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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objeto a elaboração de indicadores socioambientais de risco de 

desastres, presente em áreas de ocupação humana precária, associada à intensa dinâmica 

ambiental, na perspectiva dos estudos sobre o tema em Geografia. Definiu-se como área de 

estudo o bairro Mãe Luiza, em Natal, capital do Estado do Rio Grande do Norte. O local foi 

escolhido por historicamente apresentar diversas condições de vulnerabilidade e exposição ao 

risco de desastres. Após caracterização socioambiental do local, foram elaborados dois 

índices: Vulnerabilidade Social (IVS), com base em 17 variáveis dispostas em questionário 

aplicado ao longo do núcleo populacional do bairro, sobre malha regular (amostragem 

sistemática), classificado em 5 níveis de VS a partir de média ponderada; e o Índice de 

Exposição aos Movimentos de Massa (IEMM), que teve como base 16 variáveis que 

caracterizam condições de exposição a movimentos de massa no bairro, em níveis 

classificados a partir de média ponderada de 1 a 5. A relação entre estes dois resultados, 

especializados em mapa do bairro, produziu o Índice de Vulnerabilidade Socioambiental 

(IVSA) de Mãe Luiza, classificado também em 5 níveis, a partir de lógica Boleana de 

correlação para sobreposição cartográfica, com uso de software computacional ArcGIS v.9.3, 

sendo nomeadas como: Muito Baixa; Baixa; Média; Alta; e Muito Alta Vulnerabilidade 

Socioambiental no bairro. O estudo se baseia em metodologia proposta por Guerra et. al 

(2009) para o IEMM e Almeida (2010) para o IVS, que foram modificadas e adaptadas para a 

realidade local, produzindo uma inédita metodologia aplicada nesta área. Concluiu-se que o 

bairro tem maior parte de sua área com Alta e Muito Alta Vulnerabilidade socioambiental a 

desastres, sendo definidas sete (7) áreas críticas, com Muito Alto IVSA, e perigos associados 

a movimentos de massa ou alagamento. Ao final elencou-se os principais problemas 

socioambientais encontrados, como elementos geradores para a proposição de medidas 

mitigadoras e/ou intervenções propostas, referentes a fatores de vulnerabilidade de ordem 

estruturais: como baixo padrão construtivo das residências; drenagem urbana deficiente; 

imóveis abandonas em via de desabamento;  infraestrutura dos acessos e contenção de talude. 

E sociais: como falta de educação sobre risco socioambiental; renda e escolaridade dos 

moradores; presença de pessoas com dificuldade de locomoção e/ou portadores de 

necessidades especiais. Esta realidade evidencia a necessidade de ações urgentes aplicadas na 

resolução e/ou diminuição dos problemas apontados, o que é pauta ao final deste trabalho. 

 

 

Palavras-chave: Risco; Vulnerabilidade Social; Índice; Exposição Físico-natural; 

Movimentos de Massa; Socioambiental; Bairro Mãe Luiza; Natal/RN. 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

Macedo, Yuri Marques. Environmental vulnerability in the neighborhood of Mãe Luíza, 

Natal – RN/Brasil. 2015. Dissertation (Masters in Geography) - Federal University of Rio 

Grande do Norte, Natal. 176f. 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This work has as object the elaboration of social environmental indicator of disaster risk that 

are present in precarious areas of human occupation, related to intense environmental 

dynamic from the perspective of the studies about the subject in Geography. The District of 

Mãe Luiza in Natal, capital city of Rio Grande do Norte, was defined as the study area. The 

place was chosen because it presents –historically- several vulnerability conditions and 

exposure to disaster risk.  After a local social environmental description, two indexes were 

elaborated: the Social Vulnerability Index (SVI or IVS in Portuguese), based on 17 

(seventeen) variables arranged on a questionnaire addressed to the population nucleus of the 

district, on regular grid (systematic sampling), classified into 5 (five) levels of SV from the 

weighted average; and the Physical and Natural Exposure to the Mass Movements Index 

(EMMI or IEMM in Portuguese) which had 16 (sixteen) variables that feature conditions of 

exposure to the mass movements in the district with classified levels from the weighted 

average of 1 (one) to 5 (five). The relationship between these two results, specialized in the 

district map, produced the Social Environmental Vulnerability Index (SEVI or IVSA in 

Portuguese) of Mãe Luiza, also classified into 5 (five) levels, following the Boolean logic 

correlation for cartographic overlay with use of computer software ArcGIS v.9.3, being 

named as: Very Low; low; average; high; and Very High Environmental Vulnerability in 

District. The study is based on the methodology proposed by Guerra et al (2009) for EMMI 

and by Almeida (2010) for SVI. They were modified and adapted according to the local 

reality, producing a new methodology in this study area.  It was concluded that the 

neighborhood has most of its area with High and Very High Socio-environmental 

vulnerability to disasters, defined seven (7) critical areas, with Very High IVSA, and hazards 

associated with mass movements or flooding. In the end, the main issues that were found, 

such as generating elements for proposing mitigation measures and/or the proposed 

interventions were enumerated, related to structural order of vulnerability factors: how low 

constructive pattern of households; poor urban drainage; Real Estate forsaken in landslide 

routes; infrastructure ready access roads and slope containment. And social: as a lack of 

education about environmental risk; income and education of residents; presence of persons 

with limited mobility and/or those with special needs. This reality highlights the need for 

urgent action applied to the resolution and/or reduction of these problems, which is focusing 

the end of this work. 

 

 

Keywords: Risk; Social vulnerability; Index; Physical natural exposure; Mass movements; 

Socio-Environmental; Neighborhood Mãe Luiza; Natal/RN. 
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 INTRODUÇÃO 

O objeto deste trabalho reside na elaboração de indicadores socioambientais de risco 

de desastres, presente em áreas de ocupação humana precária, associada à intensa dinâmica 

ambiental, na perspectiva dos estudos sobre o tema em Geografia. Definiu-se como área de 

estudo o bairro Mãe Luiza, em Natal, capital do Estado do Rio Grande do Norte (Mapa 1). O 

local foi escolhido como tal por historicamente apresentar diversas condições de 

vulnerabilidade e exposição ao risco de desastres. 

A relação entre vulnerabilidade social e perigos ambientais define o nível de risco para 

perdas humanas e materiais num lugar. Sendo assim, após a realização da pesquisa, atestou-se 

que o sítio urbano de Natal está disposto sobre ambientes de tabuleiros - Formação Barreiras; 

circundados por campos de dunas fixas e móveis; cortado pelas planícies: litorâneas, fluviais, 

flúvio-lacustre e flúvio-marinha (Oliveira, 2003) (tais detalhamentos sobre as formações serão 

discutidos no Cap. 2). Todos esses ambientes detêm intensas limitações à ocupação urbana, 

principalmente quando ausência e/ou precariedade de infraestrutura, saneamento e drenagem 

urbana.  

Ainda sobre a temática urbana, observa-se que este processo se deu no Brasil de forma 

desordenada, marcada pelo êxodo rural acelerado, fenômeno populacional ocorrido entre 

meados de 1960 a 1990. Neste processo não houve adequação urbanística, em função do 

aumento populacional de maneira abrangente, entre os diversos estratos sociais dos sítios 

urbanos. Ocorreu de fato que populações rurais, com maioria pobre migravam para as cidades 

atraídas pelas promissoras oportunidades, motivadas pela industrialização e crescimento do 

setor de serviço, sem criação de infraestrutura urbana adequada para comportar os novos 

moradores.  

O Censo demográfico Nacional de 1960 mostrou que 55% da população brasileira 

vivia em situação rural, contra 45% urbana. Logo em 1970, somente dez anos depois, essa 

proporção já se invertera, e em 2000 o censo já marca 81% para população urbana contra 19% 

Rural. Esta problemática foi base para o desenvolvendo das periferias ou “aglomerados 

subnormais”.   

No país é mais frequente que comunidades carentes apresentam menos mecanismos de 

lidar, se recuperar e se adaptar aos desastres. No momento em que locais de moradias 

(bairros, vilas, assentamentos, comunidades, etc), têm correlação entre vulnerabilidade social 

e intensa dinâmica ambiental, há a produção de “Territórios de Risco”. Este conceito parte de 
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concepção teórico-metodológica, que é pauta dos estudos de risco socioambiental em 

Geografia (Almeida, 2010, pg. 171).  

Esta concepção foi aplicada ao Bairro Mãe Luiza com tais características, marcado por 

habitações com estrutura física precária (Mapa 1). O qual está inserido numa área de cordão 

dunar, de sedimentos inconsolidados arenosos, sobre intensa ação erosiva eólica e/ou pluvial, 

assim como ação de força gravitacional, com ocupação humana em intensa declividade 

associada a baixo padrão construtivo. E tem, em uma primeira análise, perigos associados à 

movimentação de massa: quedas, corridas; e/ou escorregamento/deslizamento. 
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Conforme disponibilizado pela Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo de Natal 

(SEMURB/PMN), Mãe Luiza tem poucos equipamentos dispostos em sua área, que são 

fundamentais à vida da sociedade local. Existem no bairro 10 estabelecimentos educacionais; 

2 de saúde pública; 2 de práticas esportivas; 2 de segurança pública; e 2 equipamentos 

urbanos. 

A configuração ambiental do local (que será discutida no Cap. 2) propicia o perigo de 

movimento de massa por causa de suas características socioambientais, que quando 

combinadas favorecem este processo potencialmente danoso à população que resida na área 

impactada. Há sobreposição de habitações precárias e carências de infraestrutura urbana, com 

sítio urbano extremamente exposto a ocorrência de movimentos de massa. Tal tipo de perigo 

constitui-se num dos principais do Brasil (Castro, 1998). Na dinâmica ambiental brasileira 

tem-se como principais condicionantes dos movimentos de massa: Ação antrópica; 

Geomorfologia; Geologia; Clima; e Vegetação (Augusto Filho e Virgilli, 1998; Guidicini e 

Nieble, 1976; Guidicini e Nieble, 1984; Fernandes e Amaral, 1996. In Silva, 2011). 

Sazonalmente no Brasil ocorrem desastres e catástrofes, motivadas por eventos de 

movimento de massa (deslizamento, escorregamentos, escoamento), com perdas materiais e 

humanas às populações. O fator climático, sobretudo pelas altas precipitações do inverno 

tropical-chuvoso, é primordial neste contexto. Esta condição climática é típica do litoral 

oriental brasileiro, porque recebe a umidade do Oceano Atlântico de maneira frontal, onde no 

contato com o continente que residem as maiores precipitações. 

Como principais casos recentes de danos à população, temos no país os desastres: 

Inundações e deslizamentos no Vale do Itajaí, Santa Catarina, novembro de 2008, com 135 

óbitos e 78.000 desabrigados (CEDEC-SC, 2009); deslizamento de terra e detritos em Angra 

dos Reis, Rio de Janeiro, Janeiro de 2010, com 53 mortes e 4.500 desabrigados (DC/Angra 

dos Reis, 2010); deslizamento e escorregamento na Região Serrana do Rio de Janeiro, janeiro 

de 2011, com 916 mortes e 35.000 desabrigados; e os casos de Alagoas e Pernambuco 

também com alagamentos e desabrigados.  

 Estes eventos foram os desencadeadores diretos na aceleração da institucionalização, 

pelo governo federal brasileiro, da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC). A 

sociedade não aceitaria mais a premissa de que estes problemas seriam somente de ordem 

natural, o que se deu a partir da Lei nº 12.608, de 10 de Abril de 2012.  Lei que é o marco de 

uma nova mentalidade no país a respeito dos riscos socioambientais e desastres naturais, e 

também institui o sistema de informações nacional no monitoramento de desastres, 
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alavancando e modernizando o CEMADEM – Centro Nacional de Monitoramento e Alertas 

de Desastres Naturais, referência atualmente sobre dados deste tema em todo o país.   

 Observa-se nestes locais, com recorrência, que as habitações têm pouco ou nenhuma 

estrutura para suportar possíveis movimentos de massa. A figura 1 pode ilustrar algumas 

situações encontradas em Mãe Luiza. Estas condições, desde já, são responsáveis pela 

caracterização da situação de vulnerabilidade socioambiental, emergindo a necessidade de 

estudos e políticas voltadas a dirimir o problema, onde identificado.  

 Neste contexto será possível responder às indagações: os moradores sabem que estão 

em situação de risco socioambiental? Já houve casos recentes no bairro de danos causados 

pelos desastres associados à ocupação irregular? Como ocupar esses territórios com menor 

risco possível para esta comunidade? Quais as medidas jurídicas cabíveis para a remoção ou 

reutilização das áreas de risco mais latentes? Quais áreas do Bairro estão em maior risco 

socioambiental? São alguns dos questionamentos que foram respondidos no concernente aos 

fatores socioespaciais do local. 

 

 

Figura 1 – Ocupação sobre dunas no bairro de Mãe Luiza – Natal/RN. Vista do interior do bairro 

mostrando a diferença topográfica. B) Vista da Rua São Pedro, evidenciando árvores inclinadas e 

habitações em declividade acentuada. Fonte: Visita de campo Grupo de Pesquisa: GEORISCO - 

Dinâmicas ambientais, riscos e ordenamento do território, em 22/03/2014. 

 

Conforme observamos na figura 1, as habitações estão alocadas em áreas de topo de 

morro e/ou encostas de alta declividade, que se configuram em Áreas de Preservação 

Permanente (APP)
1
 segundo Novo Código Florestal brasileiro. Visualizou-se, em estudo de 

                                                 
1
 Novo Código Florestal Brasileiro (Lei Nº 12.651, de 25 de maio de 2012.) define como sendo Áreas de 

Preservação Permanente (APP), com função de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade 

geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das 

populações humanas. Assim, pelo capítulo II, seção I, artigo 4º consideram-se como APP: as florestas e demais 

formas de vegetação natural  situadas ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto 

em faixa marginal; ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais; nas nascentes, ainda 

que intermitentes e nos chamados "olhos d'água", qualquer que seja a sua situação topográfica; no topo de 
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campo realizado, que as condições de precariedade dos materiais nas construções de várias 

casas, bem como as estruturas de fundação são improvisadas aumentando ainda mais o grau 

de vulnerabilidade destas moradias. Esta temática será detalhada no segundo capítulo, quando 

analisaremos o processo de ocupação do Bairro, assim como a problemática ambiental local. 

A pesquisa realizada se baseia na hipótese que a inter-relação entre os riscos naturais e 

as vulnerabilidades sociais produz territórios de risco como os observados em Natal, como 

estudo de caso o Bairro de Mãe Luiza. Este trabalho tem como objetivo principal elaboração 

de indicadores socioambientais de risco de desastres, com análise e mapeamento das áreas de 

risco determinadas pela produção do índice de Vulnerabilidade Socioambiental do Bairro Mãe 

Luiza, Natal-RN. Tendo como base os pressupostos teórico-metodológicos pautados em 

estudos da Geografia física e análise de risco em Geografia. Nesta direção tem-se como 

objetivos específicos: 

(I) Elaborar discussão conceitual sobre risco e vulnerabilidade, focando nas 

suas abordagens teórico-metodológicas;  

(II) Caracterizar o meio físico-natural da área de estudo, assim como os riscos 

associados ao processo de uso e ocupação realizado pela população no 

local;  

(III) Analisar a exposição da população local a riscos naturais e identificar quais 

são os perigos naturais em que está exposta, e qual o nível de 

vulnerabilidade diferencialmente disposto no Bairro;  

(IV) Elaborar e analisar o mapa de vulnerabilidade socioambiental da área de 

estudo, direcionando sugestões e medidas mitigadoras, visando à redução 

do risco socioambiental encontrado na área.  

 

 Cada capítulo buscou responder a um objetivo específico, e assim absorver o objetivo 

principal do trabalho quando analisado em conjunto, sempre de maneira inter-relacionada. 

O primeiro capítulo versa sobre a base teórico-metodológica e conceitual do trabalho, 

a qual define a estrutura de embasamento relacionada à produção de conhecimento em 

Geografia, enquanto Ciência. Nesta sessão foram detalhados todos os procedimentos 

                                                                                                                                                         
morros, montes, montanhas e serras; nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45°, equivalente a 

100% na linha de maior declive; nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues; nas 

bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, em faixa nunca inferior a 100 (cem) 

metros em projeções horizontais; e em altitude superior a 1.800 metros, qualquer que seja a vegetação. 
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metodológicos utilizados, assim como desafios, ajustes e adaptações realizadas ao longo do 

trabalho. 

No segundo capítulo tem-se a caracterização socioambiental da área de estudo, onde 

foi detalhada a problemática que se insere o Bairro Mãe Luiza, com problemas de ordem 

ambiental (natural) e socioeconômica. 

Para o terceiro capítulo, fizemos a elaboração de indicadores e índices 

socioambientais de risco a desastres no Bairro, tal como a integração posterior destas duas 

imbricadas em um produto, que é a Proposta de mapa de risco a desastre causado por 

movimentos de massa para a área. Neste momento temos a construção empírica de como 

nossa análise se estruturou, assim como os resultados e dados coletados em campo e 

laboratório, há aqui uma fragmentação e integração instrumental dos dados visando a melhor 

apreensão do trabalho em suas partes e todo.  

Por fim, o último capítulo foi realizado uma análise dos resultados encontrados em 

prol da evolução da temática de maneira objetiva e prática, visando à melhoria das condições 

de habitação e mitigação do risco socioambiental. Nesta parte do trabalho serão dispostas as 

sugestões propostas após os resultados obtidos na pesquisa, visando à aplicabilidade deste 

trabalho para a melhoria das condições objetivas da população residente no local, assim como 

crescimento da temática na ciência geográfica. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  11  --  RRIISSCCOOSS  

SSOOCCIIAAMMBBIIEENNTTAAIISS  EE  

GGEEOOGGRRAAFFIIAA   
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1. RISCOS SOCIOAMBIENTAIS EM GEOGRAFIA 

Este primeiro capítulo da dissertação versa sobre a concepção teórica e metodológica 

dos estudos de risco e vulnerabilidade socioambiental em Geografia. Em sua primeira parte 

traz as contribuições da análise ambiental integrada, sobre bases metodológicas da Teoria 

Geral dos Sistemas (TGS). Na sequência as proposições conceituais e metodológicas 

consagradas nos estudos de risco socioambiental em Geografia, assim como parte final sobre 

a importância dos estudos de risco voltados à escala de detalhe, o que é objeto deste trabalho. 

 Contudo, o principal objetivo deste capítulo é apresentar a discussão dos pressupostos 

teórico-metodológicos e conceituais desta pesquisa, evidenciando conceitos como: Estrato 

Geográfico, Geossistema, Análise Geográfica Integrada, Geoecologia, Paisagem, 

Ecodinâmica.  Na segunda parte: Risco, Perigo e Vulnerabilidade, associados aos eventos 

ambientais que produzem perdas materiais e de vidas humanas; mostrando como estes são 

incorporados à ciência geográfica. 

 

1.1 Análise ambiental integrada e Geografia Física 

Utilizou-se neste trabalho o arcabouço teórico-conceitual da corrente de estudo dos 

riscos e vulnerabilidades socioambientais em Geografia, como uma vertente que se utiliza de 

conceitos e temas próprios, porém em consonância com as categorias de análise espacial 

inerentes à ciência geográfica. Os elementos do espaço contidos na análise da obra de Milton 

Santos, assim como as categorias de análise e conceitos fundamentais da Geografia serão 

norteadores do trabalho. Aos Geógrafos cabe estudar o espaço Geográfico, como um conjunto 

de objetos e ações vistos indissociavelmente (SANTOS, 1996), devendo examinar a vertente 

dos riscos socioambientais sobre a ótica do lugar e do uso do território feito pela sociedade. 

A geografia física, a partir da percepção integrada do espaço, com a imbricação da 

natureza e sociedade para suas análises, buscou sempre entender ‘as partes’ para explicar o 

‘todo’ (GRIGORIEV, 1968. Apud ROSS, 2006). Neste contexto, fez-se necessário estudar os 

elementos da natureza em suas relações intrínsecas, produzindo a totalidade em que se 

debruçava à época (meados do Séc. XX): os ambientes naturais, seus compartimentos e 

relações internas, assim como recursos naturais e valores ecológicos para a sociedade que se 

desenvolve nestes ambientes.  

Assim, a Geografia física geral ou Geografia da natureza tem por objetivo 

investigar os fenômenos naturais, sempre inter-relacionados, que se 

caracterizam por processos dinâmicos de fluxos de energia e matéria entre as 

partes de um todo indissociável. Os processos físicos e químicos e as 
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morfologias dos materiais definem os componentes que formam um 

significativo segmento denominado de “estrato geográfico”. (ROSS, 2009)  

 

O “estrato geográfico” denominado por Grigoriev (1968. Apud ROSS, 2006) versa 

sobre o ambiente de vida do ser humano. Neste que se dão as relações humanas organizadas 

em sociedade. Seria o ‘hábitat’ do ser humano, onde se daria a vida na Terra. Que é 

constituído pela parte superior da crosta terrestre, baixa atmosfera, hidrosfera, solos, cobertura 

vegetal e reino animal, originado e desenvolvido na interface 

atmosfera/hidrosfera/litosfera/biosfera, geneticamente ligado à superfície terrestre exposta à 

radiação solar.  

O conceito de Geoecologia de Troll (1939. Apud ROSS, 2006) foi subsídio 

fundamental para as análises de Geografia integradas (ou estudos da paisagem) que se 

sucederam.  Com o advento da fotografia aérea e a sua consequente interpretação, o autor 

introduz o conceito, como forma de análise dos componentes do meio físico e biológico.  O 

qual, em suas relações internas, produziria a unidade da paisagem, chamado anteriormente de 

“paisagem ecológica” pelo autor, uma influência direta dos pressupostos da Ecologia ou dos 

estudos “naturalistas”, como “Ecossistema” (TANSLEY, 1935. Apud ROSS, 2006). No 

primeiro conceito o centro da análise é uma dada paisagem em sua unidade natural, chamada 

de “Ecótopo”.  Já “ecossistema” tem, em seu cerne analítico, determinada espécie biológica. 

A teoria geossistêmica de Sotchava (1963. Apud SALES, 2004) e Bertrand (1968) foi 

utilizada para as análises do ambiente de estudo em uma perspectiva de imbricação 

socioambiental, na qual o agente antrópico, organizado em sociedade, é fundamental para a 

percepção de áreas de risco. Há de se evidenciar o uso da metodologia proposta por Tricart 

(1977), que propõe a definição de classes da dinâmica do meio a partir da relação 

morfogênese/pedogênese num determinado sistema ambiental.  

Sotchava (1977) caracterizou-o como a expressão dos fenômenos naturais 

resultantes da interação, na superfície da Terra, da litomassa com biomassa, 

aeromassa e hidromassa. Para esse autor, as formações naturais 

experimentam na atualidade o impacto de elementos sociais, econômicos e 

técnicos, que lhes modificam a dinâmica natural peculíar; nesse sentido, a 

concepção geossistêmica implica conceitualmente a relação sociedade x 

natureza.  

