transicionais e há intercalações. Além disso, há áreas de 

menores declividades constituídas por rochas metassedimentares e por isso, 

não apresentam suscetibilidade elevada. Apesar disso devemos considerar que 

a suscetibilidade aos escorregamentos considerados nesta pesquisa é uma 

suscetibilidade não-natural, e foi adquirida pelos terrenos devido às práticas de 

uso do solo. São os áreas de alta declividade, que exigem os maiores cortes 

para o assentamento das edificações, e exigem contenção adequadas, os cortes 

dos terrenos propiciam volumes de aterro sujeitos a instabilização. E assim há a 

mistura dos componentes naturais e antrópicos que dão origem os 

escorregamentos conforme apresentado no item anterior.      O condicionante  

chave é a declividade acima de 30º (60%) foi considerada como o principal 

critério da definição de suscetibilidade.  

        A seqüência para elaboração do mapa de declividade agrupado, conforme 

figura 28, para análise da suscetibilidade e risco foi a seguinte: A declividade 

neste mapa tem uma escala de 0 a > 60% , através de polígonos elaborados 

com o auxilio do software Auto Cad 10, agrupou-se as declividades nas 

seguintes faixas <10%, >10% <60% e  >60%. Com o mapa de declividade 

agrupado, figura 28, foi feita  a sobreposição com o mapa de uso dos solos, 

figura 28 e o mapa de litogia (substrato geológico), figura 16 auxiliado também 

pelo Auto Cad 2010, dando origem ao mapa suscetibilidade e  risco, conforme a 

figura 29, este mapa caracteriza o cruzamento dos condicionantes de forma e 

conteúdo, elencando as categorias de suscetibilidade,  conforme quadro 07.  As 

áreas deste mapa onde há classificação de risco (baixo, médio e Alto), são áreas 

com ocupações de edificações, sejam essas consolidadas, não consolidadas ou 

comunidades, as áreas onde há classificação de suscetibilidade são áreas onde 



 
 

não há ocupação por edificações, na grande maioria, há mata fechada, blocos 

rochosos e ou vegetação rasteira. A classe selecionada de suscetibilidade alta 

indica as áreas que não poderiam ser ocupadas, devido principalmente, ao 

condicionante de declividade. A classe de suscetibilidade média indica que as 

ocupações devem levar em conta as corretas soluções de engenharia. E, a 

ocupação em classe de suscetibilidade baixa, deve respeitar a legislação sobre 

APP. 

 

 

 

SUSCETIBILIDADE ALTA MÉDIA BAIXA 

Declividade ˃30º ˃5º e ≤ 30º ≤5º 

Litologia Metassedimentar 

e metavulcânica 

Metassedimentar e metavulcânica 

Aluvião 

  

No quadro 08, tem-se a síntese das características das unidades geotécnicas em 

declividades baixas e altas na bacia Córrego do Entulho. 

 

 

Litologia Solo/SARs Processos Naturais 

(N)/Induzidos(I) 

Aluvião Solo totalmente transportado. 

Gleissolo,argiloso, por vezes 

com silte e/ ou areia. 

N: Área de acumulação 

sedimentar e escoamento 

fluvial. 

I: Inundação e grande volume 

de sedimento 

(assoreamentos) 

Metabásica Saprólito siltoso (textura 

franca: pouco a 

medianamente coerente) 

Ocorrência de pequenos 

blocos cristalinos. 

Declividades altas (acima 

de 30%) 

N: Áreas onde predominam o 

escoamento superficial de 

águas pluviais e baixa 

infiltração; erosão laminar 

natural intensa e em sulcos. 

Rastejo e ocasionais 

escorregamentos planares. 