(...) Bertrand (1968), na sua Geografia Física Global, conceituou 

geossistema como um tipo de sistema aberto, hierarquicamente organizado, 

formado pela combinação dinâmica e dialética, portanto instável, de fatores 

físicos, biológicos e antrópicos. O geossistema resulta, segundo o autor, da 

combinação dinâmica de um potencial ecológico (geomorfolologia, clima, 

hidrologia), de uma condição de exploração biológica natural (vegetação, 

solo, fauna) e de atividades ditas antrópicas. Partindo dessa abordagem, o 

autor propôs a adoção de escalas espaciais diferentes - em ordem decrescente 
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são elas a zona, o domínio, a região, o geossistema, o geofácies e o geotopo, 

estes dois últimos classificados a partir de critérios biogeográficos e 

antrópicos (SALES, 2004). 
 

Esta concepção baseia-se nos pressupostos da Teoria Geral dos Sistemas (TGS) 

proposta por Bertalanfy (1950). Nela, “os sistemas foram definidos como conjuntos de 

elementos que se relacionam entre si, com certo grau de organização, procurando atingir um 

objetivo ou uma finalidade” (BERTALANFY, 1950. Apud, SALES, 2004). Com esta 

percepção, aplicada à Geografia Soviética se desenvolve o conceito de Geossistema, 

aprimorado e sistematizado pela Escola Francesa, a partir dos trabalhos de Georges Bertrand 

(1968) e Jean Tricart (1977). Nestes trabalhos há o interesse em sistematizar o conceito de 

Geossistema sobre uma ótica de Unidades de Paisagem. Conceito usualmente utilizado na 

Escola Francesa.  

Neste contexto, visando a uma caracterização didática do conceito, Bertrand propõe 

sua divisão taxonômica para o que chama de unidades da paisagem. Essa contribuição é base 

para os estudos integrados do ambiente em geografia, em que se  pretende  caracterizar áreas e 

organizá-las em regiões, a partir da interação entre os elementos do ambiente (Fatores 

Bióticos, Antrópicos, Meio Físico). 

Essa percepção marca os estudos Geossistêmicos de Sotchava, sendo aprimorado e 

efetivado por Bertrand e Tricart a partir da influência marcante da sociedade na modelagem 

da paisagem em toda sua estrutura. Colocando a dimensão temporal na análise, a paisagem 

haveria de ser vista sobre uma ótica processual, que é dinâmica (TRICART e CAILLEUX, 

1956. TRICART, 1977. Apud SALES, 2004).  

Na figura 2, encontra-se o esquema metodológico da relação entre o potencial 

ecológico (processos geológicos, climatológicos, geomorfológicos e pedológicos); a 

exploração biológica (o potencial biótico da flora e da fauna naturais); e a ação antrópica: 

sistemas de exploração socioeconômicos. Juntos contribuem para a produção de uma unidade 

da paisagem, com escala de análise definida a partir da classificação taxonômica, que é o 

Geossistema. 
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Figura 2 – Esquema metodológico do Geossistema. Fonte: BERTRAND, 1968, p.8. 

 

 Essa relação entre os elementos pode ocorrer em diferentes escalas de análise, bem 

definidas segundo Bertrand (1968) e Tricart (1977). Essa definição escalar está representada 

no quadro 1, clássica nos estudos geoambientais em Geografia, amplamente referenciada nas 

produções a respeito do tema nesta Ciência.  

 

Quadro 1 – Esquema do método de estudo de geossistemas. 

 

Fonte: BERTRAND, 1968, p.7. 
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Segundo Rodrigues (2001), a abordagem geossistêmica trouxe um caráter dinâmico ao 

estudo da paisagem, tendo em vista que é possível realizar uma classificação dos geossistemas 

formando uma série histórica, a partir do conhecimento processual dos elementos da paisagem 

(relevo, solos, geologia, clima, etc.).  De acordo com o estado em que a paisagem se 

encontrava em períodos distintos, permite-nos a realização de diagnósticos e prognósticos 

visando ao planejamento territorial.  

Em síntese, a teoria sistêmica na Geografia foi largamente utilizada para embasar os 

estudos inerentes à Geografia Física, com temas associados ao meio ambiente, zoneamento 

geoambiental e correlatos. Autores como Sotchava, Bertrand, Tricart, Chiristofoletti, 

Monteiro, entre outros, são expoentes no estudo do tema nesta Ciência, e seus estudos 

nortearam este trabalho, com direta importância nas proposições aqui apresentadas.   

Os conceitos principais utilizados nesta pesquisa foram os conceitos de Espaço 

Geográfico e Paisagem.  Assim como os conceitos secundários foram os de território e lugar. 

Estes conceitos incidirão na análise pretendida, no que se refere aos aspectos de como eles 

contribuem para a realidade da área de estudo no contexto da ocupação humana em áreas de 

risco, e estudos dos riscos e vulnerabilidades em Geografia. 

O estudo do Espaço Geográfico enquanto totalidade será fundamental para a análise 

pretendida, pois a organização deste, sobretudo nos países subdesenvolvidos ou em 

desenvolvimento, reflete as desigualdades socioespaciais, que são latentes nos espaços 

urbanos. Esta realidade caracteriza ambientes de risco à ocupação humana, os quais são 

dispostos em função da (re) valorização do espaço urbano a partir da dinâmica 

socioeconômica, ou do capital. Esta dinâmica produz áreas de valorização do espaço urbano 

em detrimento de áreas afastadas, desvalorizadas e negadas pelo núcleo social local.  

O conceito de Paisagem será utilizado na análise a partir das acepções caracterizando 

este conceito como um sistema de interação física, natural e social, produzindo uma realidade 

vista no Espaço geográfico e/ou recortes espaciais que se queiram estudar, como é o caso da 

área de estudo deste trabalho.  O conceito será utilizado nas perspectivas de análise de Carl 

Sauer para Paisagem, definida como sendo:  

Uma área composta por associação distinta de formas, ao mesmo tempo 

físicas e culturais, onde sua estrutura e função são determinadas por formas 

integrantes e dependentes, ou seja, a paisagem corresponde a um organismo 

complexo, feito pela associação específica de formas e apreendido pela 

análise morfológica, ressaltando que se trata de uma interdependência entre 

esses diversos constituintes, e não de uma simples adição, e que se torna 

conveniente considerar o papel do tempo (SAUER, 1998).   
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Nesta perspectiva, se tem a Paisagem vista sistematicamente, ou seja, como um 

complexo derivado da inter-relação entre os elementos constituintes e suas formas 

correspondentes. Neste aspecto se percebe a influência da Teoria Geral dos Sistemas (TGS), 

desenvolvida em meados de 1950, por Bertalanffy, na qual a realidade da paisagem é vista 

como um produto da interação interdependente entre os elementos ambientais incidentes.  

Esta teoria, aplicada à análise ambiental, caracteriza a abordagem Geossistêmica proposta por 

Sotchava (1962), em que a morfologia não é central na conceituação de Paisagem e sim a 

dinâmica e estrutura funcional deste conceito. Esta concepção foi presente na análise 

pretendida neste trabalho.   

O conceito de “espaço total” de Milton Santos (1996), desenvolvido por Ab’Saber 

(1994), se insere neste trabalho, considerando que: 

Espaço total inclui todo o mosaico dos componentes introduzidos pelo 

homem ao longo da história da paisagem de uma área considerada parte de 

um determinado território. Entendendo-se por paisagem o suporte ecológico 

e bioecológico modificado por uma infinidade variável de obras e atividades 

humanas (AB’SABER, 1994). 

 

Torna-se fundamental o estudo integrado do espaço a partir da ótica da vulnerabilidade 

socioambiental da população, que está no centro deste trabalho, assim como nos demais 

estudos desta vertente da Geografia, cujos riscos e vulnerabilidades, numa perspectiva 

socioambiental, serão discutidos a seguir. 

 

1.2 Conceituação de Risco Socioambiental 

É bastante comum associarmos o termo risco a qualquer situação de perda e 

principalmente acidentes, mas sua origem remonta à Grécia Antiga e significava pedra, raiz 

ou ainda corte em terra firme; posteriormente riscus, já no latim, foi usado para designar 

falésia, precipício. Porém, apenas nos séculos XVI e XVII o termo risco deixou de fazer 

referência a elementos da paisagem natural e passou ter significação mais ampla. 

Relacionava-se à incerteza, tendo em vista que, nesse período da história, ocorreram as 

Grandes Navegações lideradas por espanhóis e portugueses, que faziam longas travessias em 

águas desconhecidas sem terem a certeza do regresso a suas terras de origem (in DNV 

MANAGE RISK, 2011). 

 O estudo do tema em Geografia tem seus primeiros trabalhos de destaque por volta da 

década de 1920, com Gilbert F. White, Ian Burton e Robert W. Kates, geógrafos, colegas de 

graduação na tradicional Escola de Chicago (E.U.A). Foram os precursores das discussões 



32 

 

 

 

sobre os riscos e perigos socioambientais na Geografia. A partir da produção de estudos, 

concepções e conceitos em torno dos Natural Hazards, em cuja tradução usual significam 

perigos naturais. 

Em 1927, o governo dos Estados Unidos da América solicitou ao Corpo (Conselho) 

Nacional de Engenharia (U.S. Corps of Enginners) a proposição de estudos e medidas 

voltadas aos problemas de inundações em áreas rurais e urbanas (MARANDOLA JR e 

HOGAN, 2004). Os Geógrafos citados chefiaram um grupo de trabalho com a participação de 

profissionais de diversas áreas, que se correlacionaram ao tema a partir das necessidades 

encontradas e da transdisciplinaridade do assunto.  

O estudo a respeito da vulnerabilidade e riscos socioambientais foi sistematizado e 

desenvolvido nesse contexto. A discussão tem início, diretamente ligada ao planejamento 

estatal, o que é explicável a partir da percepção da necessidade do governo nacional mitigar 

os danos e prejuízos de ordem física e econômica, sobretudo em um país que visa a um 

desenvolvimento socioespacial digno e moderno. A Geografia tem a tradição e o lugar 

privilegiado de relacionar os fatores sociais e ambientais com a destreza que nenhum outro 

tipo de ciência consegue. O que foi determinante para o sucesso desta temática, e a emergente 

discussão no contexto brasileiro.  

Os autores apontam para a interação natureza-sociedade-tecnologia, 

enfatizando assim o caráter integrado das análises e os diferentes níveis de 

vulnerabilidade aos hazards, que variam de acordo com os diferentes 

termos desta relação (MARANDOLA e HOGAN, 2004).  

 

Faz-se presente nessa relação, a percepção do uso que o Homem faz da natureza, com 

o predomínio central do ordenamento territorial. Portanto, deve estar na estrutura das 

intervenções de políticas públicas e planejamento, como afirma Marandola Jr. quando cita 

White (1973): 

A contribuição dos geógrafos foi imprescindível por incorporar uma visão 

integrada do problema, tal como o formulou White (1973: 194): “How does 

man adjust to risk and uncertainty in natural systems, and what does 

understanding of that process imply for public policy?” Assim, a relação 

homem-meio/sociedade-natureza é colocada no centro do processo de 

ocupação humana de um território, estando sua compreensão no cerne dos 

mecanismos de intervenção e gestão deste território (MARANDOLA JR e 

HOGAN, 2004, p.97). 

 

É necessário evidenciar a importância dos estudos em Sociologia e Demografia como 

correspondentes e complementares à vertente do risco em Geografia. Trabalhos como os de 

Ulrich Beck, com a publicação Risikogesellschaft - Auf dem Weg in eine andere Moderne 
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(1986), em alemão, traduzida para o português em 2010 (Sociedade de Risco - Rumo a uma 

outra modernidade). 

Incluíram-se os riscos ecológicos, químicos, nucleares e genéticos, 

produzidos industrialmente, externalizados economicamente, 

individualizados juridicamente, legitimados cientificamente e minimizados 

politicamente. Mais recentemente, incorporou também os riscos econômicos, 

como as quedas nos mercados financeiros internacionais. Este conjunto de 

riscos geraria “uma nova forma de capitalismo, uma nova forma de 

economia, uma nova forma de ordem global, uma nova forma de sociedade e 

uma nova forma de vida pessoal” (BECK, 1999, p.2-7). 

 

Neste trabalho, o autor caracteriza os diferentes tipos de risco em que a sociedade 

moderna está exposta, assim como faz uma análise desta a partir da perspectiva do 

individualismo característicos do capitalismo, em sua produção social: a Sociedade Urbano-

Industrial. São elementos centrais de identificação desta sociedade as catástrofes ecológicas, 

as crises financeiras, o terrorismo e as guerras preventivas. Nessa obra, Beck expõe os 

desastres ocorridos em diversas partes do mundo, com relação aos riscos promovidos pela 

sociedade tecnológica atual, como por exemplo: Hiroshima e Nagasaki (Japão, 1945); Seveso 

(Itália, 1976); Bophal (Índia, 1984); Chernobyl (Ucrânia, 1986); Goiânia (Brasil, 1987).  

 

Quadro 2 – Tipos de Riscos Espacializados. 

 

TIPOS DE RISCOS 

DEFINIÇÕES, CARACTERÍSTICAS, 

EXEMPLOS 

Riscos Ambientais 

Riscos Naturais 

Riscos pressentidos, percebidos e suportados por 

um grupo social ou sujeito à ação passível de um 

processo físico natural; podem ser de origem 

litosférica (terremotos, desmoronamentos de solos, 

erupções vulcânicas), e hidroclimáticas (ciclones, 

tempestades, chuvas fortes, inundações, nevascas, 

chuvas de granizo, secas); apresentam causas 

físicas e escapam largamente a intervenção 

humana e são de difícil previsão. 

Riscos Naturais 

agravados pelo 

homem 

Resultado de um perigo natural cujo impacto é 

ampliado pelas atividades humanas e pela 

ocupação do território; erosão, desertificação, 

incêndios, poluição, inundações e etc. 

Riscos Tecnológicos 

Distinguem-se em poluição crônica (fenômeno 

perigoso que ocorre de forma recorrente, às vezes 

lenta e difusa) e poluição acidental (explosões, 

vazamentos de produtos tóxicos, incêndios). 

Riscos Econômicos, geopolíticos e sociais  

Riscos atrelados à divisão e ao acesso a 

determinados recursos (renováveis ou não), que 

podem se traduzir em conflitos latentes ou abertos 

(caso das reservas de petróleo e água); podem ser 

ainda de origem nas relações econômicas na 

agricultura (insegurança alimentar), causas da 

globalização (crises econômicas), insegurança, 
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violência em virtude da segregação socioespacial 

urbana, riscos a saúde (epidemias, fome, poluição, 

consumo de drogas e etc). 

Outros Tipos de Riscos 

 

Ex.: Riscos 

Maiores 

 

A compreensão do risco também depende da 

escala de análise; o risco maior é assim 

considerado quando o custo de recuperação e o 

número de perdas humanas são relativamente 

elevados para os poderes públicos e seguradores; 

os riscos maiores correspondem a eventos de baixa 

frequência e grande magnitude e consequências 

(ex.: Chernobyl, Seveso, Bhopal, Katrina, etc.); há 

ainda exemplos de “territorialização” dos riscos, 

como é o caso específico dos riscos urbanos, em 

razão da complexidade e da multidimensionalidade 

de atores e variáveis das cidades. 

Ex.: Riscos 

urbanos 

Fonte: Organizado por Almeida (2010), a partir de Veyret (2007). 

 

Os Geógrafos, ao longo do desenvolvimento e expansão dos estudos sobre o tema, 

percebem que existem riscos que não se caracterizam somente como naturais, em uma 

mudança de conceito que configura outras espécies de riscos à ocupação e integridade 

humana. O desenvolvimento do conceito de Natural Hazards ou perigos naturais evoluiu em 

paralelo com o de Vulnerabilidade, pois os perigos têm maior impacto a certa população 

humana do que a outras, e só assim ocorre a introdução e valorização efetiva do tema em 

Geografia. 

 São alguns conceitos e temas fundamentais a estes estudos, produzidos por diversos 

autores ao longo do desenvolvimento deste tema até a atualidade: Riscos, Perigos, 

Vulnerabilidade, Desastre e Catástrofe são fundamentos aos estudos sobre vulnerabilidade 

socioambiental.  

Surge assim o conceito de Vulnerabilidade Social no cerne da problemática, no qual 

indivíduos ou grupos de pessoas estariam suscetíveis aos perigos da dinâmica natural, de 

modo diferenciado, em função de suas características sociais e econômicas. A partir de 1990, 

emerge a preocupação com os condicionantes socioeconômicos, tais como pobreza, 

desigualdade socioespacial e favelização, que entraram no núcleo da discussão (ALMEIDA, 

2010).  

Neste trabalho usou-se como fundamento os conceitos de Risco e Perigo propostos por 

Veyret (2007) e Smith (2001), respectivamente, autores que se enquadram como expoentes do 

desenvolvimento desta vertente da Geografia, assim como Blaikie et al. (1994), dos quais se  

utilizou o conceito de vulnerabilidade, em apanhado conceitual de Susan Cutter (1996). 
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1.2.1 Risco 

O risco é uma construção social, está diretamente ligado à concepção da população em 

relação a algum perigo potencial de causar danos físicos e perdas materiais de grande monta, 

uma população pode não ter a percepção de que está em risco. “Risco é a percepção de um 

indivíduo ou Grupo de indivíduos da probabilidade de ocorrência de um evento 

potencialmente perigoso e causador de danos, cujas consequências são uma função da 

vulnerabilidade intrínseca desse grupo ou indivíduo” (VEYRET, 2007, p.24).   

De forma simplificada, pode-se considerar o risco vinculado a um 

acontecimento que pode realizar-se ou não. Contudo, a existência de um 

risco só se constitui quando há a valorização de algum bem, material ou 

imaterial, pois não há risco sem a noção de que se pode perder alguma coisa. 

Portanto, não se pode pensar em risco sem considerar alguém que corre 

risco, ou seja, a sociedade (CASTRO; PEIXOTO; RIO, 2005, p. 27). 
 

Portanto, a partir das concepções expostas acima, o Risco socioambiental pode ser 

conceituado pela seguinte equação:  

 

R = P x V     onde: 

 

R = Risco; P = Perigo e V= Vulnerabilidade. 

O risco seria uma função entre a vulnerabilidade dos indivíduos ou sociedade e o 

perigo (álea
2
) a que está exposta (o). Conforme representação conceitual na figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Segundo (Veyret, 2007, p.24) álea seria o “acontecimento possível; pode ser um processo natural, tecnológico, 

social, econômico e sua probabilidade de realização”. Se vários acontecimentos são possíveis, fala-se de um 

conjunto de áleas. O termo equivalente em inglês é hazard e em português o termo é “perigo”. 
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Figura 3 - O risco, uma construção social. Fonte: Adaptado de Veyret, 2013. p.41. 

 

De início, os trabalhos sobre riscos naturais eram eminentemente vinculados às feições 

físicas e naturais, porém a partir da década de 1980, com o conceito de vulnerabilidade, os 

estudos sobre perigos naturais passaram a considerar também os aspectos sociais. 

O crescimento das desigualdades sociais, da pobreza, da segregação 

socioespacial advinda com o trinômio capitalismo – industrialização – 

urbanização, em relação com a consequente degradação do ambiente nas 

suas diversas facetas, fez surgir em meados dos anos de 1980 uma 

abordagem teórico-metodológica que procurou enfocar os desastres (naturais 

ou tecnológicos) do ponto de vista não apenas de seus fatores físicos 

desencadeantes, mas com base no prisma das populações atingidas 

(ALMEIDA, 2010; p.102). 

 

 Deste modo, a esfera social passa a estar no cerne da discussão sobre risco. As 

características sociais da população é que definem a amplitude do risco, sendo o foco de ação 

para sua diminuição. Um caso citado como exemplo pela comunidade acadêmica é o que 

compara um terremoto que incide no Japão tem menor impacto em vítimas fatais do que se o 

mesmo ocorresse no Haiti. Visto que o primeiro tem uma estrutura social muito mais 

desenvolvida do que o segundo, estando mais preparado em caso de desastre.  

 

1.2.2 Perigo 

O termo Perigo é utilizado como tradução mais adequada ao Hazards, desenvolvido 

nos E.U.A. por White et al. (1927). Perigo seria o agente causador de danos ou prejuízos 

matérias e/ou imateriais. Ou ainda para Veyret “esse termo é, às vezes, empregado também 

para definir as consequências objetivas de uma álea sobre um indivíduo, um grupo de 
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indivíduos, sobre a organização do território ou sobre o meio ambiente. Fato potencial e 

objetivo”. (VEYRET, 2007, p.24). 

Para Smith (2001), o perigo é uma inelutável parte da vida e é uma das 

componentes do risco. Para o autor, perigo é uma ameaça potencial para as 

pessoas e seus bens, enquanto risco é a probabilidade da ocorrência de um 

perigo e de gerar perdas. De forma explicativa, Smith cita o exemplo dado 

por Okrent (1980), quando este considera duas pessoas cruzando o oceano, 

uma num transatlântico e outra num barco a remo. O principal perigo (águas 

profundas e grandes ondas) é o mesmo em ambos os casos, mas o risco 

(probabilidade de naufrágio e afogamento) é muito maior para o indivíduo 

do barco a remo (ALMEIDA, 2010, p.99). 

 

 Portanto, o perigo seria a grandeza natural na fórmula de classificação do risco. Não 

há como a sociedade mudar drasticamente os perigos a que as áreas de risco estão 

susceptíveis, a não ser mitigar (como contenções de encostas, por exemplo). Então é mais 

viável e prático melhorar a capacidade de resposta das populações e/ou o padrão construtivo 

das moradias, assim como remover moradias em situação crítica junto com trabalho de 

assistência social, por exemplo. 

 

1.2.3 Vulnerabilidade  

A vulnerabilidade seria a mensuração da capacidade de cada indivíduo para se 

preparar, lidar, resistir e possuir habilidade de resiliência quando exposto a um perigo. “A 

vulnerabilidade mede os impactos danosos do acontecimento sobre os alvos afetados” 

(Dictionnaire de I’environnement, 1991, apud VEYRET, 2007, p.24). 

Diferentemente dos conceitos de risco e perigo, para o conceito de vulnerabilidade 

ainda não há um consenso bem definido, havendo, assim, múltiplas definições para o que 

seria vulnerabilidade.  Cutter (1996) realizou um apanhado de definições para vulnerabilidade 

entre os anos de 1980 e 1995. O quadro 3 mostra tais definições: 

 
Quadro 3 – Diferentes Definições para Vulnerabilidade entre 1980 a 1995, segundo CUTTER (1996). 

AUTORES CONCEITOS DE VULNERABILIDADE SOCIAL 

Gabbor e 

Griffith (1980) 

Vulnerabilidade é a ameaça (para materiais perigosos) à qual às pessoas estão 

expostas (incluindo agentes químicos e a situação ecológica e das comunidades e seu 

nível de preparação para emergências). A vulnerabilidade é o contexto do risco. 

Timmerman 

(1981) 

Vulnerabilidade é o grau ao qual um sistema atua negativamente para a ocorrência de 

um evento perigoso. O grau e qualidade das reações adversas são condicionados pela 

capacidade de resistência de um sistema (uma medida da capacidade do sistema para 

absorver e recuperar a partir do evento). 

UNDRO 

(1982) 

A vulnerabilidade é o grau de perda de um determinado elemento ou conjunto de 

elementos em risco resultante da ocorrência de um fenômeno natural de uma 

determinada magnitude. 

Susman et al 

(1984) 

Vulnerabilidade é o grau em que as diferentes classes da sociedade estão 

diferencialmente em risco. 
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Kates (1985) Vulnerabilidade é a “capacidade de sofrer danos e reagir adversamente”.  

Pijawka e 

Radwan 

(1985) 

Vulnerabilidade é a ameaça ou a interação entre o risco e grau de preparação. É o 

grau em que materiais perigosos ameaçam uma população específica (risco) e a 

capacidade da comunidade para reduzir o risco ou consequências adversas da 

liberação de materiais perigosos. 

Bogard (1989) 

Vulnerabilidade é operacionalmente definida como a incapacidade de tomar medidas 

eficazes para garantir contra eventuais perdas. Quando aplicada aos indivíduos, a 

vulnerabilidade é uma consequência da impossibilidade ou improbabilidade de 

mitigação eficaz e é uma função da nossa capacidade de selecionar os riscos. 

Mitchell 

(1989) 

Vulnerabilidade é o potencial para perdas. 

Liverman 

(1990) 

Distingue entre vulnerabilidade como uma condição biofísica e vulnerabilidade como 

definida pelas condições políticas, sociais e econômicas da sociedade. Ela defende a 

vulnerabilidade no espaço geográfico (onde as pessoas mais vulneráveis e os lugares 

estão localizados) e a vulnerabilidade no espaço social (que nesse lugar é 

vulnerável). 

Downing 

(1991) 

Vulnerabilidade tem três condições: refere-se a uma consequência (por exemplo, à 

fome) e não a uma causa (por exemplo, estão vulneráveis à fome), e é um termo 

relativo que diferencia entre os grupos socioeconômicos ou regiões, ao invés de uma 

medida de privação. 

Dow (1992) 

Vulnerabilidade é a capacidade diferencial de grupos e indivíduos para lidar com 

riscos, baseada em suas posições com riscos, baseada em suas posições dentro dos 

mundos físico e social. 

Smith (1992) 

Risco de um perigo específico varia através do tempo e de acordo com mudanças em 

exposição física ou vulnerabilidade humana (amplitude de tolerância social e 

econômica disponível no mesmo local), ou em ambos. 

Alexander 

(1993) 

Vulnerabilidade humana é uma função dos custos e benefícios das áreas habitadas 

com risco de catástrofes naturais. 

Cutter (1993) 

Vulnerabilidade é a probabilidade de que um indivíduo ou grupo serão expostos a um 

perigo e prejudicados por ele. É a interação dos perigos do lugar (e redução de riscos) 

com o perfil social das comunidades. 

Watts e Bohle 

(1993) 

A vulnerabilidade é definida em termos de exposição, capacidade e potencialidade. 

Assim, a resposta prescritiva e normativa da vulnerabilidade é reduzir à exposição, 

aumentar a capacidade de enfrentamento, reforçar o potencial de recuperação e 

reforçar o controle de danos (por exemplo, minimizar as consequências destrutivas), 

através de meios privados e públicos. 

Blaikie et al 

(1994) 

Por vulnerabilidade queremos dizer as características de uma pessoa ou grupo em 

termos de sua capacidade de prever, lidar com, resistir e se recuperar do impacto de 

um perigo natural. Trata-se de uma combinação de fatores que determinam o grau em 

que a vida de alguém e os meios de subsistência são postos em risco por um evento 

discreto e identificável na natureza ou na sociedade. 

Bohle et al 

(1994) 

Vulnerabilidade é melhor definida como uma medida global de bem-estar humano 

que integra exposições ambientais, sociais, econômicas e políticas a uma gama de 

perturbações prejudiciais potenciais. A vulnerabilidade é um espaço de várias 

camadas sociais e multidimensionais definidas pelas capacidades determinadas, 

recursos políticos, econômicos e institucionais de pessoas em locais e horários 

específicos.  

Dow e 

Downing 

(1995) 

Vulnerabilidade é a susceptibilidade diferencial de circunstancias que contribuem 

para a vulnerabilidade. Fatores biofísicos, demográficos, econômicos, sociais e 

tecnológicos, tais como idades das populações, dependência econômica, o racismo e 

idade de infraestrutura são alguns fatores que foram analisados em associação com 

riscos naturais. 

Fonte: Cutter apud AZEVEDO, 2010 p. 24.  

 

 Com esta percepção, a vulnerabilidade social é uma condição de susceptibilidade a 

algum evento potencial de causar danos materiais e humanos à população residente em 
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ambientes de intensa dinâmica natural, como os já citados acima. É preciso determinar o 

conceito de vulnerabilidade utilizado no trabalho:  

Por vulnerabilidade queremos dizer as características de uma pessoa ou 

grupo em termos de sua capacidade de prever, lidar com, resistir e se 

recuperar do impacto de um perigo natural. Trata-se de uma combinação de 

fatores que determinam o grau em que a vida de alguém e os meios de 

subsistência são postos em risco por um evento discreto e identificável na 

natureza ou na sociedade (BLAIKIE et al, 1994). 

 

A vulnerabilidade deve ser analisada como inerente a um grupo de indivíduos, porém 

sua locação (ambiente) deve ser observado indissociavelmente. Ou seja, o ambiente de 

vivência, o Lugar de Risco, ou Lugar de Perigo. O Perigo é inerente ao lugar, ao ambiente 

ocupado e vivido pela sociedade. Já a vulnerabilidade é inerente à população que ocupa e 

territorializa este ambiente. Os ditames socioeconômicos devem ser sempre levados em 

consideração, como a estrutura social, condicionante da necessidade de ocupação destes 

lugares em geral.  

A figura 4 é uma forma didática desenvolvida por Cutter (1996) e adaptada por 

Almeida (2010), trata-se de um quadro conceitual para análise de Risco em Geografia. Nesta 

perspectiva a vulnerabilidade do Lugar é representada sendo diretamente condicionada pelos 

fatores sociais (vulnerabilidade social), assim como os perigos por condicionantes do 

ambiente (vulnerabilidade biofísica). Pode-se perceber que há indissociável relação entre as 

esferas social e ambiental (físico-espacial). Este quadro denota uma dinâmica que evolui para 

o desenvolvimento dos pressupostos de riscos e vulnerabilidades em Geografia, a cada 

contribuição dos autores atuais, que vêm diversificando a discussão sobre o tema. 
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Figura 4 – Modelo de vulnerabilidade Hazards-of-Place – Perigos do Lugar. Fonte: adaptado de 

Cutter (1996) por Almeida (2010). 

 

Assim surge a percepção da necessidade de estudos em escala local dos riscos e 

perigos, sobretudo numa ótica de adensamento urbano e desigualdade socioespacial, marca da 

sociedade atual, em que os melhores locais de habitação são voltados à elite social, em 

detrimento das áreas periféricas geralmente desestruturadas socialmente e sem infraestrutura, 

o que caracteriza áreas de vulnerabilidade socioambiental muitas vezes.  

É preciso citar o material de referência, produzido pelos grupos de trabalho I e II do 

IPCC – Painel Intergovernamental Sobre Mudança Climática, publicado em 2012. Este 

material é o SREX - Gerenciando os Riscos de Eventos Extremos e Desastres para o Avanço 

Adaptação às Alterações Climáticas. Este contém grande base conceitual, teórica e 

metodológica, sobre o risco socioambiental voltado aos desastres de eventos climáticos 

extremos, como tempestades tropicais e terremotos, por exemplo. Cita-se este material em 

outros momentos desta dissertação com maior detalhamento. 

 

1.2.4 Movimento de Massa 

Os movimentos de massa são um tipo de perigo que acometem as populações 

residentes sobre certas condições socioambientais que, quando combinadas, produzem os 

eventos danosos sazonalmente no país. Constituem-se num dos principais do Brasil 

(CASTRO, 1998; BRASIL/CENAD, 2012), sendo o principal em número de óbitos. Na 



41 

 

 

 

dinâmica ambiental brasileira tem-se como principais condicionantes dos movimentos de 

massa: Ação antrópica; Geomorfologia; Geologia; Clima; e Vegetação (Augusto Filho e 

Virgilli, 1998; Guidicini e Nieble, 1976; Guidicini e Nieble, 1984; Fernandes e Amaral, 

1996). 

Os movimentos de massa são rupturas de solo/rocha, que incluem os 

escorregamentos, as corridas de detritos/lama e as quedas de blocos de rocha 

(CPRM, 2007), que muitas vezes são chamados de deslizamentos. Esses 

processos ocorrem, comumente, em regiões montanhosas e serranas em 

várias partes do mundo, principalmente naquelas onde predominam climas 

úmidos. No Brasil, os registros são mais frequentes nas regiões Sul e Sudeste 

(BRASIL/CENAD, 2012). 

  

Os fatores que condicionam os movimentos de massa, sua velocidade e geometria, 

foram e são comumente utilizados para classificar os movimentos de massa. São várias as 

classificações sobre este processo ambiental/natural, como por exemplo: de Varnes (1978); 

Guidicini e Nieble (1976); IPT (1991); Summerfield (1991); Turner e Schuster (1996); Zaidan 

e Fernandes (2009). Um modelo bastante utilizado em outros trabalhos sobre o tema pode ser 

visto na figura 5. Neste modelo podem-se diferenciar os tipos de movimentos de massa a 

partir da velocidade do fluxo e nível de umidade do material. 
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Figura 5 – Classificação dos movimentos de massa de acordo com o grau de umidade e velocidade, 

adaptado de Summerfield, 1991. Fonte: SILVA, 2011. 

 

 Neste trabalho utilizou-se a classificação proposta por Guidicini e Nieble (1984). Esta 

define de forma simplificada os tipos de movimentos de massa, adequando ao caso brasileiro. 

Os critérios que definem esta classificação são embasados pela velocidade do fenômeno, 

granulometria do material transportado e geometria do movimento. A diferenciação se dá a 

partir da superfície de movimentação do material. Havendo uma superfície de movimentação 

definida, têm-se os escorregamentos (lento) e deslizamentos (rápido). Sem esta superfície 

definida, temos os escoamentos. 
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Quadro 4 – Tipos de movimentos de massa segundo Guidicini e Nieble (1984), adaptado de Silva 

(2011). 

GUIDICINI E NIEBLE (1984) 

TIPOS DE 

MOVIMENTOS DE 

MASSA 

PRODUTO 

Escoamentos Rastejos e Corridas. 

Escorregamentos 

Rotacionais, 

translacionais, quedas 

de blocos, quedas de 

detritos. 

Subsidência e 

Movimentos Complexos 

Subsidência, recalques e 

desabamentos. 

 Fonte: Adaptado de Silva (2011). 

 

 Os escorregamentos e as corridas de massa são os tipos de deslizamentos mais 

frequentes (Fernandes e Amaral, 1996; Borga et al. 1998; Guidicini e Nieble, 1984; 

IPT, 1991; Guimarães et al, 2007). Na sua deflagração a chuva é considerada um 

importante fator, porque altera a estabilidade da encosta reduzindo a tensão 

cisalhante do solo e a tensão normal (Guidicini e Nieble, 1984; IPT, 1991. Apud 

Silva, 2011). 

 Outros parâmetros relevantes utilizados neste trabalho são os concernentes às causas 

dos movimentos. Estas podem têm as características ambientais, onde são combinadas ou não 

para a produção dos desastres deste tipo. O quadro 5 mostra a concepção sobre as causas dos 

movimentos, utilizada neste trabalho.  

.  

Quadro 5 – Principais causas dos movimentos de massa. 

CAUSAS FENÔMENOS 

Geológicas 

 Materiais Fracos ou Sensíveis;  

 Materiais alterados;  

 Materiais fraturados;  

 Orientação da descontinuidade (acamamento, 

xistosidade, falha, contato, entre outros);  

 Contraste na permeabilidade e/ou dureza dos 

materiais. 
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Morfológicas  

 Atividades vulcânicas ou terremotos; 

 Dinâmica glacial; 

 Erosão fluvial por ondas do mar ou glaciais do pé e 

lateral das encostas; 

 Erosão subterrânea (pipping); 

 Carregamento por deposição;  

 Remoção da cobertura vegetal;  

 Intemperismo por variação de volume. 

Antrópicas 

 Escavações;  

 Carregamentos; 

 Exploração do lençol freático; 

 Desmatamento;  

 Irrigação;  

 Vibrações artificiais; 

  Vazamento de tubulações.  
Fonte: Adaptado de USGS (2004). 

 

 Utilizou-se a classificação causal de USGS – U.S. Geological Survey – (2004), 

largamente utilizada como maneira simplificada de avaliar as causas dos movimentos de 

massa. Esta apresenta as principais causas, agrupando-as em três categorias: geológicas 

(material de origem); morfológicas (topografia, relevo); e antrópicas (o homem como 

desencadeador dos processos).   

 

1.2.5 Elementos do Espaço e Risco Socioambiental  

 Neste trabalho, as análises foram guiadas entre os cinco elementos do espaço, 

conforme Santos (2000), sendo este: meio ecológico, Homem (Sociedade), Instituições 

(normas e leis), Firmas (Capital e capacidade produtiva), Infraestrutura (produto do trabalho 

humano). O que pode ser destacado a partir dos aspectos a seguir: 

a) Meio ecológico 

 Este elemento é considerado em relação às características físico-biológicas, onde se 

buscou avaliar o ambiente de determinadas áreas da Cidade que detêm riscos à ocupação 

humana, produzindo perdas e danos materiais e físicos às populações residentes ali. Tendo o 

recorte espacial o bairro de Natal, Mãe Luiza, com ambiente diferenciado em suas 

características físico-gráficas. Este diferente meio ocupado por este bairro foi analisado em 

função do risco que detém à ocupação humana, sendo descritos sua forma e processos 

ambientais em função de sua ocupação, caracterizando os perigos e vulnerabilidades que as 

populações residentes ou ocupantes venham a possuir. Foram avaliados, nesta temática, 

aspectos como:  
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 Suscetibilidade a enchentes e inundações;  

 Suscetibilidade à erosão nestes locais;  

 Características climáticas;  

 Formação geológico/geomorfológica nestas áreas;  

 Presença e caracterização de vegetação;  

 E aspectos relacionados às interações ambientais que ocorrem diferentemente nos 

ambientes produzindo riscos à ocupação humana. 

 

b) Homem (Sociedade) 

 Este elemento é considerado na vulnerabilidade social, típica das populações que 

ocupam áreas de risco, caracterizando aspectos sociais como: 

 Renda;  

 Poder de decisão; 

  Educação;  

 Capacidade de lidar com os perigos e eventos danosos produzidos pela ocupação deste 

ambiente;  

 Estratos sociais a que pertencem esta população;  

 Conhecimento e percepção de risco que detêm esta população;  

 Acesso a sistemas de gestão dos eventos danosos derivados do risco a que estão 

suscetíveis. 

 

c) Instituições (normas e leis) 

 Neste elemento são considerados aspectos como os em que as instituições sociais 

contribuem para a mitigação dos riscos ambientais que esta área detém à ocupação humana. 

Caracterizam os ambientes de risco localizados nas cidades, naquelas porções de espaço que 

têm intensas restrições à ocupação, instituídas e constituídas publicamente a partir das leis que 

regem os espaços urbanos, como plano diretor e legislação municipal.  Pode-se indagar se a 

Instituição social do Estado, dividido hierarquicamente em instâncias municipal, estadual e 

federal, estará produzindo o Espaço de Natal, de maneira a avaliar e produzir o espaço urbano 

de forma mais salubre sobre a ótica da vulnerabilidade socioambiental deste local? Estas 

foram questões centrais relacionadas a este elemento do Espaço em nossa pesquisa. 

 

 



46 

 

 

 

d) Firmas (Capital e capacidade produtiva) 

 Neste elemento do Espaço Geográfico serão considerados aspectos sobre como as 

firmas e corporações contribuem para a ocupação do espaço urbano, (re) produzindo 

ambientes de risco e vulnerabilidade socioambiental. Serão analisadas a perspectiva e 

contexto de como: 

 A (re) locação das fábricas;  

 Centros de decisões; 

 Espaços de produção e trabalho X Lugares de moradia e vivência; 

  Uso e ocupação do território pelas firmas. 

 

 O uso e ocupação do território pelas firmas contribuem para a locação humana em 

áreas de risco natural, produzindo os locais de possíveis eventos danosos a estas populações. 

Porque a locação das firmas gera uma centralidade que atrai a população em seu entorno, com 

habitações nem sempre planejadas e bem estruturadas. Este elemento também está 

relacionado com o elemento Homem (organização do homem em sociedade), descrito 

anteriormente, no que concerne à produção de estratos e características sociais distintas 

destes, como renda e educação, por exemplo. Isto contribui para a caracterização de 

vulnerabilidade social, fundamento para a mensuração do nível de risco encontrado em cada 

área analisada. 

 

e) Infraestrutura (produto do trabalho humano) 

 Aqui são avaliadas as características infraestruturais das áreas de estudo, descrevendo 

como se encontram as construções humanas, assim como as relações socioespaciais destas 

áreas. O acesso a equipamentos públicos necessários a mitigação, avaliação e controle dos 

riscos socioambientais encontrados nestas áreas, evidenciando o distanciamento e/ou 

aproximação destas estruturas espaciais instituídas em sociedade, que são importantes no 

contexto de ocupação em áreas de risco. A caracterização da realidade sobre o tema, a 

proposição de alternativas de infraestrutura e medidas de planejamento socioambiental em 

geral são questões referentes a este elemento do Espaço geográfico em nossa pesquisa. 

 As categorias de análise utilizadas no trabalho foram, principalmente, as que se 

referem à teoria Geossistêmica: Geossistema, Geofácie e Geotopo, assim como os conceitos 

referentes ao estudo de riscos e vulnerabilidades em Geografia: Vulnerabilidade social; 

Vulnerabilidade ambiental; Risco e perigos naturais. Todas estas categorias e conceitos foram 
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diretamente relacionados com as categorias de análise próprias da Geografia expostas por 

Santos (2000), as quais são: forma; função; estrutura; e processo. 

 As primeiras categorias foram utilizadas a partir da Teoria Geossistêmica, usada na 

pesquisa aos dados e informações geoambientais das áreas de estudo. Em seguida foram 

empregados conceitos referentes ao estudo de riscos e vulnerabilidades em Geografia, 

utilizados para analisar os níveis de risco socioambiental, a que as populações da área de 

estudo estão suscetíveis.  As categorias propostas por Santos (2000) foram balizadoras de 

todo o processo de pesquisa e serviram como parâmetros nas análises feitas ao longo deste 

trabalho, direcionando a pesquisa para que não haja fuga ou deformações desta temática 

central. 

 

1.3 Metodologia: Vulnerabilidade Socioambiental em Escala de Detalhe 

Em vista à diversidade de métodos de trabalho sobre a temática dos riscos e 

vulnerabilidades em Geografia, surge a necessidade de detalhamento dos procedimentos 

metodológicos e técnicos utilizados neste trabalho.  Estes foram embasados no método 

sistêmico de análise, ou análise ambiental integrada, aplicada à ciência geográfica. A 

percepção integrada do espaço, voltada à teoria e proposição do Geossistema, fundamentou o 

trabalho em todas as etapas. Sobre referencial teórico-metodológico adotado para se entender 

as áreas de vulnerabilidade socioambiental, seguindo principalmente os autores Yvete Veyret 

(2013) e Lutiane Queiroz de Almeida (2010). 

Anteriormente aos trabalhos de campo propriamente, buscou-se arquivar acervo 

bibliográfico e jornalístico sobre o tema áreas de riscos e eventos desastrosos no estudo deste 

trabalho. Foram consultados jornais impressos e televisionados, assim como sítios da rede 

mundial de computadores, objetivando o embasamento histórico-empírico. 

Concomitantemente foi produzido material cartográfico preliminar e cartas-imagem de 

campo. Também houve pesquisa em acervo digital de órgãos de gestão territorial urbana e 

ambiental, como a SEMURB – Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo de Natal; IDEMA 

– Instituto do Desenvolvimento Sustentável do Rio Grande do Norte; e CPRM – Companhia 

de Pesquisa em Recursos Minerais do Brasil. Deste modo se adquiriu material digital em 

formato shapefile inerente ao ambiente S.I.G – Sistema de Informações Geográficas, em 

software computacional ArcGIS v. 10.0. 

Esta metodologia de trabalho foi dividida em duas etapas paralelas, que se 

relacionam em análise de risco socioambiental. A primeira etapa versa sobre o IVS – Índice 
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de Vulnerabilidade Social; e segunda etapa o IEMM – Índice de Exposicao aos Movimentos 

de Massa. Com estas concluídas, realizou-se análise integrada, com auxílio de técnicas de 

sobreposição cartográficas, como sobreposição por Overlay e classificação por lógica 

booleana. Deste modo, foi produzido e espacializado o Índice (e Mapa) de Vulnerabilidade 

Socioambiental para o local de estudo. 

 

1.3.1 Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) 

A primeira etapa, produção do IVS para o Bairro de Mãe Luiza, toma como base a 

metodologia utilizada em 2010 por Almeida, que, por sua vez, se fundamentou no Índice 

Paulista de Vulnerabilidade Social, elaborado pela Fundação Sistema Estadual de Análise de 

Dados (Fundação SEADE) do Estado de São Paulo (SEADE, 2008). Assim como trabalho 

realizado por sua orientanda em nível de mestrado, Marysol Medeiros, como exemplo de 

aplicação metodológica para o município de Natal. Estas metodologias foram adaptadas em 

função das variáveis sociais propostas serem produzidas em escala não compatível com o 

nível de detalhe que se propôs neste trabalho. A pesquisa em foco contribui para avançar em 

termos metodológicos e operacionais na produção de indicadores de risco de desastres em 

Natal. 

Visando atender os fatores e variáveis que caracterizam condição de vulnerabilidade 

social, utilizaram-se dados coletados a partir de questionário e trabalho de campo em escala 

de detalhe. Para operacionalizar este nível de amostragem buscaram-se os conhecimentos em 

geoestatística (YAMAMOTO & LANDIM, 2013) optou-se pelo levantamento sobre o 

método de amostragem sistemática (malha regular), por ser a que oferece melhor resultado na 

análise. Definiu-se para área de estudo com equidistância de 75 metros em Mãe Luiza. Em 

cada ponto (ou nó) desta malha, foi aplicado questionário por unidade domiciliar. Este dado, 

consequentemente, será representativo de seu entorno correspondente. Cada ponto foi plotado 

em GPS portátil modelo Garmim Vista-cx, com erro de precisão médio de 10 metros. A partir 

desse procedimento pode-se localizar e coletar os dados em todos os pontos dispostos nos 

limites do Bairro. 