Quadro 07 – Condicionantes de suscetibilidade, risco,  declividade e litogia  a escorregamentos 

(Gomes,2008)  

 

 

Quadro 08 – Síntese das características das unidades geotécnicas em declividades baixas e altas na 

bacia Córrego do Entulho (Mesquita ,2011) 



 
 

I: Nos cortes pode ocorrer 

erosão em sulcos e 

desplacamentos; nos aterros 

onde predominam os solos 

de alteração de rocha a 

erosão é intensa ( em sulcos, 

ravinas) e onde ocorrem 

movimentos de 

massa(escorregamentos) 

Metapelitos Solo residual lateritico raso e 

argiloso 

(Latossolo/Cambissolo) 

Declividades baixas (abaixo 

de 30%) 

N: Áreas onde predominam a 

dispersão e a infiltração de 

águas pluviais. 

I: Nos cortes pode ocorrer de 

forma restrita erosão em 

sulcos; nos aterros ocorre 

erosão em sulcos. 

Saprólito siltoso (texturas 

silte a siltoso; pouco a 

medianamente coerente) 

Declividades altas (acima 

de 30%) 

N: Áreas onde predominam o 

escoamento superficial de 

águas pluviais e baixa 

infiltração, erosão laminar 

natural intensa e em sulcos. 

Rastejo e ocasionais 

escorregamentos planares. 

I: Nos cortes pode ocorrer 

erosão em sulcos e 

movimento de massa 

(desconfinamento e 

desplacamento); nos aterros 

onde predominam os solos 

de alteração de rocha a 

erosão é muito intensa e 

ocorrem movimentos de 

massa ( escorregamentos) 

Granitóide Solo residual lateritico com 

ocorrência de blocos 

cristalinos 

Declividades baixas (abaixo 

de 30%) 



 
 

N: Áreas onde predominam a 

dispersão e a infiltração de 

águas pluviais; erosão 

laminar natural pouco 

intensa. 

I: Nos cortes ocorre erosão 

por sulcos e ravinas, 

movimentos de massa são 

restritos (queda de blocos e 

escorregamentos); nos 

aterros predominam os solos 

de alteração de rocha onde a 

erosão é intensa (sulcos e 

ravinas) e movimentos de 

massa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31- Mapa de declividades entre <10% a >60% da bacia do Córrego do Entulho-Bairro 

Jd.Fortaleza  Guarulhos/SP 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32- Mapa de suscetibilidade e riscos a escorregamentos da bacia do Córrego do 

Entulho- Bairro Jd.Fortaleza Guarulhos-SP 



 
 

 

 

 

 

 

         As áreas de risco foram definidas como: risco alto, médio e baixo, conforme 

quadro 01. Nestas áreas, após a deflagração dos escorregamentos, podem 

ocorrer processos erosivos nas cicatrizes, que podem instabilizar os terrenos 

laterais. A importância destas áreas e suas classes de risco são potencializadas 

pelo fato da bacia apresentar elevado índice de ocupação, cuja alta densidade 

populacional atinge 45% da área total da bacia. Os limites das áreas de 

suscetibilidade foram retificados, considerando-se os polígonos das edificações 

e arruamentos, o que levou à delimitação de áreas que expressam o uso do solo. 

Este procedimento foi realizado com a sobreposição da imagem no software 

Auto Cad 2010. As áreas onde há maior suscetibilidade o poder público 

municipal precisa fiscalizar com mais efetividade, pois se houver a ocupação 

destas áreas, com certeza no configuraram áreas de risco a escorregamento. E, 

nas classes de risco, a atuação da Prefeitura deve ser direcionada às habitações, 

para identificar e atuar em situações potenciais de risco. Este mapa síntese 

favorece futuros trabalhos em gerenciamento e planejamento urbano em áreas 

de risco, pois apresenta áreas de suscetibilidade e risco no mesmo mapa. 