A partir da década de 1980, a metodologia geoestatística passou a ter 
ampla aplicação, pois, alem da Lavra e Prospecção Mineira, é utilizada em 

Agricultura de Precisão, Análise Espacial de Crimes, Cartografia, 

Climatologia, Ecologia da Paisagem, Engenharia Florestal, Epidemiologia, 

Geologia Ambiental, Geologia do Petróleo, Geotecnia, Hidrogeologia e 

Pedologia. Praticamente todas as últimas versões de softwares para 

confecção de mapas ou sistemas de informações georreferenciadas 
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apresentam módulos com métodos geoestatísticos (YAMAMOTO & 

LANDIM, 2013, p.10). 

  

 O ponto de maior complexidade e atenção desta etapa do trabalho se deu com a 

escolha de variáveis que representassem características de desvantagem social. Baseou-se em 

variáveis que caracterizam condições de vulnerabilidade social aos eventos possíveis de 

desastres ambientais, foram pesquisados diversos autores que aplicaram questionários nesta 

temática com êxito em suas análises, trabalhos como Almeida (2010), Guerra (2009), 

Azevedo (2010), Zanella (2011), Veyret (2013), e SREX/IPCC (2012), para a definição das 

perguntas.  

 Cada pergunta representa uma variável de vulnerabilidade social proposta, ponderadas 

com valores decimais entre -1 e 1 e classes de pesos de acordo com a importância do fator 

para a vulnerabilidade social. Esta definição se deu a partir de discussões pelo grupo de 

estudo GEORISCO, seus professores e pesquisadores em consenso que está em constante 

construção. Conforme quadro 6, também foram definidos pesos negativos, alocados onde a 

condição representada pela variável denotar redução da vulnerabilidade, ou seja, aquela 

característica seria responsável pela diminuição da vulnerabilidade no local.  

 O quadro 6 apresenta os pesos definidos para cada variável que denota vulnerabilidade 

social. O modelo de questionário adotado neste trabalho pode ser visto por completo no 

Apêndice I ao fim da dissertação. Essas informações foram tabuladas, com tratamento 

estatístico, sendo encontrado o IVS para cada ponto de amostragem. Com isso, finalmente 

foram utilizadas ferramentas inerentes ao S.I.G. e geoprocessamento, com o software ArcGIS 

9.3. Assim sendo, os valores foram interpolados dentro dos limites do bairro, produzindo o 

Mapa de Vulnerabilidade Social para estas áreas. 

 

Quadro 6 – Descrição das variáveis e pesos referentes à vulnerabilidade social. 

VARIÁVEIS 

(VN) 

 

DESCRIÇÃO 

 

LEGENDA 

 

PESO 

V1 Sexo do Responsável pelo domicílio (0) Masculino; (1) Feminino 0,3 

V2 Idosos Responsáveis pelo domicílio Número de anos 0,01 

V3 Quantidade total de moradores no domicílio Número de moradores 0,25 

V4 Quantidade de crianças até 12 anos no 

domicílio 

Número de Crianças 0,3 

V5 Quantidade de idosos no domicílio Número de Idosos 0,3 

V6 Quantidade de pessoas com alguma 

necessidade especial 

Número de pessoas 0,3 

V7 Quantidade de Homens adultos no domicílio Número de Homens adultos -0,1 
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V8 Nível de instrução do responsável pelo 

domicílio 

(6) Analfabeto; (5) Fundamental 

incompleto; (4) Fundamental 

completo; (3) Médio incompleto; (2) 

Médio completo; (1) Superior 

0,05 

V9 Renda total do domicílio (4) Até 1 s.m.; (3) de 2 a 3 s.m; (2) De 

4 a 6 s.m.; (1) De 7 s.m. acima 

0,2 

V10 Presença de morador com experiência em 

treinamento sobre risco socioambiental 

(0) sim; (1) não 0,1 

V11 Presença de morador com curso de 

primeiros socorros 

(0) sim; (1) não 0,1 

V12 Posse de Veículo a motor no domicílio (0) sim; (1) não 0,1 

V13 Existência de outra residência para mudança 

em caso de desastre 

(0) sim; (1) não 0,1 

V14 Preparação financeira dos moradores do 

domicílio em caso de desastre 

(0) sim; (1) não 0,1 

V15 Reformas e melhorias estruturais nas 

habitações recentemente 

(1) sim; (0) não -0,2 

V16 Atendimento dos moradores do domicílio 

por programas assistenciais do governo  

(0) sim; (1) não 0,075 

V17 Moradores com experiência em situações de 

desastre (perigo) socioambiental 

(0) sim; (1) não 0,1 

Fonte: Yuri Macedo (2014). 

 

A partir de dados de mapeamento realizado pela Defesa Civil estadual (administrada 

pelo Corpo de Bombeiros Militar) foram localizadas as áreas de ação prioritária deste 

trabalho. Após análise desta referência, foi realizada campanha de campo para obtenção de 

dados preliminares sobre os domicílios e meio ambiente destes locais. Foram utilizados dados 

sobre a quantidade de domicílios destas áreas de riscos mapeadas, obtidos em dados do IBGE 

(Censo 2010), confrontados com dados da SEMURB/PMN, por se tratar do órgão municipal 

responsável pela temática urbanística e ambiental. 

Para elaboração das variáveis presentes no questionário de campo elencou-se 17 

perguntas, as quais satisfazem critérios para a elaboração do Índice de Vulnerabilidade Social. 

São os seguintes: suscetibilidade (exposição), capacidade de resposta (ações em pós-desastre); 

adaptação aos eventos (resistência; capacidade de enfrentamento; ações preventivas)
3
. Deste 

modo, a amostragem inicial de coleta de informações foi de um (1) questionário para cada 

39,9 domicílios da área de estudo. Foi observado que esse valor tem um erro agregado, 

porque os pontos de amostragem extrapolam o limite topográfico do Bairro,  com vista a 

maior produtividade na interpolação do resultado encontrado.  

                                                 
3
 Baseado no Documento do IPCC – Painel Internacional Sobre Mudanças Climáticas (sigla em inglês): 

Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation. Parte do 

documento Special Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (SREX), pela editora Cambridge 

University Press, (2012). 
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O produto final de toda a análise desta etapa do trabalho reside no IVS – Índice de 

Vulnerabilidade Social, espacializado em ambiente S.I.G. – Sistema de Informações 

Geográficas, com uso do Software computacional ArcGIS Versão 10.0. Sendo representado a 

partir da interpolação dos valores pontuais, com utilização da ferramenta de 

geoprocessamento Spatial analyst (Análise Espacial) e método Natural Neighbor (Vizinho 

Natural). Esta ferramenta é um método estimador geoestatístico, que se baseia na interpolação 

de pontos amostrados para estimar pontos não amostrados. Isto é possível, geometricamente, 

a partir da triangulação entre pontos amostrados, onde cada vértice dos triangulos gerados são 

um novo ponto de acordo com a média entre os pontos amostrados, ponderada pela distância 

entre eles. O que pode ser visualizado na figura 6, na qual o ponto em formato de cruz seria o 

ponto amostrado e em volta os pontos estimados. 

 

 

Figura 6– Interpolação de Vizinho Natural. Fonte: Maune et al. (2001. Apud YAMAMOTO e 

LANDIM, 2013). 

 

 Com o resultado classificou-se os resultados a partir do método de classificação 

natural breaks (quebras naturais), desenvolvido pelo cartógrafo americano George Jenks 

(1967), muito utilizado em Cartografia para a produção de mapas coropléticos. O método 

reduz o desvio padrão dentro das classes e maximiza sua variância, visando a otimização da 

visualização dos mapas.  

 O produto resultante desta etapa do trabalho foi espacializado em mapa em cinco 

níveis ou classes: Nível 1 - Vulnerabilidade Social baixa; Nível 2 - Vulnerabilidade Social 

média; Nível 3 - Vulnerabilidade Social média a alta; Nível 4 - Vulnerabilidade Social alta; e 

Nível 5 - Vulnerabilidade Social muito alta. 
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1.3.2 Índice de Exposição aos Movimentos de Massa (IEMM) 

A segunda etapa deste trabalho consiste na determinação do IEMM – Índice de 

Exposição aos Movimentos de Massa, o qual se baseia no trabalho realizado por Guerra et al 

(2009)
4
. O trabalho consiste em estudo realizado para a região serrana do Estado do Rio de 

Janeiro, onde sazonalmente há eventos de desastre socioambiental, com perdas físicas e danos 

ao patrimônio público e privado de grande monta. 

Para a área de estudo, foi adaptada tal metodologia em função da realidade encontrada 

em Natal. Ocorre que, no Rio de Janeiro, há um embasamento rochoso granítico/gnaissico 

próximo à superficie, caracterizando uma cobertura de solo pouco espessa, o que é associado 

à alta declividade do relevo neste local, determinando ambiente de fragilidade a movimentos 

de massa, com escorregamento e/ou deslizamento. Já na realidade de Mãe Luiza, há o 

ambiente campo de dunas fixas e móveis. Os procedimentos para definição dos níveis 

seguiram esta metodologia. 

O nível de risco de cada área foi definido a partir de fatores de 

vulnerabilidade que dependem de uma série de condicionantes naturais e 

antrópicos. Para a quantificacão dos niveis de risco foram elaboradas tabelas 

de fatores de vulnerabilidade a enchentes e a deslizamentos. O nível de cada 

fator de vulnerabilidade foi definido a partir de vistorias de campo através 

análises tácteis-visuais e de coletas de informacões, durante essas vistorias. 

Para cada região vistoriada, foi definido um nível de risco, podendo ser 

Muito Alto, Alto, Médio e Baixo (GUERRA, 2009, p. 790). 

 

Em seguida houve adaptação da tabela de exposição a movimentos de massa proposta 

pelo autor, sendo aplicada ao bairro de Mãe Luíza, que possui risco associado a deslizamento, 

inclusive com eventos de desastres já registrados no local. A tabela original completa pode ser 

analisada por completo no Anexo I. No quadro 7, seguem as variáveis com as adaptações 

propostas para esta análise: 

 
Quadro 7 – Fatores de exposição a deslizamento, adaptado de GUERRA (2009). 

 

 

Variáveis 

 

Fatores de 

Vulnerabilidade 

para Deslizamento 

de Terra 

 

 

NÍVEL 1 

 

 

 

NÍVEL 2 

 

 

NÍVEL 3 

 

 

NÍVEL 4 

 

 

NÍVEL 5 

 

 

PESOS 

 

V1 
Declividade 

(medida em graus) 

1° - 10° 11° - 20° 21° - 30° 31° - 40° Acima de 40° 1 

 

 

 

 

V2 

 

 

 

Drenagem natural 

Locais que 

não recebem 
contribuição 

de canais de 

drenagem 

Local que 

recebe pouca 
contribuição 

de canais de 

drenagem 

Locais que 

não recebem 
contribuição 

de canais de 

drenagem 

Local situado 

nos flancos 
dos canais de 

drenagem 

Local situado 

dentro de um 
canal de 

drenagem (de 

primeira 

 

 

 

1 

                                                 
4
 Sobre coordenação Antônio José Teixeira Guerra, geógrafo e professor titular da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro (UFRJ). 
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(quantidade de 

canais) 

maior e com 

surgência de 
água 

ordem) 

 

 

V3 

 

 

Rede de esgoto 

sanitário 

Rede de 

esgoto de boa 

qualidade e 
bem 

distribuída 

espacialmente 

Rede de 

esgoto com 

problemas de 
vazamento 

Presença de 

fossa e rede 

de esgoto 
com 

vazamento 

80% fossa 

e/ou 

sumidouro 

Presença de 

valas a céu 

aberto 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

V4 

 

 

 

  

 

Rede de águas 

pluviais 

Rede de 

águas pluviais 

com um 
grande 

número de 

bueiros/cana-
etas, com boa 

distribuição 

espacial, e 
limpa. 

Rede de 

águas pluviais 

com 
quantidade 

razoável de 

bueiros/cana-
letas com 

distribuição 

espacial 
regular 

Presença de 

bueiros/cana-

letas mal 
distribuídos 

que não são 

suficientes 
para a vazão 

da água 

Presença de 

bueiros/canal

etas mal 
distribuídos e 

frequentemen

te entupidos 
e/ ou 

canaletas 

quebradas 

Ausência de 

bueiros/canal

etas, canaletas 
quebradas 

e/ou canaletas 

com destino 
final na 

própria 

encosta. 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

V5 

 

 

 

Abastecimento de 

água 

Ótima 

qualidade das 
tubulações e 

ausência de 

vazamentos 

Baixo nível 

de vazamento 
e em poucos 

lugares 

Médio nível 

de 
vazamentos e 

bem 

espalhados 
pela região 

Alto nível de 

vazamentos 
das 

tubulações 

distribuídas 
por toda a 

área. 

Ausência 

total de 
abastecimento 

de água 

oficial 

 

 

 

0,75 

 

 

 

 

 

 

V6 

  

 

 

 

 

 

Lançamento de 

detritos 

(lixo/entulho) 

Ausência de 

lançamento 
de detritos 

Presença de 

pequenas 
quantidades 

de detrito 

(espessura de 
até 0,50m) 

localizada em 

poucos 
lugares 

Presença de 

razoável 
quantidade de 

detritos 

(espessura 
acima de 

0,50m) 

distribuídos 
ao redor da 

ocorrência. 

Presença de 

grandes 
quantidades 

de detritos 

(espessura 
acima de 

1,0m) jogados 

a intervalos 
regulares e 

nos mesmos 

locais 

Presença de 

grandes 
quantidades 

de detritos 

(espessura 
acima de 

1,0m) 

despejados 
frequentemen

te ao redor da 

ocorrência e 
nos mesmos 

locais 

 

 

 

 

 

0,50 

 

 

 

 

V7 

 

 

 

 

 Existência de 

cortes e/ou aterros 

Ausência de 
cortes e/ou 

aterros 

Cortes e/ou 
aterros 

pequenos (até 

1,50m) em 
pouca 

quantidade e 

com 
contenções 

Cortes e/ou 
aterros 

maiores que o 

anterior em 
tamanho 

(acima de 

1,50m) e em 
quantidade e 

com 

contenções 

Cortes e/ou 
aterros (até 

1,50m) e sem 

contenções. 

Cortes e/ou 
aterros 

maiores que o 

anterior 
(acima de 

1,50m) e sem 

contenções 

 

 

 

 

0,75 

 

 

 

 

 

 

 

 

V8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existência de 

obras de 

estabilização 

Presença de 

obras de 

estabilidade 
de boa 

qualidade e 

em bom 
estado, sem 

rachaduras, 

deformações 
ou 

infiltrações. 

Obras de 

estabilização 

com pequenas 
rachaduras 

em poucos 

locais, com 
baixa 

deficiência da 

obra e altura 
até 1,50m 

Obras de 

estabilização 

com pequenas 
rachaduras e 

infiltrações 

localizadas ao 
longo da 

obra, com 

média 
deficiência e 

altura acima 

de 1,50m 

Obras de 

estabilização 

com bastantes 
rachaduras e 

infiltrações 

localizadas ao 
longo de toda 

a obra e com 

alta 
deficiência da 

obra 

Ausência de 

obras de 

estabilização 
de encostas 

em áreas com 

necessidade 
de obras de 

contenção 

 

 

 

 

 

1 

 

 

V9 

 

 

Cobertura vegetal 

Floresta 

densa e 

estabilizada 

Árvores de 

médio porte e 

bem 
concentradas 

Árvores de 

pequeno porte 

e bem 
espaçadas 

Gramíneas 

capins e/ou 

arbustos 

Solo exposto 

/Pavimentaçã

o 

 

0,75 

 

 

V10 

 

 Aspectos 

Geotécnicos das 

moradias 

Imóveis 

alicerçados em 
concreto 

armado 

Rocha pouco 

fraturada 
(concreções 

ferruginosas) 

Aterro de 

entulho ou 
outro material 

de fácil 

desagregação 

Areia 

(Formação 
Dunar) 

Material 

argiloso 
exposto 

 

 

0,75 

 

 

 

 

 

 

 

Casas 
revestidas com 

bom aspecto e 

utilização de 

Sinais de 
avaria 

observados na 

estrutura 

Sinais de 
escorregament

o - árvores 

e/ou postes 

3 ou mais 
moradias tipo 

taipa, barraco 

de madeira 

Mais de 3 
imóveis em 

risco eminente 

e visível, com 
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V11  

Situação dos 

imóveis e seu 

entorno 

materiais de 

construção de 
boa qualidade. 

construtiva de 

mais de 3 
imóveis 

inclinados ou 

cicatrizes de 
movimento do 

solo 

e/ou papelão, 

ou outros 
materiais 

improvisados 

rachaduras 

e/ou 
descolamento 

da fundação ou 

“embarrigame
nto” de 

parede(s) 

 

 

1 

 

 

 

 

V12 

 

 

 

 

Qualidade da 

fundação das 

moradias 

Casas com 
fundação em 

material 

estável, longe 
da crista e base 

de 

taludes/encosta
. 

Casas com 
fundação em 

material 

estável e 
estrutura 

construtiva 

deficiente. 

Casas com 
fundação e 

estrutura 

construtiva 
deficientes, 

com presença 

de rachaduras. 
 

Casas sem 
fundação ideal, 

sem calha, 

estrutura 
deficiente, com 

presença de 

rachaduras. 

Casas sem 
fundação e 

sem estrutura 

com 
rachaduras e 

presença de 

afundamento 
do solo em 

alguns locais 

próximos. 

 

 

 

 

1 

 

V13 
Impermeabilização 

do local (% de 

ocupação de casas e 

vias públicas) 

0 a 10% 11 a 25% 26 a 35% 36 a 45% Acima de 45% 0,50 

 

V14 
Existência de 

acessos viários sem 

pavimentação (% 

de ruas não 

calçadas) 

0 a 10% 11 a 25% 26 a 35% 36 a 45% Acima de 45%  

0,50 

 

 

V15 
Existência de acesso 

para pedestres 

Acima de 45% 36 a 45% 26 a 35% 11 a 25% 0 a 10% 0,50 

 

V16 
Densidade de 

ocupação (%) 

0 a 15% 16 a 30% 
 

31 a 50% 
 

51 a 60% Acima de 60% 1 

Fonte: Adaptado de GUERRA (2009) por Yuri Macedo (2014). 

 

As características ambientais do local de estudo foram postas em evidência, assim 

como as variáveis consideradas pertinentes para exposição da população a movimentos de 

massa. As classes de variáveis, como declividade por exemplo, foram classificadas a partir do 

complexo amostral de Mãe Luiza, tendo em vista que as originais foram produzidas para a 

região serrana fluminense. Toda a coleta de dados foi realizada com auxílio de caderneta de 

campo, visando orientar a pesquisa a partir das variáveis definidas. Todos os  dados coletados 

nesta estapa de trabalho e na anterior (IVS) foram armazenados para serem anexados ao final 

deste trabalho.  

É necessário ressaltar que as variáveis, por serem aplicadas em local bastante 

antropizado (modificados pela sociedade), levam em consideração as mudanças realizadas 

pelo Homem em sua estabilização na área do bairro. Ou seja, algumas variáveis respondem 

por mudanças realizadas pela sociedade residente no bairro, como construção de cortes e 

aterros, ou lançamento de detritos, por exemplo. O ambiente do bairro é analisado, portanto, 

conforme características socioambientais do terreno de moradia da população residente. 

Os dados de declividade foram obtidos a partir de levantamento aerofotogramétrico 

realizado em 2012 pela SEMURB/PMN, no qual disponibiliza curvas de nível com 

equidistância de um (1) metro. Nos pontos críticos observados foi realizada a medição com 
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bússola de Geólogo, do tipo Brunton, a partir da medição clinométrica que esta ferramenta 

disponibiliza. 

Com os resultados obtidos na primeira etapa do trabalho (IVS), quando sobrepostos 

aos resultados da segunda etapa (IEMM), pôde-se espacializar e analisar os riscos a 

movimentos de massa, para a área de estudo. Deste modo, o trabalho se propôs a produzir um 

material de grande importância para os estudos sobre vulnerabilidade socioambiental no 

município de Natal, assim  como servirá de base para os estudos dessa temática sobre a ótica 

escalar de detalhe. 

  

1.3.3 Índice de Vulnerabilidade Socioambiental (IVSA) 

 Após exposição dos resultados obtidos com o IVS e IEMM, buscou-se a sobreposição 

destas duas grandezas que compõem a fórmula do risco para um dado Território ou Lugar. 

Por meio de técnicas cartográficas, com uso do software computacional ArcGIS 10.0, foram 

sobrepostos os dois mapas descritos anteriormente neste capítulo, utilizando-se de lógica 

Booleana. A qual combina os polígonos dos dois índices por correlação espacial, conforme 

classificação exposta na figura 7. 

 A figura 7 a seguir mostra como feita a correlação entre IEMM e IVS para 

classificação do IVSA. Ao final tem-se uma matriz simplificada, com a correlação dos valores 

para obtenção do índice. Este exercício resultou em cinco (5) classes, assim como os índices 

citados anteriormente. As quais foram elencadas, respectivamente, como: 1) Muito Baixa; 2) 

Baixa; 3) Média; 4) Alta; 5) Muito Alta. 
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Figura 7 – Metodologia para obtenção e classificação do IVSA. Fonte: Baseado em Almeida (2010). 

 

 Os resultados foram obtidos após a sobreposição cartográfica dos valores para os dois 

índices anteriores, com utilização de lógica booleana para agrupamento das classes. Esta 

lógica foi utilizada para sobreposição cartográfica, em que as áreas de IVS e IEMM foram 

relacionadas, seguindo o padrão exposto na figura 7. Cada classe dos índices anteriores 

representou um polígono no mapa, com o valor da classe correspondente, que foram 

correlacionados para produção do índice geral. A partir dessa matriz de relacionamento, cada 

resultado da sobreposição foi enquadrado em uma classe de IVSA. O quadro 8 resume os 

procedimentos metodológicos utilizados na análise desta pesquisa.  
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Quadro 8 – Quadro-resumo dos procedimentos metodológicos e técnicos. 

 

Elaboração: Yuri Marques Macedo (2014). 