  



 
 

5-  ANÁLISE DA ÁREA DE RISCO 

 

      A bacia do Córrego do Entulho, que abrange a área do loteamento do Jardim 

Fortaleza, foi quase que totalmente modificada pela instalação do loteamento, 

onde a movimentação de terra muito grande combinada um intenso 

desmatamento. A remoção dos solos, que foram terraplanados, formou 

patamares com baixas declividades, porém com intensos processos de 

escoamento superficial, o que conduziu em determinadas porções dessa área, 

grandes processos erosivos. Não há planejamento urbano na área até hoje, 

portanto o processo erosivo continua e tem privilegiado as áreas com 

declividades mais acentuadas, provocando escorregamentos favorecidos pelo 

escoamento superficial das águas.  A figura 33 mostra o esquemático da 

situação atual do loteamento, mostrando áreas assoreadas e também com 

aterros. 

     O modelo de implantação do loteamento Jardim Fortaleza (Microbacia 

Córrego do Entulho) se deu através de expressiva movimentação de terra por 

terraplenagem. Tal fato alterou profundamente os perfis e a composição das 

encostas, gerando setores aplainados (horizontal) por aterros e cortes onde se 

estabeleceram as áreas principais da ocupação. Também foram gerados taludes 

verticalizados associados às áreas de corte para produção de material de aterro 

nas porções elevadas das encostas. Ou seja, as principais superfícies ficaram 

horizontalizadas, modificando o perfil geral do topo à base das encostas. 

Mesquita (2011). O solo coluvionar, capeando a encosta do Jardim Fortaleza, 

evidencia escorregamentos passados, anteriores à ocupação.  O 

posicionamento do lençol freático durante estações chuvosas é preocupante, 

pois trata-se de uma ameaça real à estabilidade geral da encosta, daí porque 

esta ocupação foi e segue sendo temerária. Nesse contexto, escavações  

inerentes ao processo de ocupação, para implantação de vias de circulação e 

das próprias moradias, agravam as condições de estabilidade da encosta, ainda 

que em caráter local, criando as áreas críticas, algumas das quais já sofreram 

escorregamento. 

 

 

 



 
 

5.1  Forma de ocupação 

 

    A área de encosta existente no Jardim Fortaleza, medindo cerca de 150.000 

metros quadrados, apresenta o formato de um anfiteatro, enquanto sua altimetria 

varia no intervalo de 852,00 metros, no nível da Rua Luiz Caputo, a 884 metros, 

no nível da Rua Adilson Charles dos Santos Junior, no desenho 01, tem-se a 

área de risco deste trabalho. Com relação à ocupação, a área abriga população 

de baixa renda  

 

 

 

 

      No desenho 02 temos as  imagens do processo de ocupação da área de 

estudos da bacia do Córrego do Entulho que foi mapeada,  ao longo dos anos. 

 

5.2  Configuração geológico-geotécnica 

 

     As áreas encostadas na região do loteamento do Jardim Fortaleza são de  

encosta convexas, as áreas côncavas estão nas cabeceiras de drenagens. 

Alguns pontos as declividades se tornam mais elevadas por serem ainda áreas 

não antropizadas. O perfil topográfico mostra que há uma assimetria entre as 

encostas muitas vezes devido ao aterro executado nessa área (Figura 30). 

    O levantamento topográfico apresentado no desenho  03 apresenta em planta 

as curvas de nível e as seções (A,B) de maior importância para este estudo. 

Em campo analisados 2 perfis geológicos-geotécnicos. O desenho 01  apresenta 

suas localizações na imagem de PMG (2014) 

    Os perfis geológicos-geotécnicos são apresentados em pranchas, 

caracterizando a localização de cada seção e sua respectiva linha de corte 

Figura 33- Esquema ilustrativo nas encostas da bacia do Corrégo do Entulho  

Mesquita (2011) 

 



 
 

(Desenhos 08 a 09). Através do cadastro dos escorregamentos, pode-se verificar 

as coordenadas de localização de cada ponto, nome da rua e número da 

habitação presente no local ou próxima, os intervalos de medida, sua altura, 

distância e observações sobre a descrição para cada intervalo. As observações 

descritas versam sobre casas com rachaduras, embarrigamentos de muros, 

taludes em seção mista corte/aterro simplesmente lançado e provável presença 

de lixo, residências situadas à meia encosta em locais em que ocorrem cicatrizes 

de escorregamento, altura elevada, inclinação elevada, presença de bananeiras, 

presença de material escavado/rompido à meia encosta, diversas tubulações de 

esgoto descendo o talude, existência de várias fossas de esgotos infiltrando 

águas no terreno. Foram observados escorregamentos em solo mobilizando 

material de corte (eventualmente aterro lançado ou material escorregado situado 

à meia encosta ou no pé proveniente de antigos escorregamentos), 

escorregamentos podem ser induzidos, de forma isolada ou conjunta, por: a) 

precipitações pluviométricas prolongadas, b) infiltrações de águas servidas; e c) 

ação antrópica, residências, com deficiência de fundação, podendo colapsar ou 

eventuais muros de contenção existentes, podendo ruir devido à ocorrência de 

pequenos escorregamentos. Os pontos selecionados e suas respectivas 

medidas estão apresentados e comentados em tabelas (quadro 09 a 11)  

 

5.2.1  Perfil  Geológico-Geotécnico A 

 

      Este Perfil está localizado entre a  rua Adilson Charles e a Rua Luiz Caputo. 

As coordenadas são Latitude (23º 22`21.70º``S) e Longitude (46º27`6.20”O). A 

quadro 09 apresenta os dados do levantamento do perfil. O perfil apresenta 

inclinação geral da encosta de 55º. Este escorregamento mobilizou materiais de 

aterro com lixo e vegetação. O desenho  03 apresenta a prancha com a 

localização do perfil: 

 

 

 

 

 

 
Quadro 09 –Perfil A 

 

 



 
 

 

  Perfil A-  Entre a Rua Adilson Charles e Rua Luiz Caputo-Bairro Fortaleza 

Intervalo entre 

os Pontos 

Distância(m) Altura(m) Observações: 

0-1 41,00 43,00 Vegetação e Rochas 

1-2 5,00 0,5 Pavimento 

2-3 2,0 0,5 Passeio 

3-4 20,00 1,00 Edificação 

4-5 20,00 12,5 Água Servida/Aterro/Vegetação e Edificação  

Escorregamento raso de cobertura remobilizada 

5-6 10,00 5,00 Água Servida/Aterro/Vegetação e Edificação 

6-7 5,00 0,5 Viela/Trincas/Água Servida/Aterro/Vegetação e 

Edificação 

7-8 7,00 12,5 Água Servida/Aterro/Vegetação 

Ruptura talude com deposito tecnogênico. 

8-9 21,00 4,5 Edificações 

9-10 8,00 0,5 Pavimento 

Inclinação Geral da Encosta: 55º 

 

5.2.2  Perfil Geológico-Geotécnico B 

 

     O Perfil B está localizado entre a Rua Adilson Charles e a Rua Luiz Caputo. 

As coordenadas são Latitude (23º22`21.40``S) e Longitude (46º 27`11.51``O). A 

quadro 10 apresenta os dados do levantamento do perfil. O perfil apresenta 

inclinação geral da encosta de 50º.  O desenho 03  apresenta a prancha com a 

localização do perfil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Perfil B- Rua Adilson Charles-Bairro Fortaleza 

Intervalo entre 

os Pontos 

Distância(m) Altura(m)  

0-1 31,00 22,00 Vegetação e Rochas 

1-2 5,00 0,5 Pavimentação 

2-3 10,00 0,30 Passeio 

3-4 16,00 2,5 Edificações 

Escorregamento translacional de cobertura 

remobilizada/coluvio induzido por cortes na base 

do talude/ Lançamentos de águas servidas 

4-5 18,00 7,0 Aterro/Água servida/ Vegetação Bananeira 

Ruptura de Corte 

5-6 20,00 15,00 Aterro/Água servida/ Vegetação Bananeira 

Escorregamento translacional de deposito 

tecnogênico lançado  

Cobertura Remobilizada 

6-7 5,00 0,5 Edificações 

7-8 4,00 0,5 Rua Lucie Marie Maturra 

Escorregamento do Solo Superficial 

8-9 15,00 2,00 Edificações 

9-10 8,00 3,00 Aterro/Água servida/ Vegetação Bananeira 

10-11 14,00 7,00 Edificações 

11-12 2,00 0,5 Passeio 

12-13 6,00 0,00 Pavimentação 

Inclinação Geral da Encosta: 50º 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valores de inclinação geral das encostas dos eventos cadastrados. 