 

 Espera-se, com  isso, estruturar ferramentas de ação propositiva para a mitigação e 

redução dos riscos e problemas associados à ocupação humana irregular, observado, 

sobretudo em áreas periféricas das cidades, num contexto de desigualdade socioespacial  

latente nos centros urbanos e na sociedade urbano-industrial vivenciada atualmente.  
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  22  ––  

CCAARRAACCTTEERRIIZZAAÇÇÃÃOO  

SSOOCCIIOOAAMMBBIIEENNTTAALL  DDOO  

BBAAIIRRRROO  MMÃÃEE  LLUUIIZZAA 
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2. CARACTERIZAÇÃO SOCIOAMBIENTAL DO BAIRRO MÃE LUIZA 

O objetivo deste capítulo é apresentar a caracterização do meio físico da área de 

estudo, assim como os riscos associados aos processos de uso e ocupação realizados pela 

população no local. Deste modo, foi estruturada a base socioambiental para a pesquisa, sendo 

expostas de maneira distinta nos limites do bairro, orientando a vulnerabilidade 

socioambiental de maneira diferenciada sobre suas áreas, especificamente. 

As áreas mais valorizadas da cidade são aquelas dotadas de maior infraestrutura 

urbanística, acesso do sistema de transportes e serviços. Geralmente são ocupadas pelos 

estratos populacionais mais abastados economicamente, em que a realidade antagônica é vista 

nas áreas periféricas, ocupadas principalmente pelas classes sociais de trabalhadores 

assalariados e/ou autônomos com menor poder de compra. No caso do Brasil, assim como em 

outros países marcados pela desigualdade social, as cidades têm sua configuração espacial 

dividida e/ou fragmentada. Neste contexto, tem-se nas cidades áreas de alto padrão 

urbanístico e ambiental, em detrimento de outras com baixo padrão, onde o risco 

socioambiental é produzido a partir desta realidade. O processo de produção do espaço urbano 

no país deu-se nos moldes capitalistas, promovendo o desenvolvimento da periferia 

(subordinadas aos centros de atividade urbana), propensas a eventos danosos à população.  

O Espaço urbano de Natal, onde se insere a área de estudo, foi produzido de maneira 

fragmentada: as classes mais abastadas construíram bairros e/ou conjuntos habitacionais nas 

áreas nobres das cidades, com conforto ambiental, em locais salubres, com ruas amplas e boa 

ventilação; e às classes pobres, restaram as vilas ou comunidades, gradativamente mais 

afastadas do centro urbano, ou locais de autoconstruções, que mais tarde se tornaram bairros, 

invariavelmente com baixos índices sociais. Como é o caso do Bairro lócus deste estudo. 

 

2.1 Processo de Ocupação na Área de Estudo 

 O bairro de Mãe Luiza está inserido na periferia da área tradicionalmente nobre de 

Natal, com acentuado valor paisagístico (de frente para o mar) e próximo ao setor de serviços 

da cidade em geral. Seu processo de ocupação esteve diretamente ligado à produção e 

reprodução do espaço urbano municipal. No fim do século XIX e início do Séc. XX, Natal já 

teria, segundo estimativas, mais de 16 mil habitantes. Em 1901 se deu início à construção do 

local chamado à época de “Cidade Nova”, onde atualmente estão os bairros de Tirol e 

Petrópolis, esta ação foi considerada o marco na modernização urbana de Natal, visando à 

higienização do município de forma a se produzir um bairro com conforto ambiental e 
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planejado, tendo em vista a insalubridade que estava o primeiro centro urbano da capital. A 

figura 8 ilustra a paisagem que havia no bairro. 

 

 

Figura 8 – Vista de Mãe Luiza na década de 1960. (A) Vista do Farol e Bairro Mãe Luiza anos 1960; 

(B) Vista Parcial de Areia Preta e Bairro de Mãe Luiza no alto, mostrando as poucas ocupações no 

topo da duna apenas. Década de 1960. Fonte: Autor Jaeci Emereciano. 

 

 Neste processo de construção houve remoção de habitações e foi iniciada a ocupação 

da periferia urbana, a exemplo de outras “modernizações”, que removeram populações em 

prol do assentamento socioespacial das classes dominantes ou pelo potencial paisagístico do 

local. Deste modo, registraram-se as primeiras ocupações no território em que atualmente está 

o Bairro de Mãe Luiza. 

Os primeiros registros sobre a ocupação no atual bairro de Mãe Luiza 

aparecem já no início do século XX, com o topônimo “Morro do Bode”, 

assim denominado pela prática de se levar caprinos para pastar nas dunas 

cobertas de vegetação rasteira. Relativamente próximo do centro histórico da 

cidade, mas, ao mesmo tempo, guarnecida pelas dificuldades topográficas, o 

Morro do Bode iria aos poucos servir de “pouso” para famílias de migrantes 

pobres, vindos do interior do estado. Souza (2001, 407) registra que a origem 

provável do nome do bairro viria de certa Sra. Luíza, uma das primeiras 

moradoras e parteira de profissão, responsável pela ajuda a outros moradores 

mais pobres ou recém-chegados (SILVA, et. al. 2004).  

 

Outro marco importante da historia de Natal foi o período da segunda Guerra Mundial 

(1939-45). Neste período, ocorreu um aumento acelerado da população do município, assim 

como do consumo de bens e serviços, sem falar no desenvolvimento cultural pelo convívio 

com os norte-americanos, a partir da instalação de uma base área no município vizinho de 

Parnamirim, chamado de “Trampolim da Vitória” pelos aliados. Sobre este período e sua 

herança para a cidade. 

Em pouco tempo, Natal deixou de ser uma pacata capital de estado 

nordestino, assumindo ares de uma cidade cosmopolita. Agora as ruas 

centrais fervilhavam de pessoas e com o tráfego de veículos. O comércio 



61 

 

 

 

apresentava os melhores resultados de todos os tempos. Inauguravam-se 

novos bares, restaurantes, prostíbulos, clubes e hotéis. Pela primeira vez, em 

sua história, a cidade vivia o burburinho da multidão, como nas metrópoles. 

(LIMA, 2001, p. 72). 

 

  O êxodo rural, marca a dinâmica de ocupação do território brasileiro, no que se refere 

à ocupação urbana. E em Natal não foi diferente. Uma grande seca ocorrida nos primeiros 

anos do séc. XX agravou a situação do campo e promoveu o fluxo acelerado de trabalhadores 

rurais para as cidades, em busca de oportunidades. Ao chegar nestes locais, em regra, as 

populações rurais habitavam precariamente a periferia das cidades, como foi o caso do Bairro.   

 

(...) A cada novo período de seca no interior do estado, Natal recebia mais e 

mais retirantes, vindos com a expectativa de fazer morada e conseguir 

trabalho. Áreas periféricas como Mãe Luiza, fora do centro e dos bairros de 

elite, eram o escape natural para estas famílias. A partir da rápida 

urbanização, ocorrida em Natal, pós-Segunda Guerra, Mãe Luiza passou a 

ser, sistematicamente, ocupada por populações de migrantes que não 

possuíam condições de pagar aluguel ou comprar um lote na periferia. Tal 

ocupação foi assistida por ações de melhoramento, como a construção de 

cacimbas, pavimentação de alguns trechos e fornecimento de materiais de 

construção, realizadas pelo, então, prefeito Sylvio Pedroza (1946-1949). 

Neste momento, configuram-se as primeiras vias tais como as atuais ruas 

Guanabara, Saquarema, Antônio Félix, Camaragibe e algumas travessas 

(SOUZA, 2001, p.407). 

  

 O bairro Mãe Luiza é instituído por Lei Municipal nº 794 de 23 de janeiro de 1958, 

sancionada pelo então prefeito Djalma Maranhão. Porém, desde 1951, com a construção do 

Farol, o bairro já era bastante habitado, com um núcleo populacional bem estruturado no 

município. Atualmente, o Farol de Mãe Luiza é um dos pontos turísticos mais importantes da 

capital e, consequentemente, do Estado do Rio Grande do Norte. Neste período registra-se o 

avanço populacional do bairro, motivado pelo crescimento urbano com um todo, no contexto 

do êxodo rural e estabelecimento da sociedade urbano-industrial, que é realidade no mundo 

atualmente. A figura 9 mostra como se deu o processo de avanço urbano de Natal 

cronologicamente.  
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Figura 9 – Expansão Urbana de Natal 1920-1990. Fonte: Modificado de Lima (2006). 

 

 A figura 9 ilustra o processo de ocupação do território municipal em Natal, entre 1920 

e 1990, onde a área destaca o bairro Mãe Luiza, assim como podemos perceber estar 

diretamente ligado à ocupação de seu entorno. Com sua formação contemporânea à fase da 

primeira obra de expansão e modernização urbana de Natal, o então chamado bairro “Cidade 

Nova”, composta hoje pelos bairros de Tirol e Petrópolis, nobres áreas da cidade. 

 Após a “redemocratização” do Brasil, tendo como marcos a constituição de 1988 e as 

eleições diretas para presidente, houve diversas mudanças de pensamento e atividades no 

planejamento urbano. Surgiram as primeiras discussões sobre o estatuto das cidades (Lei 

Federal 10.257/2001), em que o direito à cidade foi previsto em Lei, assim como o papel 

social destes locais. Várias mudanças e investimento em melhorias para a vivência da 

população foram implementadas. Anterior a este processo, o PRODETUR - Programa de 
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Desenvolvimento do Turismo – promoveu no país, no início dos anos 1980, várias obras de 

promoção e valoração turística das cidades, com melhorias estruturais e paisagísticas 

importantes. Em Natal registra-se a construção da Via Costeira, em 1983, e do Parque das 

Dunas, como áreas de preservação, concomitantemente com a mudança de pensamento 

ambiental e paisagístico pós-constituição de 1988. Este contexto influencia diretamente o uso 

e ocupação do Bairro de Mãe Luíza. 

 

(...) No início da década de 1980, ocorre à implantação da Via Costeira (área 

hoteleira de Natal) e do Parque das Dunas (área de preservação ambiental), 

ambas margeando o bairro; de março de 1983 a dezembro de 1985, na 

administração do prefeito Marcos Formiga, foram asseguradas as posses de 

mais 2.300 imóveis, mediante a concessão de aforamento, além de obras de 

drenagem, calçamento e muros de arrimo. Entretanto, apesar do 

direcionamento de recursos públicos e da atenção especial ao bairro com 

novos melhoramentos, o bairro sempre foi estigmatizado como um espaço de 

pobreza e marginalidade. Frise-se que intervenções pontuais não tiveram por 

objetivo primordial um pleno e continuado processo de inclusão social e de 

integração à cidade. Formou-se, assim, um enclave urbano que, atualmente, 

ainda abriga cinco comunidades internas, diferenciadas que sobrevivem com 

as mesmas dificuldades urbanísticas e habitacionais (SILVA et. al. 2004). 

 

 Seguindo tal mudança de pensamento e de reforma urbana, o município de Natal 

institui um plano diretor moderno, voltado para as demandas sociais, assim como preservação 

ambiental e conforto para a população habitante. A definição de áreas especiais de interesse 

social (AEIS’s) foi uma forma do poder público evitar a modificação do espaço tradicional, 

preservando comunidades carentes, residentes em locais com valor paisagístico e histórico-

social, do interesse de expansão imobiliária nestes locais, em função da procura e pressão por 

imóveis em áreas próximas dos centros de serviços da cidade. 

(...) O Plano Diretor de Natal de 1994, incorporando boa parte da “agenda” 

da Reforma Urbana, determinou, em seu artigo 25, a criação de Áreas 

Especiais de Interesse Social, envolvendo “terrenos públicos ou particulares 

ocupados por favelas, vilas ou loteamentos irregulares” (NATAL, 1994). 

Nesse sentido, a AEIS Mãe Luiza foi a primeira a ser regulamentada em 

Natal, através da Lei 4.663 de 31 de julho de 1995. O seu pioneirismo deve-

se, entretanto, à enorme pressão que esta área habitacional estava sofrendo 

por parte dos interesses imobiliários, ávidos em conseguir terras aptas para a 

construção de edifícios verticalizados, não só maximizando o consumo da 

paisagem, mas destinando aquele espaço ao consumo de classes sociais mais 

privilegiadas. Por outro lado, na esteira dos Movimentos Sociais, organizou-

se uma reação popular local (organizada pela igreja), no sentido de 

pressionar o poder público a evitar o processo de “invasão” ou 

transbordamento de edificações de padrões diferentes da tipologia do bairro 

e a consequente procura da área por construtoras, pois temia-se a conhecida 

“expulsão branca”. Houve, portanto, um envolvimento de vários setores da 

sociedade, principalmente da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 
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no sentido de impedir que tal “expulsão” fosse efetivada, o que representou 

um marco na cidade (SILVA, et al. 2004). 

 

 Cercado pela Via Costeira, Petrópolis e Parque das Dunas, sem ter como crescer 

horizontalmente, o bairro Mãe Luiza passou a apresentar um alto índice de adensamento, 

sendo hoje, um dos bairros de maior densidade populacional de Natal, com 156,32 hab/ha 

Segundo a SEMURB/PMN (2013), tal adensamento se fez com prejuízo da qualidade 

habitacional do bairro, além da formação de favelas (locais de baixo padrão 

construtivo/moradias improvisadas) internas, e áreas de risco, próximas a declives acentuados. 

“A proibição de desmembramento dos lotes impede a construção de pequenos apartamentos 

no local, o que confere ao bairro uma paisagem homogênea, com seu casario baixo (máximo 

de 2 pavimentos) e aspecto de estar sempre em construção” (SILVA et al. 2004).  

 Assim se estabeleceu a ocupação no bairro, realidade que hoje é percebida em cada 

trabalho de campo realizado. No quadro 9 está a série de eventos histórico-territoriais 

principais de Natal, localizando Mãe Luiza neste contexto. 

 

Quadro 9 – Quadro–síntese dos fatos históricos e políticos no Brasil, Natal e Bairro Mãe Luiza. 

Adaptado pelo autor. 

 Brasil RN e Natal Bairro de Mãe Luiza 
(1500-1530) 

Período pré-

colonial 

(1500 - 1597) Capitanias Hereditárias; Disputa 

entre portugueses e franceses pelo território do 

RN; Domínio francês aliado aos índios potiguares. 

Local despovoado, Natural 

(1530-1822) 

Período Colonial 

1597 - Expedição de Mascarenhas Homem e 

Jerônimo de Albuquerque expulsa os franceses e 

retoma o território para domínio português.  

1598 - 06 de Janeiro (dia de Reis) início da 

construção do Forte do Reis Magos 

1599 - 25 de Dezembro - Demarcação por 

Jerônimo de Albuquerque do núcleo urbano que 

viria a ser chamado de Natal posteriormente. 

(1633-1654) Domínio holandês no RN motivado 

pela conservação do comércio de cana-de-açúcar 

pelo Atlântico; Natal passa a se chamar "Nova 

Amsterdã"; Período de descaso e violência. 

1654 - Francisco de Figueiroa, com 850 soldados, 

por terra, domina o Forte dos Reis Magos, sobre 

fuga prévia dos holandeses e retoma o domínio 

português na capitania. 

Séc. XVIII - Expansão territorial, a criação de 

gado e povoamento do interior. 

Séc. XIX - Diversificação de culturas econômicas, 

o cultivo do algodão, arroz, milho e mandioca; 

pecuária, pesca e madeira para construção. 

1817 - Revolução republicana; Governo 

republicano revolucionário em Natal, liderado por 

André de Albuquerque Maranhão. 
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1818 - Independência jurídica e política da 

Capitania do Rio Grande do Norte para com a 

Paraíba. 

(1822-1889) 

Período Imperial 

- Monarquia 

Constitucional 

(1822-1840) Institui-se a província do Rio Grande 

do Norte que conta com aproximadamente 100.000 

Habitantes (Cascudo, apud Mariz e Suassuna, 

2005) 

Primeiros registros de povoamento e 

uso do solo para agricultura, com 

pastos e "roças" de agricultura 

familiar. 

(1889-1964) 

Período 

Republicano 

(1889) Mudança da província em estado; Governo 

da oligarquia de Pedro Velho de Albuquerque 

Maranhão. 

(1900) 95% da população do RN era interiorana, 

sobretudo região Seridó e Oeste Potiguar e 

Mossoró se estabelece como Maior Município do 

estado. 

Povoamento, choupanas e casebres 

construídos com pouca infraestrutura, 

habitantes de maioria pobre, 

removidos da área onde fora 

construída a "Cidade Nova"; início da 

periferização de Natal; topônimo 

“Morro do Bode”. 

(1901-1910) Modernização de Natal; Construção 

da "Cidade Nova" novo bairro da elite e classe 

média da cidade de forma planejada e moderna 

para a época. 

(1920) Censo demográfico registra o estado com 

537.135 mil habitantes, e forte interiorização; 

Natal com apenas 30.696 habitantes.  

1951 - Construção do Farol de Mãe 

Luiza; 1958 - Lei Municipal nº 794 

institui o Bairro Mãe Luiza; 1º Plano 

de Loteamento para o Bairro. 

(1964-1989) 

Ditadura Militar 

(1970-1980) - Expansão imobiliária de Natal com 

vários loteamentos: Mirassol, Potilândia, 

Candelária e Ponta Negra, por exemplo.  

Êxodo rural e crescimento 

populacional das periferias dos centros 

urbanos como caso de Mãe Luiza. 

Década de 1980 - Desenvolvimento do 

PRODETUR, com série de melhorias 

infraestruturais em Natal; Inauguração da Via 

Costeira 1983 e Parque das Dunas com área de 

preservação ambiental. 

Cerceamento do Bairro pela Via 

costeira e Parque das Dunas e início 

do adensamento populacional do 

Bairro, em função da impossibilidade 

de expansão horizontal. 

(1989-atual) 

Democratização 

do Brasil 

Democratização do acesso às cidades, consciência 

ambiental e urbana moderna; Plano diretor de 

Natal em 1994 com participação de instâncias 

sociais; influência das discussões do Estatuto das 

Cidades (Lei Federal 10.257/2011). 

Lei 4663/1995 define o Bairro como 

primeira AEIS de Natal (Área 

Especial de Interesse Social), 

protegendo o núcleo populacional do 

bairro de uma expulsão pela pressão 

imobiliária e pelo seu valor locacional 

ser alto. 

Impedimento do parcelamento do 

território no Bairro promovendo o 

crescimento de aglomerados de 

construções dentro do mesmo lote. 

Fonte: Mariz e Suassuana (2005). Elaboração: Yuri Macedo 

O quadro 9 mostra uma síntese cronológica de relacionamento entre os 

acontecimentos marcantes ocorridos no Brasil e no Rio Grande do Norte/Natal ao longo da 

história do país após a colonização portuguesa, com ênfase no processo de ocupação do bairro 

Mãe Luiza. Deste modo, percebe-se o encadeamento dos fatos, relacionados por escalas 

espaciais diferentes que se complementam na análise da formação territorial do bairro. 
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2.2 Caracterização Ambiental de Natal e Bairro Mãe Luiza 

O município de Natal tem uma área total de 16.853 ha e população estimada de 

853.928 habitantes, conforme dados do IBGE (2013) – Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - e compõe uma região metropolitana com outros dez municípios: Ceará-Mirim, 

Extremoz, Macaíba, Monte Alegre, Nísia Floresta, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, 

São José do Mipibu, Vera Cruz e Maxaranguape. (SEMURB/PMN, 2014). Está situado sobre 

unidade geomorfológica de “Planícies e Tabuleiros Costeiros” (ROOS, 2009).  

O bairro Mãe Luiza tem área total de 95,69 ha e população de 14.486 habitantes 

(IBGE, 2013), portanto tem densidade demográfica de 151,38 Hab/ha, conforme visualizado 

na figura 10. Sendo um dos bairros de maior densidade populacional de Natal, juntamente 

com os bairros Alecrim e Rocas, com classificação índice de densidade populacional. 

 

 

Figura 10 – Densidade demográfica por Bairro de Natal. Fonte: SEMURB (2013); Baseado em IBGE 

(2012); Elaboração Autor. 
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A planície costeira ou litorânea é um sistema ambiental composto de subsistemas de 

intensa dinâmica. Esse contexto é fundamental para afirmação de que a ocupação destes 

ambientes deve ser realizada a partir de estudos, como os de zoneamento ambiental, em prol 

de aperfeiçoar a gestão socioambiental no uso e ocupação de áreas com intensa dinâmica 

natural, e consequentemente reduzir os riscos associados à ocupação humana nestes 

ambientes. 

 Existem locais na cidade caracterizados como Tabuleiros Costeiros, Planície marinha 

e planície fluvial/lacustre, quanto maior proximidade do mar. O “Rio Grande do Norte” ou rio 

Potengi/Jundiai, cruza o município ao meio em sentido W-E, direcionado por sistema de 

falhamentos, com vales do tipo grabens estruturais (NUNES, 2000. Apud OLIVEIRA, 2003), 

desembocando no oceano Atlântico. Seu vale fluvial é marca na fisionomia do ambiente 

urbano com 12,21% do total da área municipal, com 2.059,43 ha (OLIVEIRA, 2003).  

Nesse contexto ambiental, o território urbano localiza-se sobre sedimentos de origem 

fluvial e marinha, com forte influência da ação eólica, com campos de dunas longitudinais 

seguindo a orientação do vento (SE-NW); superfícies de aplainamento sobre influência 

litológica da formação barreiras; e planícies fluviais ou flúvio-lacustres. Todos esses 

ambientes detêm limitações à ocupação urbana, quanto à degradação ambiental e/ou riscos de 

desastres com perdas humanas e materiais à população - principalmente quando da ausência 

de infraestrutura de saneamento e drenagem urbana. 

Para caracterização ambiental deste trabalho, foram relacionados fatores climáticos, 

pedológicos, geológicos, e geomorfológicos de Natal, sempre localizando o bairro objeto de 

estudo. Ao final desta seção, definiram-se unidades geomorfológicas para o Bairro de Mãe 

Luiza, em função da topografia, a partir das curvas de nível. Esta sequência visa fragmentar o 

sistema ambiental incidente no município e no bairro, para se apreendê-lo como um todo na 

análise de sua dinâmica ambiental, produto da relação entre processos naturais, nos quais as 

ações humanas incidem diretamente nesta relação. 

 

3.2.1 Clima 

 O município de Natal está situado na porção litorânea oriental do Rio Grande do 

Norte, inserida em uma região de domínio de clima tropical chuvoso quente com verão seco, 

segundo a classificação de W. Köppen. No local, em média, a pluviometria reside em torno de 

1.700 mm anuais, e as temperaturas médias máximas anuais, e médias anuais mínimas do ar 

estão compreendidas entre 30 ºC e 23 ºC, respectivamente. A caracterização dos parâmetros 
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climáticos foi definida com base no perfil do município traçado pelo IDEMA (2007), e nos 

dados climáticos da Estação Climatológica da UFRN, como válidos para o município de Natal 

no período de 1984 – 2014. 

 

 a) Pluviosidade  

A precipitação média anual registrada pela Estação Climatológica Principal da UFRN, 

no período de 30 anos compreendido entre janeiro de 1984 e julho de 2014, é de 1.736,50 

mm. Neste período, a menor precipitação anual ocorreu em 1993, com 858,2mm, enquanto 

que a maior precipitação média anual se deu em 2009, registrando 2.682,6mm. Neste ano 

precipitaram-se sobre a região 1.389,0mm nos 120 dias que correspondem ao período 

chuvoso de Abril a Julho. 

 

 

Gráfico 1 – Precipitação acumulada média mensal, referente ao período de 1961 a 1990. Fonte: 

Estação Climatológica. UFRN/DGE. Elaborado por Yuri Macedo (2014). 

 

 Conforme visualizado no Gráfico 1, o período de estação chuvosa ocorre entre Março 

e Julho, apresentando, portanto, duração média de 5 meses, quando a precipitação mensal 

média está acima dos 200,0mm. No período seco (setembro a janeiro), Dezembro é o mês 

com menor precipitação média mensal, registrando 26,7mm apenas. 

 O clima local é influenciado diretamente pela Zona de Convergência Intertropical 

(ZCIT). Esta se localiza sobre a área aproximadamente no período de verão e outono, 

coincidindo assim com os valores dispostos no gráfico 2 abaixo, influenciando na precipitação 

pluviométrica média da região. O que ocorre inversamente no período seco, no qual este 

elemento da dinâmica climática se estaciona no hemisfério norte, carregando as chuvas 

constantes para a região. 
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   b) Temperatura do Ar 

O município de Natal, por situar-se a baixas latitudes e em uma região de clima 

tropical sobre influência litorânea, caracteriza-se por apresentar temperaturas elevadas o ano 

todo, com baixas variações térmicas anuais. O comportamento das médias acumuladas 

mensais indica uma pequena variação ao longo do ano, com uma variação mensal de 3°C 

aproximadamente. Como pode ser visualizado no gráfico 2. 

 

 

Gráfico 2 – Temperatura Média mensal do município de Natal, referente ao período de 1984 a 2014. 

Fonte: Estação Climatológica. UFRN/DGE. Elaborado por Yuri Macedo (2014). 

 

 A temperatura média mensal reside em 26,6°C, sendo fevereiro o mês mais quente, 

com 27,6°C, e julho o mais frio, com 24,9°C de média mensal. A temperatura média mensal 

mais alta foi registrada com 29,0°C em Março de 2010, e a menor temperatura média mensal, 

com 23,6°C, em Julho de 2000. A pequena amplitude anual da temperatura do ar é devido a 

fatores como a baixa latitude local, à altitude próxima ao nível do mar e à influência da massa 

d’água oceânica. A amplitude térmica diária normalmente está entre 8° e 10ºC, conforme 

visualizado no gráfico 3. 
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Gráfico 3 – Temperatura Mínima Média e Máxima Média do município de Natal, referente ao período 

de 1984 a 2014. Fonte: Estação Climatológica. UFRN/DGE. Elaborado por Yuri Macedo (2014). 

 

Outro dado importante a ser relacionado com a temperatura é a umidade relativa do ar. 

Neste caso há o relacionamento da umidade e da temperatura, caracterizando a sensação 

térmica, o que é fundamental para avaliação fisiográfica de uma área visando caracterizar o 

conforto térmico. 

 

   c) Umidade Relativa do Ar 

A umidade relativa do ar média para a área de estudo, no período supracitado de 30 

anos, tem como média mensal registrada em torno de 80%. Variando em torno de 10% ao 

longo dos meses do ano, como mostra o gráfico 4. Este grau de umidade é considerado de 

médio a alto para os padrões de qualidade ambiental. Isto caracteriza uma região de estudo 

com ar quente e úmido, o que é típico do litoral oriental, clima predominante na área como 

citado anteriormente. A menor umidade do ar média registrada no período marcou 68% em 

Novembro de 1984, uma vez que a umidade do ar, geralmente está acima de 70% no 

município, em função justamente da influência do mar e brisa marinha. 
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Gráfico 4 – Umidade relativa do ar média compensada do município de Natal, referente aos anos de 

1984 a 2014.  Fonte: Estação Climatológica. UFRN/DGE. Elaborado por Yuri Macedo (2014). 

 

 O período de maior umidade relativa do ar média mensal vai de Abril a Julho, com 

variação de 82% a 84% aproximadamente. O contrário ocorre entre setembro e janeiro, com 

menores valores para este parâmetro, variando de 76% a 78% aproximadamente.  Esta 

dinâmica coincide com o período de maior pluviosidade, onde há a inter-relação lógica dos 

dois parâmetros, inerentes a períodos de menor ou maior precipitação pluviométrica.  

 

 d) Velocidade e direção do Vento em Natal. 

O vento na área de estudo tem sentido predominante de sudeste, sentido noroeste (SE-

NW), majoritariamente motivado pelos ventos alísios. Com velocidades médias mensais 

explicitadas no gráfico 5, variando entre 3,7 m/s em março, a 5,1 m/s em setembro. Portanto, 

com período de maior intensidade do vento de agosto a outubro, e menor intensidade de 

março a junho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72

74

76

78

80

82

84

86

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Umidade Relativa do Ar Média (%) 



72 

 

 

 

 

Gráfico 5 – Velocidade do Vento do município de Natal, referente ao período de 1961 a 1990. Fonte: 

UFRN. Elaborado por Yuri Macedo (2014). 

 

Natal tem disponibilidade de vento constante no ano todo, por causa da proximidade 

marítima da cidade, com influência da umidade e efeito continente versus oceano, 

promovendo a chamada “brisa” (ventos úmidos) vinda do mar no período inicial da manhã, 

predominantemente, de sudeste, direção principal do vento no local. Como pode ser 

visualizado no gráfico 6. 

 

 

Gráfico 6 – Direção Média Mensal Predominante do Vento em Natal. Fonte: INMET (2000). 
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 e)     Insolação e Nebulosidade 

 A relação entre estes dois parâmetros se dá de maneira inversamente proporcional, 

qual quanto maior a insolação, menor a nebulosidade ou presença de nuvens, e vice-versa, 

seguindo uma lógica simples. A insolação total anual média para o município reside em 

2.865,10 horas/ano, com média de 8,1 horas/dia. Assim como a média mensal registra 243,0 

horas/mês. Estes valores registrados são dos mais altos do país, com constância ao longo do 

ano, variando no número de horas/dia em função da estação chuvosa (Abril a Julho), em que 

no clima tropical chuvoso, com configuração quente e úmida, é relacionada com a alta 

nebulosidade e, consequentemente, menor insolação.  

 

 

Gráfico 7 – Insolação Acumulada Média Mensal, período entre 1984 e 2014. Fonte: UFRN. 

Elaborado por Yuri Macedo (2014). 

 

 Deste modo, conclui-se que o período de maior insolação entre agosto e dezembro, no 

município. Com valores médios entre 248,7 horas/mês em Agosto e 292,2 horas/mês em 

Outubro. Já o período de menor insolação reside entre Março e Julho, com valores variando 

entre 193,4 horas/mês em Junho e 229,2 horas/mês em Março. No mês de Junho foi registrada 

a menor média diária de insolação, atingindo 6,4 horas/dia, e o mês de outubro ocorreu a 

maior média diária com 9,7 horas/dia (Estação Climatológica, UFRN/DGE, 2014).  

 Quanto à nebulosidade, foram registrados valores relativos para a região entre 4 e 6 

em uma escala de 0 a 10. Os meses de maior nebulosidade são março, abril e maio, e de 

menor nebulosidade nos meses setembro e outubro. Conforme mostrado no gráfico 8. Esta 

realidade coincide com o período chuvoso ou de maior pluviosidade para, como já citado 

anteriormente.  
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Gráfico 8 - Insolação Acumulada Média Mensal, período entre 1961 a 1990. Fonte: INMET 

 

 f) Chuvas intensas em Natal 

 Para esta seção do trabalho, analisou-se a pluviosidade diária de Natal, para o período 

entre 1984 e 2014, com base nos dados da estação climatológica do campus central da UFRN. 

Buscou-se identificar em um intervalo de 48hs, portanto em dois dias, os níveis de maior 

chuva concentrada neste intervalo de tempo.  

 Deste modo, encontram-se os meses de julho de 1998 e junho de 2014 com dias de 

chuvas concentradas, marcando valores superiores a 350 mm/48hs. Estes eventos, quando 

individualizados, são característicos de clima muito úmido, como em dias de tempestade 

tropical na Amazônia, por exemplo. O quadro 10 abaixo mostra os valores chuvosos nestes 

meses, com as respectivas datas, em intervalo de 48hs. Há de se evidenciar a semelhança 

entre os dois eventos, com uma chuva de 131 mm no primeiro dia, e um pico chuvoso na 

sequência de mais de 200 mm, umedecendo o solo aumentando perigo de movimento de 

massa (deslizamento), alagamentos generalizados e enchentes de córregos e rios por toda 

região metropolitana de Natal. 
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Quadro 10 – Picos de chuva concentrada em Natal.  

Mês/Ano Jul/98 Mês/Ano Jun/14 

Dias 29 30 Dias 14 15 

Total (mm) 131,1 253,2 Total (mm) 131 222 

Acumulado 

em 48hs 

(mm) 

384,3 

Acumulado 

em 48hs 

(mm) 

353 

Fonte: Estação Climatológica da UFRN (2014). 

 

 Após esta constatação, foram pesquisados relatos de desastres ocorridos nestes dois 

casos, nos quais tenha havido perdas humanas e danos ao patrimônio privado. Como foi 

constatado, associados a estas datas encontraram-se dois dos maiores desastres 

socioambientais de que se tem registro no Município.  

 Primeiro, tem-se o mês de Julho de 1998, em que a chuva deixou mais de 700 pessoas 

desabrigadas em Natal e 4 mil em todo o estado, com 7 mortos em Ceará-mirim (município 

vizinho a Natal) causando danos em toda a região metropolitana de Natal. Houve diversos 

casos de obstrução de vias importantes de circulação de mercadorias e pessoas, tal qual perdas 

materiais de grande monta para a população. Com incidência maior em áreas de alta 

vulnerabilidade social, portanto com maior risco de desastre socioambiental associado. Os 

relatos sobre este evento podem ser visualizados na figura 11. 
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Figura 11 – Reportagens de jornal sobre as chuvas dos dias 29 e 30 em Julho de 1998. Fonte: Arquivo 

Tribuna do Norte (2013). 

 



77 

 

 

 

 O outro evento exposto no quadro 10 teve como área de maior problema o Bairro de 

Mãe Luiza em Junho de 2014, coincidindo com o período de execução desta pesquisa. 

Ocorreram desastres em duas áreas principalmente: o bairro Mãe Luiza; e Comunidade do 

Jacó, bairro Rocas.  

 Em Mãe Luiza, um escorregamento de grande proporção se desenvolveu rapidamente 

em área de encosta íngreme do bairro, em que mais de 36 casas foram danificadas diretamente 

e outras interditadas preventivamente, no total mais de 100 famílias foram desabrigadas, 

sendo alojadas improvisadamente pela prefeitura em escolas e creches do bairro. Neste caso 

houve grande fluxo de material e detritos carreados pela força da água, notadamente pela 

convergência de drenagem de todas as áreas mais elevadas do bairro para o local do 

escorregamento (vertedouro).  Além disso, os moradores denunciaram essa situação de 

deficiência na drenagem urbana (vazamento de tubulação), dias antes do evento. 

 Em classificação de movimento de massa utilizada, citada no capítulo 2 deste trabalho, 

pode-se dizer que houve um escoamento de terra no local, provocado pela deficiente 

infraestrutura de drenagem urbana, que não suportou o volume elevado de chuva. Junto com o 

rompimento das tubulações de água e esgoto que acentuaram o problema, visto que o local 

continha densa tubulação para abastecimento de água e esgoto das áreas superiores do bairro. 
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Figura 12 – Desastre de Junho/2014, Bairro Mãe Luiza: A) vista da Rua Guanabara após desastre.  B) 

Imagem área em sobrevoo não tripulado pós-desastre; Comunidade do Jacó (C e D). Fonte: A - 

Trabalhos de Campo em 16/06/2014; B - g1.globo.com/rn; C e D – Tribuna do Norte. 

 

 Já na comunidade do Jacó, um muro de arrimo rompeu, o que promoveu um 

escorregamento de terra e detritos, afetando diretamente a estrutura de seis (6) residências 

com interdição pela Defesa Civil Municipal. Este muro havia sido construído com objetivo de 

disponibilizar o terreno para uma construção de um prédio residencial de alto padrão no local. 

Como pode-se visualizar nas imagens e in locu, esta estrutura de contenção já se encontrava 

danificada pela ação intempérica, sem a devida manutenção e atenção para o problema de 

desabamento, o que poderia ter sido evitado, caso houvesse atenção da construtora 

responsável pelo muro, tal como prefeitura de Natal e CREA-RN, a quem caberia a 

fiscalização no concernente às áreas de risco.  As imagens desses dois casos podem ser 

visualizadas na figura 12. 
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3.2.2 Solos 

 A caracterização do solo para este trabalho tem como base as referências produzidas 

por Nunes (2000) e Oliveira (2003), adaptando estes e adequando à nova classificação de 

solos da EMBRAPA, com o Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos (SIBCS, 2005). A 

partir dessa base de referência, e conforme pôde se evidenciar em campo, o Bairro Mãe Luiza 

está disposto sobre o Neossolo Quartzarênico, com fertilidade natural muito baixa, textura 

arenosa, excessivamente drenada, relevo ondulado e solo profundo. 

 A partir do estudo de Oliveira (2003), foi produzido o mapa pedológico de Natal, 

localizando o bairro de Mãe Luiza, área de estudo. Nesta referência, o autor utilizou escala de 

mapeamento 1:120.000. Foram definidos 4 (quatro) tipos de solo para o município de Natal, 

sendo eles: Gleissolos Sálicos; Neossolos Flúvicos; Neossolo Quartzarênico; Latossolos 

Vermelho-amarelos. Conforme visualizado no mapa 2. No Bairro em questão, foram 

encontrados os dois ultimos, cujas características foram analisadas nesta pesquisa. 
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a) Neossolo quartzoarênico. 

 Este é o principal solo da área do bairro, típico de sedimentos de origem marinha e 

pontualmente estuarina, depositados por ação de ventos, ondas e marés, e concentrado 

próximo à costa. Tem textura arenosa, sendo excessivamente drenado e relevo plano, 

constituído basicamente por quartzo, situando-se num relevo plano a ondulado, notadamente 

profundo e com baixa fertilidade natural, não sendo apto para a agricultura. Por tais 

características, este solo é indicado para preservação do aquífero livre, pela alta 

permeabilidade e transmissividade hidrogeológica.   

 São constituidos de minerais não-hidromórficos, pouco desenvolvidos, com pequena 

expressão dos processos pedogenéticos. Apresentam sequência de horizontes A-C, sem 

contato lítico dentro de 50cm de profundidade, apresentando textura areia ou areia franca nos 

horizontes até, no mínimo, a profundidade de 150cm a partir da superfície do solo. 

Alguns solos podem ainda apresentar horizonte B, mas com insuficiência de 

requisitos (muito pequena espessura, por exemplo) para caracterizar 

qualquer tipo de horizonte B diagnóstico. Podem ocorrer horizontes C 

diagnósticos para outras classes, porém em posição que não permite 

enquadrá-los nas classes dos Gleissolos, Vertissolos ou Plintossolos. São 

solos em via de formação, seja pela reduzida atuação dos processos 

pedogenéticos ou por características inerentes ao material originário 

(EMBRAPA, 2006). 

 

 Para o bairro há a influência direta dos agentes antrópicos na produção do solo, onde 

vê-se um pacote de sedimentos avermelhados, areno-siltosos, apresentando até graus de 

laterização, com consolidação ferruginosa, com indícios de aterro com solo e entulho não-

naturais. Esta afirmação tem como base trabalhos de campo e descrição de solo em poço 

tubular que abastece o bairro, pela Companhia de Águas e Esgoto do Rio Grande do Norte - 

CAERN. 
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Figura 13 – Neossolo Quartzarênico no bairro de Mãe Luiza (A e B). Fonte: Trabalho de campo em 

05/2013. 

 

b) Latossolo Vermelho-Amarelo 

 Esta classe de solo é secundária no bairro, pois se localiza fora de sua área urbanizada, 

se restringindo ao topo tabuleiro costeiro (falésia) entre o campo dunar e a praia, leste do 

bairro. Este tipo de solo se relaciona com relevo plano ou pouco ondulado, típico da 

Formação Barreiras. Este solos apresentam horizonte subsuperficial denominado de horizonte 

B latossólico (Bw), que é caracterizado por avançado estágio de intemperização; com cores 

amareladas, avermelhadas e brunadas. São profundos (>2m), bem desenvolvidos, boa 

agregação entre partículas com estrutura comumente granular; bastante porosos e permeáveis, 

de textura que varia de média a argilosa, e com predomínio de quartzo e outros minerais 

altamente resistentes a intemperização.  

 Têm pH entre 4,5 e 5,5. Portanto predominantemente ácidos e possui uma boa 

agregação entre as partículas; estrutura comumente granular, são bastantes porosos, 

permeáveis e quimicamente pobres devido a baixos teores de Cálcio, Magnésio e Potássio. 

Com predomínio de argilominerais caulinita e gibsita, quartzo e outros minerais altamente 

resistentes a intemperização. São originários de rochas sedimentares, no caso da área em 

questão, relacionado com a Formação Barreiras. 

Apresentam evolução muito avançada com atuação expressiva de processo 

de latolização (ferrolitificação ou laterização), segundo intemperização 

intensa dos constituintes minerais primários, e mesmo secundários menos 

resistentes, e concentração relativa de argilominerais resistentes e/ou óxidos 

e hidróxidos de ferro e alumínio, com inexpressiva mobilização ou migração 
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de argila, ferrólise, gleização ou plintitização. São solos minerais não 

hidromórficos com horizonte B latossólico abaixo de quaisquer tipos de A, 

com coloração vermelho-amarela. Solos com matiz mais amarelo que 5YR 

na maior parte dos primeiros 100 cm do horizonte B (inclusive BA) 

(EMBRAPA, 2009).  

 

 O mesmo pode ser com o subtipo distrófico; distroférrico; ácricos; acriférricos; ou 

coesos. Cada subtipo versa sobre características distintas nas quais os latossolos amarelos 

podem apresentar. Na área de estudo encontra-se um fragmento deste tipo de solo, onde se 

caracteriza pelo subtipo Latossolos Vermelho-Amarelos Eutróficos, apresentando alta 

saturação por bases (V > 50%) na maior parte dos primeiros 100 cm do horizonte B (inclusive 

BA). 

 

 

Figura 14 – Latossolo na área de influência do empreendimento. Fonte: Google Earth. Imagem 

07/2014. 

 

3.2.3 Geologia, Geomorfologia e Caracterização Geoambiental de Natal e Mãe Luiza 

 Para iniciar esta sessão sobre as características morfológicas de Natal e, 

especificamente Mãe Luiza, tem-se a Figura 15, que mostra a situação topográfica do bairro 

em relação a configuração hipsométrica do município. Como pode-se visualizar, está 

localizado sobre áreas como maiores cotas altimétricas de Natal, assim como, com maiores 

declividades. Este dado foi produzido com base em curvas de nível de isometria 1 metro, 

disponibilizadas pela SEMURB/PMN (2006) em levantamento ortofotogramétrico realizado 

para o planejamento urbano e ambiental municipal. 
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Figura 15 – MDT e Declividade de Natal, situando o bairro Mãe Luiza. Fonte: Levantamento 

ortofotogramético, SEMURB/PMN (2006). Elaboração:Yuri Macedo (2014). 

 

 A relação entre geologia e geomorfologia em Natal foi parâmetro principal para 

compartimentação geoambiental deste trabalho. Teve-se como base de referência, a 

compartimentação geoambiental de Oliveira (2003; Nunes (2000) e CPRM (2013) - com 

diferentes metodologias e escalas de mapeamento 1:100.000 aproximadamente – foram 

modificadas e agrupadas as feições correspondentes às características geológicas e 

geomorfológicas do local, produzindo o mapa de compartimentação geoambiental de Natal, 

localizando o Bairro de Mãe Luiza.  

(...) A área condizente ao município de Natal é, em sua geologia, constituída 

estratigraficamente (da base ao topo) por um embasamento cristalino datado 

do período pré-cambriano com ocorrências de granitos, granodioritos, 

magmatitos, e gnaisses. Esta estrutura do município está sobreposta por 

depósitos mesozóicos correspondentes à sequência infrabarreiras, que por 

sua vez é formada por sedimentos cretáceos com a presença de rochas 

areníticas (em horizonte inferior) e de calcário com ocorrência arenítica e 

argilítica (horizonte superior). Existem ainda os depósitos de sedimentos 

recentes e sub-recentes representados pelos depósitos dunares, praias, 

planícies de deflação, estuarinos, aluvionares e de cobertura de espraiamento 

(SEMURB/PMN, 2014, p. 34). 
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 O produto dessa análise pode ser visualizado no mapa 3, neste foram modificadas para 

identificação de 7 (sete) unidades geoambientais, portanto relacionando características 

topográficas, geológicas e geomorfológicas relativamente homogêneas, pela ordem de 

deposição (do topo para base) são estas: 

1. Campos de dunas móveis – Neodunas em depósitos litorâneos de Praia;  

2. Campos de dunas fixas – Paleodunas em depósitos litorâneos de Praia;  

3. Planície fluvial do Rio Pitimbu - sedimentos Aluviais-Fluviais; 

4. Planície de depósitos flúvio-lacustre de Lagoa Azul e Gramoré; 

5. Planície flúvio-marinha no estuário do Rio Potengi – Depósitos 

indiscriminados de mangue;  

6. Planície litorânea de sedimentos de praia e Beachrocks;  

7. Tabuleiros Costeiros sobre Formação barreiras. 

  

 Detalhou-se a seguir as feições geoambientais encontradas no município de Natal. 

Após a descrição destas características geoambientais no município de Natal, com base no 

MDT – Modelo Digital do Terreno – e mapa de declividade do bairro, baseado em figura 15, 

foram definidos o mapa de caracterização geoambiental proposta para nossa área de estudo 

(Bairro Mãe Luiza), representado no mapa 4 ao longo desta caracterização. 
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a) Campos de dunas móveis – Neodunas em depósitos litorâneos de Praia. 

 No bairro Mãe Luiza esta é a segunda unidade geoambiental predominante. Tem 

cronologia remetida ao Quaternário, sendo caracterizada pela intensa dinâmica morfológica, 

onde grãos de quartzo bem selecionados, friáveis ou muito finos são transportados por erosão 

eólica sendo sedimentados em área com topografia compatível, remodelando a paisagem 

constantemente. Este processo tem origem em passado geológico recente, onde a velocidade 

de transformação da morfologia é intensa e rápida, para os padrões geológicos. Está sobre 

formação geológica de depósitos litorâneos de Praia. Nesta tem-se a disposição de cordões de 

dunas de acordo com a direção predominante do vento, que em Natal estão dispostas em 

sentido SE-NW sendo modificadas e retrabalhadas em dadas épocas do ano, onde a ação 

eólica se modifica sazonalmente.  