Quadro 10–Perfil B 

 

 



 
 

 

 

 

 Perfis Software Auto Cad 

 1 67º 

 2 50º 

 

 

  

 

       Ao se analisar os escorregamentos, foram observados condicionantes 

naturais e antrópicos que interferem na deflagração para que ocorram 

escorregamentos. Ao se tratar do condicionante natural, todos os pontos da área 

estudada do perfil, estão locados em áreas que correspondem à litologia de 

rocha metamórfica e em declividades superiores à 30º. A forte influência dos 

condicionantes antrópicos determina os processos de escorregamento, 

sobrepondo sua atuação perante os condicionantes naturais. 

 

 

5.3  Modelo Fenomenológico 

 

   O Loteamento do Jardim Fortaleza, Guarulhos, constitui exemplo de ocupação 

periférica, em terrenos de morros, modelados em maciços metamórficos, com 

coberturas coluvionares e pedológicas pouco espessas. O loteamento foi 

implantado por terraplenagem, que movimentou grandes volumes de materiais 

destinados ao preenchimento do fundo do vale da microbacia do córrego do 

Entulho. A área de risco corresponde à cabeceira de drenagem principal que foi 

trabalhada na forma de bermas sucessivas, cujos patamares foram ocupados de 

forma irregular com edificações, na maioria de condições precárias, portanto 

com elevada vulnerabilidade, subsistindo entre eles terrenos de elevadas 

declividades. Os movimentos de massa analisados, o tipo de escorregamento 

característico é translacional. Os escorregamentos neste trabalho ocorrem em 

encostas superiores a 30º (60%), em terrenos metassedimentares, geralmente 

em  materiais de aterro com lixo e entulho e vegetação. 
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Quadro 11– Valores de Inclinação geral das encostas dos eventos cadastrados 

 



 
 

 

A sequência dos acontecimentos  dos escorregamentos está descrita a seguir: 

1) os metassedimentos, mais resistentes ao intemperismo e a erosão, favorecem 

encostas com maiores declividades; 

2) as maiores declividades exigem maiores cortes para o assentamento das 

casas; 

3) os maiores cortes produzem maiores volumes de aterro; 

4) os volumes de aterro são lançados nas maiores declividades, favorecendo as 

instabilizações. 

5)  Nas vistorias realizadas foram observadas camadas de déposito úrbico, na 

sequência camadas de solo remobilizado e por fim solo coluvionar. 

6)  Pela observação sistemática das cicatrizes e das massas escorregadas, de 

acidentes passados, reconhecidos na área. O modelo fenomenológico gerado 

indica a possibilidade de escorregamentos em encostas de inclinação 

acentuada, superior a 60%, em geral não ocupadas, mobilizando dois tipos de 

coluviões: os naturais, ou geológicos, e os depósitos tecnogênicos úrbicos, 

correspondentes ao lançamento encosta abaixo de solos, rochas alteradas, 

entulhos e lixo e existem residências encosta abaixo. 