 Ocorre pela ação eólica a deposição de sedimentos arenosos friáveis ou muito finos, 

que são dispostos sob direção predominante do vento, estando na frente das dunas 

(barlavento) a área de intensa movimentação ou dunas móveis. Atrás da duna (sotavento) 

geralmente está associado à planície de deflação, em sua maioria com rala vegetação 

(gramíneas). Há de evidenciar a fixação de dunas (dunas fixas) pela ação da vegetação, 

sobretudo próxima a zona de transição entre a formação dunar e tabuleiros (Barreiras). O 

litotipo principal aqui é a areia, Domínio dos sedimentos cenozóicos eólicos. Com unidade 

geológica de Dunas móveis - Material arenoso inconsolidado. Aspecto anisiotrópico, alta 

permeabilidade e porosidade. E amplitude topográfica de 5 a 40 metros (CPRM, 2012). 

 Trata-se de unidade muito importante para a paisagem educação socioambiental 

municipal, sendo bem preservada pelas Zonas de Proteção Ambiental (ZPA’s) do município. 

Com áreas desta formação geoambiental podemos relacionar a ZPA 02 – Parque Estadual das 

Dunas; ZPA 06 – Morro do Careca e dunas associadas; ZPA 09 – Complexo de Lagoas e 

dunas ao longo do Rio Doce; e ZPA 10 – Encostas dunares adjacentes ao farol de Mãe Luiza 

(PMN/SEMURB, 2013). 

 

b) Campos de dunas fixas – Paleodunas em depósitos litorâneos de Praia. 

 Esta é a unidade predominante no bairro Mãe Luiza, tem as mesmas características 

geológicas da anterior, porém com cobertura superficial vegetada, sendo mais antiga do que a 

anterior (porém no mesmo período geológico),  com material compacto a pouco compacto, 

em alguns casos com início de latolização. Dentro dos cordões de dunas dispostos em Natal, 
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há a divisão em dunas fixas e móveis. Esta premissa será adotada neste trabalho, sendo 

caracterizadas estas duas feições de características fisiográficas similares. 

 Este tipo de formação geológica dunar, tem datação no período Tércio-quartenário, na 

Era geológica Cenozóica.  Pode ser caracterizada pela presença de uma vegetação 

característica e distinta do outro tipo dunar. Nesse contexto ocorre a presença de gramíneas ou 

herbáceas que agem estabilizando o material de origem e produzindo uma retração da 

morfogênese nestes locais. Nesta formação foi encontrada uma ativa produção de solo, com 

concentração de matéria orgânica e argilo-minerais nestes locais, com influência direta da 

vegetação disposta no local.  

 

c) Tabuleiros Costeiros sobre Formação barreiras. 

 Esta feição caracteriza-se por ser originaria da formação geológica (ou grupo) 

Barreiras, endemica à região de planície litorânea do Brasil. Tem morfologia do tipo plana ou 

sualvemente ondulado. E datação no período Terciário da Era Cenozóica. Com amplitude 

topográfica de 20 a 50 metros geralmente, porém para a área influência não ultrapassa 30 

metros de altitude.  

 Os sedimentos destes tabuleiros representam depósitos correlativos de fases de 

pediplanação ocorridos durante o Mioceno no escudo brasileiro. O material resultante desta 

pediplanação foi transportado durante o terciário para áreas mais rebaixadas da paisagem 

através de corridas e fluxos de lama, sendo depositados em discordância sobre os terrenos do 

embasamento cristalino, formando um típico Glacís de acumulação que se estende por 70,0 

km do interior para o litoral. Esses sedimentos são representados por argilas variegadas e 

arenitos avermelhados com níveis cauliníticos, conglomerados grosseiros com matriz arenosa 

avermelhada, reunidos por cimento ferruginoso. 

 

d) Planície litorânea de sedimentos de praia e Beachrocks;  

 Em Mãe Luiza, esta área localiza-se entre a Via Costeira (Av. Senador Dinarte Mariz) 

e a praia. Esta unidade apresenta relevo plano a pouco ondulado, se localiza na interface 

praia-continente, sendo caracterizado pelos arenitos praias ou “beach-rocks”. Estes são recifes 

de rocha litificada pela cimentação dos grãos de quartzo pelo carbonato de cálcio ou 

laterização ferruginosas.  

Sua gênese está vinculada à consolidação de antigas linhas de praia por 

cimentação e alta litificação dos grãos de quartzo pelo carbonato de cálcio, 

provenientes da variação do nível do mar e afastamento da linha de costa em 

períodos paleoglaciais, relacionados aos processos de regressão e 
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transgressão marinha. Mabessone; Rolim (1973/74) destacam este fato, 

ressaltando que esta unidade representa as fases da subida do nível do mar 

após a última glaciação. E ainda, o processo que cimentou esses recifes, foi 

explicado como sendo pela água doce subterrânea, supersaturada com 

carbonatos de cálcio, os quais se precipitaram ao aparecer na praia em 

contato com a água do mar. (OLIVEIRA, 2003, p.74) 

 

 Em Natal esta unidade pode ser encontrada em quase toda faixa praial, apresentando 

áreas de rochas escuras aglomeradas como em Areia Preta e Ponta Negra ou franja na faixa 

intertidal nas praias dos Artistas/Forte/Meio, chegando até a embocadura do rio Potengi. 

Ocorrem paralelos à linha de costa e segundo Moreira (1996), apresentam, por vezes, um 

mergulho suave de 3° a 5° em direção ao oceano, ocorrendo ainda sotoposta às dunas móveis. 

Os arenitos praiais presentes na área de estudo são datados de aproximadamente 4.700 anos e 

apresentam pequenas marmitas provocadas pelo movimento de turbilhonamento das águas. A 

representação desta formação no mapa exposto na pesquisa é muito pouco visível devido à 

escala do mesmo. 

 Em Mãe Luiza esta formação se localiza no extremo leste dos limites do bairro, na 

faixa litorânea após a Via Costeira, especificamente onde se localizam o Hotel Barreira Roxa 

e o Departamento de Ocenografia da UFRN. Neste local há um topo plano com latossolo 

vermelho-amarelo, e na interface com a praia encontra-se a faixa de “beachrocks”. 

 

e) Ocupação em declividade acentuada: o caso do bairro Mãe Luiza 

 O bairro é composto por ambiente de sedimentação recente, datando do período 

Qaurtenário. Por tais características, associadas ao clima local, tem-se intensa dinâmica 

ambiental no local, com incidencia principalmente da ação erosiva eólica e marinha. Contudo, 

dentro da área limítrofe do bairro, pode-se identificar diferentes feições geomorfológicas e 

ambientais diferentes entre si. Neste contexto, a ocupação do bairro deveria ter sido restrita 

em sua formação territorial, o que não aconteceu. O bairro é um dos mais densamente 

habitados da cidade, aumentando o risco de desastre associado à alta vulnerabilidade social 

dos moradores em geral. 

 Após a descrição destas características geoambientais no município de Natal e com 

base em levantamento topográfico aerofotogramétrico realizado pela SEMURB (2013), para 

realização do Modelo Digital do Terreno (MDT) e mapa de declividade do bairro (conforme 

figura 16), definimos o mapa de caracterização geoambiental proposta para a área de estudo 

(Bairro Mãe Luiza), representado no figura 17 ao final desta caracterização. 
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Figura 16 – MDT de Mãe Luiza e Mapa de Declividade de Mãe Luiza. Fonte: SEMURB (2013). 

Elaboração:Yuri Macedo (2014). 

 

 De acordo com a figura 16, pôde-se caracterizar a compartimentação geoambiental de 

Mãe Luiza, baseado em sua topografia e declividade a partir de curvas de nível equidistantes 

em 1 metro.  Foram identificadas 6 (seis) feições geoambientais simplificadas e distintas, 

passíveis de classificação. São elas: (A) Planície interdunar; (B) Dunas fixas densamente 

habitadas; (C) Encosta íngreme densamente habitada; (D) Planície litorânea; (E) Tabuleiro; e 

(F) Dunas móveis e fixas pouco habitadas (ZPA-10). Esta compartimentação pode ser 

visualizada no mapa 4. 
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 A partir deste mapa e demais trabalhos de campo, pode-se perceber que, no bairro, os 

problemas de risco socioambiental estão ligados principalmente à ocupação em áreas de alta 

declividade. Porém, tem-se no bairro, uma planície interdunar passível de alagamento sobre 

ação de chuvas concentradas. Nesta feição observamos alta impermeabilização do solo (visto 

se tratar do centro de serviços do bairro) e deficiência de drenagem urbana, onde os 

moradores se protegem como podem, improvisando barreiras contra a água, com  construção 

de calçadas altas, por exemplo. Detalhar-se-a este problema mais a frente quando da 

discusssão sobre os perigos socioambientais encontrados no bairro.  

 O bairro tem áreas de alta declividade, com restrições de uso e ocupação dispostas em 

Lei no Novo Código Florestal Brasileiro (Lei Nº 12.651, de 25 de maio de 2012.) o qual 

define como sendo Áreas de Preservação Permanente (APP) em seu capítulo II, seção I, artigo 

4º, “as encostas ou partes destas, com declividade superior a 45°, equivalente a 100% na linha 

de maior declive” . Além desta restrição, áreas com declividade entre 20° e 45° graus têm um 

nível alto de risco socioambiental a movimentos de massa, como deslizamento e 

escorregamento de terra.  

 Este risco faz-se presente no bairro, onde identificou-se em croqui de localização os 

locais que se enquadram nesta problemática, separando-as por graus de declividade, conforme 

pode ser visualizado na figura 17. Áreas com estas características foram identificadas em 

trabalhos de campo como sendo críticas, com necessidade de atenção para movimentos de 

massa possíveis causadores de desastres socioambientais.  Nestes locais o padrão construtivo 

das moradias geralmente favorece a ocorrência de desastre, foram localizadas moradias com 

rachaduras, árvores e postes inclinados, os quais são parâmetros de movimentação do solo, 

demostrando o risco iminente de desastre nestes locais, o que será analisado mais 

detalhadamente no capítulo 4, sobre Vulnerabilidade socioambiental no Bairro Mãe Luiza.  
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Figura 17 – Manchas de alta declividade em Mãe Luiza. Fonte: Mapa de Declividade de Mãe Luiza. 

Elaboração:Yuri Macedo (2014). 

 

 Pode-se perceber as áreas com manchas em vermelho, onde maiores que 25° estão 

bem destacadas, com várias ruas nesta situação denotando maior preocupação com o risco de 

desastre nestes locais. Há de se evidenciar e ter maior atenção aos locais com declividade 

maior que 40º. Para os locais identificados na figura 17, com estas características, devem ser 

propostos medidas mitigadoras como será analisado no capítulo 4. 

 

3.2.4 Recursos Hídricos 

a) Águas Superficiais 

 O município encontra-se com 31,19% do seu território inserido na Bacia Hidrográfica 

do rio Potengi, 15,30% na Bacia Hidrográfica do Rio Pirangi, 23,43% na Bacia Hidrográfica 

do Rio Doce e 30,08% na Faixa Litorânea Leste de Escoamento Difuso. São os principais 

rios: Potengi, Jundiaí, Guajiru, Jaguaribe. Riachos: Ponte Velha, Olho d’Água Lagoa: Azul 

Dendê. Ao final desta sessão tem-se o mapa 5 de recursos hídricos para Natal, como os poços 
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tubulares da concessionária de abastecimento, assim como lagoas, rios e riachos do 

município. 

 O município de Natal tem corpos superficiais em abundância, sobretudo lagoas de 

origem de planícies intedunares, onde há o afloramento do nível freático. Pelo amplo avanço 

urbano, o município é citiado por lagoas de contenção pluvial, formando uma rede interligada. 

Para o bairro em análise, não fora localizado nenhum local potencial de acumulação de água 

em excesso, ou alagamento generalizado, exceto pequenos pontos localizados de alagamento 

pela falta de drenagem urbana, afetando de 3 a 6 residências apenas, sendo rapidamente 

infiltrado no solo. A área em geral encontra-se bem adensada e drenada por tubulação de 

drenagem urbana exceto alguns pontos isolados encontrados na área a serem expostos na 

caracterização dos riscos socioambientais de Mãe Luiza. 

 

b) Águas subterrâneas 

 Este trabalho tomou como base estudos de Diagnósticos das Fontes potenciais de água 

doce, SEMARH (2012), assim como informações sobre as captações subterrâneas da 

CAERN, concessionária de abastecimento hídrico do estado.   

 Desta forma, as potencialidades hídricas do município residem no formação do 

aquífero Barreiras, principal fonte de água subterrânea na região da planície costeira leste do 

Estado. Esta formação armazena água em sua camada saturada, chamada de aquífero. O nível 

piezométrico, também chamado de nível freático, é variável em função da pluviosidade, 

portanto pelo clima local. O nível hidrostático no município varia em torno de 50 metros em 

áreas de dunas com maior amplitude topográfica. Até cinco (5) metros em áreas de menores 

amplitudes topográficas ou próximas à corpos dágua. (CAERN, 2014; Cadastro de poços, 

SEMARH-RN, 2012). 

 Os sedimentos estuarinos e flúvio-estuarinos não apresentam potencialidades de 

acumulação de água doce, sendo sua zona saturada em sub-superfície, alimentada por águas 

do estuário, salobras ou salgadas. Os sedimentos eólicos, ou dunas, formam um aquífero livre 

ou freático, com um potencial de exploração restrito ou limitado, em virtude da pouca 

espessura dos depósitos arenosos. Este aquífero, entretanto, apresenta uma fonte de fácil 

exploração, porém com pouca produtividade, podendo a água ser encontrada a profundidade 

de 0 a 3 m da superfície das restingas ou da base das dunas.  Em vista da presença da cunha 

salina sotoposta a este aquífero, seu uso é restrito, não sendo aconselhada à captação através 
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de bombeamento, a fim de evitar o risco de salinização por intrusão de água salgada do mar 

ou do estuário.  

 Os terraços costeiros constituídos por depósitos sedimentares associados ao Grupo 

Barreiras constituem aquíferos livres ou semi-confinados, com profundidade entre 20 a 120m, 

e potencial de acumulação elevado.  Em Natal encontram-se dispostos geralmente sobre 

calcários da Formação Jandaíra. Em alguns casos possuem problemas de salinidade ou 

excesso de ferro, ou elevada contaminação por nitrato (NO3) pela falta de saneamento. No 

município de Natal os poços mais profundos, têm qualidade de água melhor chegando a 

camadas inferiores da formação Barreiras, em zonas saturadas de segmentos arenosos 

alternando cascalhos finos, chegando a encontrar, no final da formação, substratos argilosos 

calcíferos de alteração da Formação Jandaíra em algumas áreas do município. 
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2.2.5 Formações vegetais e espécies faunísticas 

 A distribuição da cobertura vegetal em Natal, tem ligação direta com o tipo, espessura 

e granulometria do solo local. São cinco os tipos de vegetação principais em Natal, são eles: 

Campos dunares; Vegetação de mangues; Restinga arbustivo-arbórea, mata atlântica; e savana 

arbustivo-arbórea (NUNES, 2000).  

 Os campos dunares apresentam vegetação predominantemente herbácea, em intensa 

instabilidade ambiental, em função da base pedo/geológica, que é de sedimentos 

inconsolidados sobre forte ação de modelagem eólica. Este tipo de vegetação se localiza na 

área de dunas e antedunas próximas à linha de praia. 

 As restingas também são associadas aos campos dunares, ocorrendo em área posterior 

a estes. Esta formação vegetal ocorre no que caracterizamos geomorfologicamente de dunas 

fixas ou sub-recentes e/ou corredores interdunares. Como altura média, se apresenta em torno 

de 2 metros ou mais. É composta por várias espécies, dentre as principais: Cajueiro 

(Anacardium occidentale); Murici (Byrsonima sp.); Ameixa (ximenia americana); Araçá 

(Pisidium sp.); Caoaçu (Coccoloba cordifolia); Pau-ferro (Cassia aponconrita); Batiputá 

(Ouratea fieldingiana); Maçaranduba (manilkasa trifolia); além de Cactáceas e Bromeliáceas. 

Conforme visto na figura 18. 
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Figura 18 – Vegetação de Natal (A) Restinga arbustivo-arbórea no Parque da Cidade Don Nivaldo 

Monte. B) Mata Atlântica nativa preservada no Bosque dos namorados/Parque das Dunas; C) 

Vegetação de mangues ao redor da Ponte de Igapó em Natal; D) Campos dunares nas dunas da Via 

Costeira; E) Savana arbustivo-arbórea degradada entre os bairros Planalto e Guarapes, por trás do 

antigo lixão. Fonte: Google StreetView; SEMURB (2014); e Pesquisa de Campo Grupo Georisco 

(2013). 

 

 

 A vegetação de mangue é encontrada nos estuários dos rios Potengi e Jundiaí, tem 

como espécies principais: Mangue Branco (langunculária racenosa Gaerth); Mangue 

vermelho ou sapateiro (rhizophora mangle L.); e Mangue canoe (avicennia germinous Jacq.). 

Esta formação está sendo aceleradamente explorada e degradada pela ação humana, como 
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produção em salinas e viveiros para carcinicultura, o que é muito problemático pela 

importancia destas espécies, que são endêmicas deste ecossistema, podendo ser prejudicadas 

drásticamente modificando a ecologia do mangue como um todo. Isto que pode promover 

extinção de espécies de fauna e flora.  

 A mata atlântica é um formação vegetal nativa, endêmica no trecho do litoral oriental 

do pais entre o Rio Grande do Norte e Rio de Janeiro. A mesma apresenta-se quase totalmente 

devastada pela ocupação humana e produção em culturas de latifúndio, como Cana-de-açúcar 

e cajueiro. Localiza-se em fragmentos secundários no município de Natal, ao longo de cursos 

de rios como o Pitimbu (zona oeste da cidade) e planíces sedimentares (tabuleiros). Algumas 

reservas florestais ainda abrigam espécies da mata atlântica, como uma parte do Parque das 

Dunas, por exemplo. 

 A formação chamada aqui de savana arbustivo-arbórea é também denominada de 

cerrado por vários autores (NUNES, 2000). A presença desta vegetação está associada a 

areias quartzosas e latossolos, originados da intemperização da Formação Barreiras. É 

caracterizada por árvores isoladas ou esparsadas sobre um estrato herbáceo ralo e 

descontínuo. Entre as espécies principais estão: Cajueiro-bravo (coccoloba latifolia); Caju-

azedo ou cajuí (anacardium sp.); Angélica (guettarda angélica); Lixeira (curatella 

americana); e Angelim (andira sp.). 

 A fauna do município encontra-se em alto grua de diminuição de seus exemplares, 

motivado pela expansão urbana sobre seus habitats naturais, capturando e matando espécies, 

assim como reduzindo cada vez mais estes ambientes. Os insetívoros são bastante presentes 

em nossa área de estudo, principalmente nas faixas dunares com cobertura vegetal na cidade 

como o Parque das Dunas e as paleodunas no sentido noroeste (OLIVEIRA, 2003), onde 

localiza-se o bairro de Mãe Luiza.  Temos como alguns representantes os sagüis (Calithrisc 

Jacchus), timbus (Didelphis azarae), raposas, nambu (Crypturelles parvirostres), seriema 

(Cariam cristata), periquitos e tejuaçus (Tupinambis Tequexim). 

 Todas estas formações vegetais e animais nativas (os) encontram-se em elevado grau 

de degradação, motivados pela expansão da malha urbana pelo município. Sendo dispostas 

em fragmentos, ou reservas florestais, que são muito importantes na preservaçãoe  reprodução 

destas espécies, com grande importância paisagística e ambiental para a cidade. São exemplos 

destas áreas o Parque das Dunas e as outras nove Zonas de Preservação Ambiental – ZPA’s –

de Natal.  



100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCAAPPÍÍTTUULLOO  33  ––    

RRIISSCCOO  SSOOCCIIOOAAMMBBIIEENNTTAALL  NNOO  

BBAAIIRRRROO  MMÃÃEE  LLUUIIZZAA 



101 

 

 

 

3. RISCO SOCIOAMBIENTAL NO BAIRRO MÃE LUIZA  

 O intuito deste trabalho é a elaboração de uma metodologia plausível e simplificada 

sobre a análise de risco socioambiental em escala de detalhe, para que possa ser utilizada, não 

só academicamente, mas pela sociedade cívil e/ou entidades governamentais.  

 Com base nos dados levantados e na metodologia proposta, estruturou-se este capítulo 

três partes: A primeira eminentemente social, investigando aspectos que caracterizam a 

vulnerabilidade da população residente no bairro para eventos de desastres possíveis; a 

segunda parte sobre as características do ambiente inerentes à exposição Físico-natural, 

diferencialmente disposta no bairro; por fim, produziu-se a análise integrada dessas duas 

instâncias levantadas, que versa sobre o risco socioambiental do bairro. 

 A primeira etapa deste capítulo versa sobre as características de Vulnerabilidade 

Social da população do bairro (vide ítem 1.3.1), amostradas em campo, sobre malha regular 

de 75m X 75m, com pontos de aplicação de questionário em seus nós. Nesta se elencou áreas 

que chamaram mais atenção da equipe de pesquisa, com fotos, comentários, tal como 

mapeamento das áreas críticas que foram realizados. 

  A segunda parte dispõe sobre a construção do índice de Índice de Exposição aos 

Movimentos de Massa (IEMM) em Mãe Luiza, o qual fora realizado com base em 

metodologia de Guerra (2009), que fora modificada em função das características 

geoambientais locais, a fim de garantir maior veracidade na análise proposta. Neste momento 

caracterizou-se as áreas do bairro em função de parâmetros tácteis-visuais determinantes, 

classificados em 5 (cinco) níveis, cuja a soma determinam a variabilidade da suceptibilidade 

ambiental aos desastres no local. Como resultado, estas áreas foram mapeadas, com fotos e 

descrição das características encontradas. 

 Por fim, se interrelacionou estas duas análises, com mapeamento e sobreposição 

cartográfica, o que permitiu definir as áreas de risco mais críticas do bairro Mãe Luiza. 

Sabendo que o risco é uma função de vulnerabilidade social e exposição aos perigos 

ambientais, relacionando estas duas instâncias analisadas, esperou-se produzir resultados de 

maior veracidade com a realidade encontrada, embasando técnica e cientificamente a 

definição dessas áreas. Desta forma, tem-se a seguir o produto desta proposta metodológica.  

 

3.1 Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) 

 Conforme metodologia descrita no item 2.3 deste trabalho (p.32), que foi produzido o 

Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) para o bairro Mãe Luiza. Isto se deu após prospecção 
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de dados por questionário disponibilizado na íntegra no “Apêndice I” desta dissertação, 

tabularam-se os dados em planilha eletrônica, realizando as correlações. A tabela dos 

resultados na íntegra, com os dados multiplicados pelos seus respectivos pesos, consta no 

Apêndice II deste trabalho.  