 

5.4- Setorização de Risco 

 

       Os desenhos de 04 ao 06  apresentam os mapas do substrato do terreno e 

indicadores de processos e mapa de setorização e castramento de risco, com 

seus respectivos perfis da  área de risco compreendida entre a Rua Adilson 

Charles dos Santos Junior e Rua Luiz Caputo, a caracterização de riscos de 

natureza  geológico-geotécnica foi um sub-produto do mapeamento efetuado, 

permitindo a hierarquização da gravidade das situações e, consequentemente, 

possibilidade de priorização no atendimento. Nesse  sentido Carta de Risco 

Geológico elaborada no (desenho 06), associou o Zoneamento e o 

Cadastramento  de Risco  Bitar et al,1992 (quadro 01) onde, respectivamente, 

são individualizadas regiões passíveis de ocorrência de fenômenos geológicos 

potencialmente causadores de danos e vitimas e identificadas, em detalhe, as 

moradias sujeitas, em maior ou menor grau, à destruição por efeito de processos 

localizados.  



 
 

A  partir da correlação dos aspectos geológico-geotécnicos, das feições 

geomorfológicas e topográficas, com declividades entre 45% a 75%, naturais ou 

artificiais, levantados em escala de 1:500 (adequada à aplicação imediata em 

estudos preliminares e projetos básicos de urbanização), elaborou-se  o mapa 

de setorização e cadastramento de risco com a representação cartográfica de  

unidades geológica-geoténicas de A a I, conforme desenho 04, a setorização 

delineou 9 setores em risco alto e médio em função da  possibilidade de 

manifestação de escorregamentos impactando as edificações, por 

desmoronamento ou atingimento pela massa que vier a escorregar. 

  



 
 

 

6. CONCLUSÃO 

 

     Os riscos no Jardim Fortaleza se relacionam a uma encosta, em forma de 

anfiteatro, onde ocorre solo coluvionar, ou seja, um solo de baixa resistência, 

que rasteja sobre a encosta, e que, no caso, constitui uma das camadas de 

cobertura do maciço rochoso local (a outra camada é a do solo de alteração de 

rocha). Dois fatores concorrem para agravar a situação: um deles é representado 

pelo posicionamento do nível d´água subterrâneo que, nas estações chuvosas, 

se eleva acima do maciço rochoso, alcançando os solos de cobertura, outro fator 

como costuma acontecer em áreas de risco de regiões ocupadas sem os 

cuidados necessários, é representado pelas escavações que os ocupantes 

promovem de maneira improvisada, seja para fins de instalação de vielas e de 

outros arruamentos rudimentares, seja para construção de moradias. 

     A pesquisa realizada na bacia do Córrego do Entulho, para caracterizar o 

comportamento geoambiental das áreas de risco a escorregamentos, revelou 

que a ação antrópica tem papel fundamental na criação do risco geológico. Esta 

situação reflete assentamentos urbanos inadequados na bacia, favorecendo a 

manifestação dos escorregamentos. No que  refere-se ao condicionante natural, 

as áreas de instabilização estão basicamente vinculadas às declividades 

maiores que 30º (60%), e seu risco de acidentes está relacionada, 

principalmente, à forma como as encostas são ocupadas, com cortes e produção 

de aterros não compactados ou solos lançados, com entulho e lixo. Nas áreas 

de encostas da bacia foi verificado que os escorregamentos são translacionais 

e mobilizam esses materiais. O modelo fenomenológico proposto identificou que 

as encostas com maiores declividades exigem maiores cortes para o 

assentamento das casas, que por sua vez, produzem maiores volumes de aterro 

que, sendo lançados nas maiores declividades, favorecem os escorregamentos. 

De acordo com os resultados encontrados ocupação está sob risco de 

escorregamento, pois está sobre solo coluvionar. Os afloramentos naturais de 

maciços rochosos são raros, na área ocupada, devido à existência de uma 

camada de solos residuais, com espessura de dezenas de metros, que cobre a 

formação rochosa de modo generalizado. Portanto, os taludes de corte nessa 

macro-unidade são constituídos de solos de alteração de rocha. No caso de 



 
 

zonas diferenciadas, com encostas de declividade mais acentuada, a cobertura 

do maciço rochoso não é constituída somente de solos residuais, produto da 

alteração, intempérica da rocha.. Foi observado nos perfis geológico e 

geotécnicos estudados, que a primeira camada de solo com entulhos diversos, 

junto com vegetação, dada a instabilidade desses materiais, pode haver 

solapamento, a base da maioria das moradias esta sobre terreno úrbico com 

depósitos de resíduos, a segunda camada de solo é uma cobertura remobilizada 

e acumulada e a terceira camada é de colúvio em estado alterado devido a 

movimentação de terra. 

     A análise geoambiental da bacia permitiu identificar as áreas mais suscetíveis 

a escorregamentos que, cruzadas com as áreas de uso do solo, permitiu elaborar 

um zoneamento de risco a escorregamento.   A partir da correlação dos aspectos 

geológico-geotécnicos, das feições geomorfológicas e topográficas, com 

declividades entre 45% a 75%, naturais ou artificiais, levantados em escala de 

1:500 (adequada à aplicação imediata em estudos preliminares e projetos 

básicos de urbanização), elaborou-se  o mapa de setorização e cadastramento 

de risco com a representação cartográfica de  de unidades geológica-

geotécnicas de A a I, o mapeamento realizado na bacia do Córrego Entulho 

baseou-se na metodologia do zoneamento de riscos geológicos utilizando duas 

escalas: 

- Escala de zoneamento, aplicada na área em questão, compreendendo a 

identificação dos processos destrutivos atuantes, a avaliação do risco de 

ocorrência de acidentes e a delimitação dos setores de risco; 

-Escala de cadastramento, aplicada nos setores identificados no mapeamento, 

envolvendo a identificação e hierarquização das moradias destes setores.  

    Dentro da delimitação de cada setor obtivemos os seguintes resultados: setor 

A (10 casas) este setor está sujeito ao processo destrutivo de escorregamento 

translacional de cobertura remobilizada/coluvio(induzidos por cortes na base do 

talude e lançamentos de águas servidas, tendo grau de risco classificado como 

médio/alto, setor B (16 casas) neste setor verificou-se aterro lançado e está 

sujeito ao processo destrutivo de escorregamento translacional de depósito 

tecnogênico lançado e cobertura remobilizada, tendo grau de risco classificado 

como alto, setor C (4 casas) este setor está sujeito a escorregamento raso de 

cobertura remobilizada, tendo grau de risco alto, setor D (2 casas) este setor está 



 
 

sujeito à escorregamento raso de cobertura remobilizada, tendo grau de risco 

alto , setor E (4 casas) este setor está sujeito à escorregamento raso de 

cobertura remobilizada, tendo grau de risco médio, setor F (3 casas) há 

possibilidade de  escorregamentos translacionais de depósito tecnogênico 

lançado e cobertura remobilizada, tendo grau de risco alto, setor G (5 casas) há 

possibilidade de  escorregamentos translacionais de depósito tecnogênico 

lançado e cobertura remobilizada, tendo grau de risco alto, setor H (3 casas) este 

setor está sujeito à escorregamentos translacionais de solo superficial induzido 

por corte e colúvio sobre solo saprólitico, tendo grau de risco alto e setor I (6 

casas) há possibilidade de escorregamentos translacionais de depósito 

tecnogênico lançado com cobertura remobilizada, tendo grau de risco alto, 

conforme desenho 04, recomendamos a retirada da população destas casas que 

estão dentro destes setores. 

 Os resultados finais deste trabalho estão apresentados por meio de produtos 

cartográficos, sendo eles um mapa de setorização e cadastramento de risco a 

escorregamento e mapa geológico- geotécnico, os quais possibilitam uma 

correlação para identificar e caracterizar os processos atuantes, avaliar a 

suscetibilidade de ocorrência de acidentes e delimitar os setores de risco 

geológico. Desta maneira, este produto constitui o instrumento fundamental para 

qualquer ação na bacia desde os preventivos e  planejamento urbano. Espera-

se que os resultados obtidos viabilizem a implantação de medidas de controle 

do risco na bacia do Córrego do Entulho, e da área de estudo mapeada. 
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