 Para cada um dos 122 pontos de amostragem, sobre malha regular, aplicou-se um 

questionário, com orientação via GPS em campo, portanto com erro médio estimado de até 

10m. O resultado de cada variável levantada foi tabulado e multiplicado pelo seu respectivo 

peso, conforme quadro 6 (p. 34) exposto anteriormente aqui. Após esta etapa somou-se os 

resultados de todas as 17 variáveis, onde todos os pontos amostrados tiveram seus resultados 

gerais em número, nomeado, portanto, como IVS propriamente dito.  

 Neste contexto, os dados foram inseridos em ambiente SIG (Sistema de Informações 

Geográficas), com uso do software computacional ARCGIS 10.0, onde se interpolou o IVS de 

cada ponto, com a ferramenta spatial analyst, sobre o método natural neighbor (Vizinho 

Natural ou vizinho próximo). Por fim classificou-se o resultado pelo método natural breaks 

(quebras naturais) com histograma exposto na figura 19, que define as classes a partir das 

quebras mais expressivas de valores. Assim foram definidas 5 (cinco) classes de 

Vulnerabilidade Social (VS), elaborando a legenda do Mapa de Vulnerabilidade Social de 

Mãe Luiza, conforme Mapa 6, sendo estas em ordem crescente: I) Baixa; II) Média; III) 

Média a Alta; IV) Alta; V) Muito Alta. 

 Este método de interpolação foi escolhido por representar melhor os resultados no 

território do bairro. Outros métodos foram testados, como krigagem e IDW (Inverso da 

Distância), porém não representaram os resultados de maneira satisfatória, ainda que os 

resultados tenham tido comportamento muito semelhante ao longo dos limites do bairro. 
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Figura 19 – Histograma e dados estatísticos da Classificação. Fonte: Software ArcGIS 9.3. Dados 

importantes: Média: 2,99; e Desvio Padrão: 1,11.  

  

 No mapa 6, pode se perceber que a área urbanizada do bairro tem grande parte sobre 

condição de Vulnerabilidade Social Alta ou Muito Alta. Essa condição, associada às 

características topográficas, promove uma relação problemática, que aumenta o nível de risco 

socioambiental da população no bairro, surgindo à demanda de atenção voltada a dirimir o 

problema na área. Foram identificadas pelo menos seis (6) grandes áreas críticas de VS alta e 

muito alta, algumas já conhecidas como locais de risco quanto às habitações e população 

residente. 

 As áreas com VS muito alta e alta apresentadas no mapa coincidem, de maneira geral, 

com as áreas de risco apontadas pela Defesa Civil de Natal (DCM). Nesta etapa de análise, os 

resultados detalharam a espacialidade da vulnerabilidade social pelo bairro, evidenciando 

novas áreas não mapeadas pelo órgão municipal citado. Também mostra de modo direto a que 

locais se devem direcionar ações de mitigação dos problemas, assim como políticas de função 

social para estes locais de maior VS e, consequentemente, maior risco em caso de ocorrência 

de desastre, como deslizamento, no caso de Mãe Luiza. 
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 Com os resultados obtidos, pôde-se espacializar por interpolação (tal qual mapa 6) os 

resultados para cada variável separadamente. Separou-se aqui por grupo de 6 ou 5 variáveis, 

totalizando 17, portanto. Com isso pode-se fazer correlações em cada variável, assim como 

analisar a configuração da vulnerabilidade para cada variável, propondo ações estruturantes 

para diminuição dos problemas decorrentes desta(s) características. No mapa 7, pode ser 

visualizado o comportamento espacial de cada variável, definindo linhas de tendência e 

localizando áreas mais críticas para cada uma, ou conjunto de variáveis.   

 De acordo ainda com mapa 6, as áreas de maior VS em Mãe Luiza foram numeradas, 

onde comprovou-se a coincidência entre locais já conhecidos pela Defesa Cívil Municipal 

(DCM) como áreas de risco e os resultados das manchas de maior VS obtidas nesta análise. 

Porém, identificou-se novos locais de alta VS a partir dos resultados obtidos, os quais deve se 

ter atenção especial, visando mitigar os problemas gerados por possíveis desastres 

socioambientais. Em algumas áreas de elevada VS foi seguida nomenclatura da DCM, outras 

foram definidas conforme características de toponímia observadas em campo.  São estas, em 

sequência de sentido Leste-Oeste:  

1) Barro Duro, próximo à Rua Largo do Farol;  

2) Sopapo, entre as ruas Camaragibe e Bartolomeu Ferraz;  

3) Topo do Morro 1, entre as ruas Da Guia e Novo Mundo;  

4) Aparecida, entre a rua Guanabara e travessa Aluízio Alves;  

5) Topo de morro 2, entre as ruas São Pedro e Rua Antônio Felix; 

6) Alto da Colina, entre as ruas João XXIII e Alto da Colina. 
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A partir do mapa 7, pode-se definir em quais locais do bairro há maior problemática 

referente a cada variável. Duas variáveis muito importantes para a definição de VS em uma 

localidade são: (V8) Nível de instrução do responsável pelo domicílio; e (V9) Renda total do 

domicílio. Como visualizado no mapa que, estas variáveis têm em Mãe Luiza, coincidência 

com locais de maior ocupação em declividade, já conhecidas por eventos de desastre anterior 

no ano 2014, conforme citado acima. Esta correlação é fundamental em análises de risco 

socioambiental, a medida que é a coincidência entre VS em áreas de perigo natural que 

caracteriza o risco propriamente, onde populações estão expostas.  

A percepção da VS do bairro, pode ser norteadora na definição de áreas de atenção 

prioritária. Pois, tais características, demonstram que, em caso de ocorrências de sinistro, a 

população residente não detêm ferramentas de resistir, lidar com, e/ou evitar um desastre. 

Portanto, neste caso, os impactos causados à população serão muito mais drásticos, com 

maiores perdas financeiras e materiais, além de possíveis perdas humanas. Tais eventos 

incidem indiretamente à toda Sociedade, à medida que serão gastos recursos públicos, nas três 

esferas do poder nacional,  para a reconstrução, indenização e demais gastos necessários para 

vida da população vítima de um desastre. Como no caso de Junho/2014 em Mãe Luiza, por 

exemplo. 

Na Figura 20, com base no Mapa de VS de Mãe Luiza (Mapa 5), pode-se localizar as 

áreas de alta VS no bairro, definidas após análise dos dados coletados em campo. Nesta 

também há a delimitação das áreas de risco da DCM, para comparação e identificação de 

novas áreas antes não definidas como de risco pelo estudo utilizado pelo órgão, o qual data de 

2008 com o PMRR – Plano Municipal de Redução de Risco de Natal (SEMURB/PMN). 
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Figura 20 – Identificação das Áreas de Alta VS de Mãe Luiza. Elaboração: Yuri Marques Macedo 

(Dez./2014). 

 

Percebeu-se, após os resultados desta primeira esfera de análise, que o PMRR 

encontra-se desatualizado, pois já se passaram sete anos desde sua publicação. Portanto há a 

necessidade concreta de atualização deste material, assim como a avaliação de uma nova 

escala de mapeamento ou metodologia, visto que este servirá de referência para os entes 

governamentais e demais trabalhos sobre a temática no município, servindo de base para todo 

o estado, consequentemente. Contudo, os dados levantados no ano desta publicação são ainda 

muito importantes para guiar as pesquisas sobre riscos e vulnerabilidades em Natal, mesmo 

estando desatualizado em vista da evolução urbana da cidade, tal como desenvolvimento de 

novas metodologias em tal estudo. 

Neste contexto, é necessário evidenciar que, de acordo com os resultados encontrados, 

podem-se propor duas novas áreas de risco em locais antes não identificados pela DCM como 

tal. Conforme dito anteriormente, para definição de área de risco, é preciso relacionar o IVS 

com o Índice de Exposição aos Movimentos de Massa (IEMM). Portanto, ao final deste 

trabalho, com a correlação das duas instâncias, foram definidas áreas de risco em Mãe Luiza, 

com produção do Índice de Vulnerabilidade Socioambiental (IVSA), ao final deste capítulo. 
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3.1.1 Barro Duro, próximo à Rua Largo do Farol 

 A realidade encontrada no bairro é preocupante. A relação entre vulnerabilidade social 

e perigos naturais é explícita e constante pelas áreas de risco identificadas, como no caso do 

Barro Duro. Nesta localidade, já mapeada e conhecida pela DCM e PMRR de Natal, obteve-

se resultado do nível de VS Média a Alta; e Alta.  

 Observou-se a ocupação de Zona de Proteção Ambiental municipal, denominada ZPA 

10, que protege as dunas onde se localiza o Farol de Mãe Luiza, importante ponto turístico da 

cidade. É preciso se evidenciar que o local detém restrições à ocupação, sendo área de intensa 

dinâmica ambiental, com riscos socioambientais associados à ocupação. No local existem 

moradias de bom padrão construtivo, localizadas nas três ruas principais que compõem. 

Porém encontramos locais próximos às dunas desabitadas da ZPA 10, com situação exposição 

a perigos naturais de deslizamento, sobretudo. Tal situação foi comprovada com a observação 

de construções improvisadas utilizadas para conter a ação erosiva, pela proximidade com esta 

formação de intensa dinâmica associada à ação erosiva eólica, principalmente. 

 Também se observou locais de alagamento orientados em função de baixas 

topográficas, associadas à falta de drenagem dos logradouros públicos. A água pluvial, sem 

ter para onde escoar, se acumula nestes locais promovendo alagamentos passíveis de perdas 

materiais à população. Neste sentido, não foram encontrados maiores perigos por tratar-se de 

escala pequena de alagamento, afetando uma ou duas residências apenas, sem perigos maiores 

à vida dos residentes.  

 A Figura 21 retrata imagens da realidade encontrada no local, que é cotidiano da 

população residente, assim como os problemas relatados e a condição de VS alta analisada. 

Isto que pode ser visto a partir do padrão construtivo de algumas residências, tal qual 

situações incidentes dentro das variáveis de VS, como renda, quantidade de idosos e/ou 

portadores de deficiência no domicílio, por exemplo. 
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Figura 21 – Área de Alta VS em Mãe Luiza - Barro Duro, próximo à Rua Largo do Farol. A) 

Habitação com ação da erosão e deposição dunar, a residência servindo de escora para duna;  B) 

Travessa Largo do Farol: ponto de alagamento, detalhe para as barreiras construidas, na entrada das 

residências, de improviso pelos moradores. Fonte: Trabalho de Campo em Maio/2014. 

 

 

Figura 22 – Área de Alta VS em Mãe Luiza - Barro Duro, próximo à Rua Largo do Farol, Travessa 

Heitor Lima. A) Travessa Heitor Lima também ponto de alagamento com barreiras improvisadas; B) 

Barreiras de erosão improvisadas pelos moradores no final da Travessa Heitor Lima. Fonte: Trabalho 

de Campo em Maio/2014. 

 

 Os resultados encontrados para esta área de VS alta do bairro podem ser tabulados, e 

individualizados conforme o nível de vulnerabilidade encontrado a partir desta análise. O 

quadro 11 mostra o comportamento de VS desta área especificamente, individualizada por 

variável. Pode-se perceber que há alta e/ou muito alta VS para variáveis que respondem por 

temáticas como: Responsáveis pelo domicílio de sexo feminino; Idosos responsáveis pelo 

domicílio; Ausência de moradores com experiência em situação de desastre e/ou treinamento; 

Preparação financeira e/ou atendimento por programas sociais dos morados. 
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Quadro 11 – Variáveis de VS para Barro Duro, próximo à Rua Largo do Farol. 

Barro Duro, próximo à Rua Largo do Farol. 
Resultados de VS 

Variáveis (Vn) Descrição 

V1 Sexo do Responsável pelo domicílio Alta e Muito Alta 

V2 Idosos Responsáveis pelo domicílio Alta e Muito Alta 

V3 Quantidade total de moradores no domicílio Média e Média a Alta 

V4 Quantidade de crianças até 12 anos no domicílio Baixa e Média 

V5 Quantidade de idosos no domicílio Baixa e Média 

V6 
Quantidade de pessoas com alguma necessidade 

especial Baixa 

V7 Quantidade de Homens adultos no domicílio Média a Alta e Alta 

V8 Nível de instrução do responsável pelo domicílio Baixa e Média 

V9 Renda total do domicílio Média a Alta e Alta 

V10 
Presença de morador com experiência em 

treinamento sobre risco socioambiental Alta e Muito Alta 

V11 
Presença de morador com curso de primeiros 

socorros Alta e Muito Alta 

V12 Posse de Veículo a motor no domicílio Média a Alta, Alta e Muito Alta 

V13 
Existência de outra residência para mudança em 

caso de desastre 
Média a Alta, Alta e Muito Alta 

V14 
Preparação financeira dos moradores do domicílio 

em caso de desastre Alta e Muito Alta 

V15 
Reformas e melhorias estruturais nas habitações 

recentemente 
Baixa, Média e Média a Alta 

V16 
Atendimento dos moradores do domicílio por 

programas assistenciais do governo  Alta e Muito Alta 

V17 
Moradores com experiência em situações de 

desastre (perigo) socioambiental Alta e Muito Alta 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 De maneira contrária, algumas variáveis apresentam VS baixa nesta área. O que 

denota uma boa condição para estas características. Variáveis como: Quantidade de crianças 

até 12 anos no domicílio; Quantidade de pessoas com alguma necessidade especial; e 

Reformas e melhorias estruturais nas habitações recentemente, apresentaram bons resultados. 

Portanto, tais condições são passíveis de menor atenção no local, porém não haverão de ser 

esquecidas na consideração de medidas mitigadoras e ações estruturantes com objetivo de 

reduzir a VS no Bairro e na localidade, consequentemente. 
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3.1.2 Sopapo, entre as ruas Camaragibe e Bartolomeu Ferraz 

 Esta também é uma conhecida área de risco, identificada pela DCM. O local é 

marcado pela imbricação de quatro (4) logradouros, de acesso a pedestre ou motocicletas, 

apenas. As residências são muito estreitas e próximas umas das outras, o que pode 

potencializar os impactos em caso de um desastre, como um incêndio, por exemplo. 

 A localidade é crítica em relação à VS, com resultados classificados como de Alta e 

Muito Alta VS. De acordo com entrevistas informais a alguns moradores desta área, assim 

como professores da Escola Estadual Governador Dinarte Mariz, ao lado da localidade, ali é 

um ponto de concentração de violência em Mãe Luiza, com problemas associados a furtos, 

roubos e assaltos, tal qual tráfico de drogas. Este local foi o ponto mais crítico na pesquisa de 

campo, encontrando hostilidade de alguns moradores e/ou transeuntes, denotando esta 

condição de violência do local.  

 Foi encontrado, no dia dessa atividade de campo, em horário comercial, muitas 

crianças e adolescentes nos logradouros por não se tratar de período de férias escolares. Isto 

denota a emergência por políticas publicas visando este público no local. Quanto mais cedo os 

moradores se inserirem no objetivo de mitigação do risco no bairro, maior produtividade 

haverá para o desenvolvimento desta percepção, futuramente no local. 
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Figura 23 – Área de Alta VS em Mãe Luiza - Sopapo, entre as ruas Camaragibe e Bartolomeu Ferraz. 

A) Rua José Cosme, residências localizadas abaixo do nível do logradouro;  B) Início da Rua José 

Cosme com muitas crianças; C) e D) Final da Rua São Francisco, área de risco não mapeada pela 

DCM, alta declividade com árvores inclinadas e baixo padrão construtivo, assim como deposição de 

resíduos sólidos na encosta da duna. Fonte: Trabalho de Campo em Março/2014. 

 

 Foi identificado também, perigo associado a alagamento, pois algumas residências 

situam-se abaixo da cota topográfica do logradouro, como pode ser visualizado na figura 23. 

Outro perigo importante encontrado foi de deslizamento, ao final da Rua São Francisco, onde 

há residências construídas em local de alta declividade, com padrão construtivo inadequado. 

Esta situação também é vista na figura, em que se notam árvores inclinadas, que é um indício 

direto da dinâmica de movimentação do solo em curso. Neste local há muitos entulhos e 

barreiras improvisadas para assentamento do solo, o que pode, em caso de deslizamento, ser 

carreado com facilidade promovendo maior força de impacto do material transportado. 

 A partir da individualização das variáveis de VS para esta área, conclui-se ser 

preocupante a situação desta localidade, apresentando Muito Alta VS para características da 

população como: Responsável pelo domicílio de sexo feminino; quantidade de crianças até 12 
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anos no domicílio; nível de instrução do responsável pelo domicílio; renda total do domicílio. 

A exposição das variáveis pode ser analisada por completo no quadro 12 abaixo. 

 

Quadro 12 – Variáveis de VS para Sopapo, entre as ruas Camaragibe e Bartolomeu Ferraz. 

Sopapo, entre as ruas Camaragibe e Bartolomeu Ferraz. 
Resultados de VS 

Variáveis (Vn) Descrição 

V1 Sexo do Responsável pelo domicílio Alta e Muito Alta 

V2 Idosos Responsáveis pelo domicílio Média e Média a Alta 

V3 Quantidade total de moradores no domicílio Média a Alta e Alta 

V4 Quantidade de crianças até 12 anos no domicílio Alta e Muito Alta 

V5 Quantidade de idosos no domicílio Baixa 

V6 
Quantidade de pessoas com alguma necessidade 

especial Média a Alta e Alta 

V7 Quantidade de Homens adultos no domicílio Alta e Muito Alta 

V8 Nível de instrução do responsável pelo domicílio Alta e Muito Alta 

V9 Renda total do domicílio Alta e Muito Alta 

V10 
Presença de morador com experiência em 

treinamento sobre risco socioambiental Alta e Muito Alta 

V11 
Presença de morador com curso de primeiros 

socorros Alta e Muito Alta 

V12 Posse de Veículo a motor no domicílio Alta e Muito Alta 

V13 
Existência de outra residência para mudança em 

caso de desastre Alta e Muito Alta 

V14 
Preparação financeira dos moradores do domicílio 

em caso de desastre Alta e Muito Alta 

V15 
Reformas e melhorias estruturais nas habitações 

recentemente Alta e Muito Alta 

V16 
Atendimento dos moradores do domicílio por 

programas assistenciais do governo  Alta e Muito Alta 

V17 
Moradores com experiência em situações de 

desastre (perigo) socioambiental Alta e Muito Alta 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Apenas três variáveis não apresentaram Altas e Muito Altas classificações de VS, 

foram estas: Idosos Responsáveis pelo domicílio; Quantidade total de moradores no 

domicílio; Quantidade de pessoas com alguma necessidade especial. Ao menos nestas 

características, sobre a amostragem desta pesquisa, não é preciso se ter a elevada preocupação 

das demais. A situação desta localidade é crítica e faz-se necessária maior atenção para a 

mesma. Além de o risco socioambiental encontrado ser alto, a VS também o é, sendo urgente 

a adoção de práticas e ações sociais visando à diminuição da VS deste local. Tais ações 

podem utilizar a educação e o esporte, visto da grande quantidade de crianças em situação de 

ociosidade, conforme visto na figura 23. 
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3.1.3 Topo de Morro 1, entre as ruas Da Guia e Novo Mundo 

 Esta localidade não está entre as identificadas pela DCM, com base no PMRR de 

2008. Localizada no centro do bairro, com grande adensamento das residências em 

declividade média para os padrões locais. A mesma está situada sobre um topo de morro, em 

forma de colina, levemente aplainada no topo pelas construções residenciais. Apresenta 

escadarias e travessas estreitas, com problemas associados ao escoamento de água servida, 

conforme se pode visualizar na figura 24. A qual retrata a condição de ocupação em alta 

declividade, tal como residência com perigo eminente de desabamento, encontradas nesta 

área. 

 

 

Figura 24 – Área de Alta VS em Mãe Luiza - Topo do Morro 1, entre as ruas Da Guia e Novo Mundo. 

A) Imagem em perspectiva 3D mostrando a topografia do local;  B) Escadaria em estado construtivo 

deteriorado. Fonte: A) Google Earth 3D; B) Trabalho de Campo em Março/2014. 

 

 

Figura 25 – Embarrigamento e rachadura de muro de arrimo, por falta de manutenção e estrutura 

adequadas, e pressão do material que está por trás do muro. Fonte: Trabalho de Campo em 

Março/2014. 
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 Foram encontradas, a partir de indicação presidente do Conselho Comunitário de Mãe 

Luiza, Sr. Nilson Venâncio, residências com alta VS associada à elevada quantidade de 

crianças, assim como responsáveis pelas residências muito jovens. Nesta área, as maiores 

preocupações são concernentes ao padrão construtivo das moradias, por se tratar de local 

central do bairro com certa infraestrutura urbana disposta. Os logradouros públicos nesta área 

têm certa estrutura, são bem pavimentados e em alguns há passeio de pedestres em calçadas, 

porém encontramos escoamento de água servida em quase todos os logradouros, sobretudo 

em travessas e/ou escadarias conforme visto na figura acima. 

 A situação de uma residência encontrada preocupou mais a equipe pesquisadora, pois 

uma jovem de 19 anos é responsável sozinha pelo domicílio com sete (7) crianças sobre sua 

guarda. Não bastando esta condição, sua residência estava deteriorada, com embarrigamento 

do muro-de-arrimo nos fundos da casa, apresentando várias rachaduras em processo de 

alargamento, conforme pode ser visto também na figura 25. A descrição da VS conforme as 

variáveis propostas nesta dissertação podem ser vistas no quadro 13. 

 

Quadro 13 – Variáveis de VS para Topo do Morro 1, entre as ruas Da Guia e Novo Mundo. 

Topo do Morro 1, entre as ruas Da Guia e Novo Mundo. 
Resultados de VS 

Variáveis (Vn) Descrição 

V1 Sexo do Responsável pelo domicílio Alta e Muito Alta 

V2 Idosos Responsáveis pelo domicílio Média e Média a Alta 

V3 Quantidade total de moradores no domicílio Média a Alta e Alta 

V4 Quantidade de crianças até 12 anos no domicílio Alta e Muito Alta 

V5 
Quantidade de idosos no domicílio 

Baixa, Média e Média a 

Alta 

V6 Quantidade de pessoas com alguma necessidade especial Baixa, Média  

V7 Quantidade de Homens adultos no domicílio Baixa, Média  

V8 Nível de instrução do responsável pelo domicílio Média e Média a Alta 

V9 Renda total do domicílio 
Média a Alta, Alta e Muito 

Alta 

V10 Presença de morador com experiência em treinamento 

sobre risco socioambiental 

Baixa, Média e Média a 

Alta 

V11 Presença de morador com curso de primeiros socorros Alta e Muito Alta 

V12 Posse de Veículo a motor no domicílio Alta e Muito Alta 

V13 
Existência de outra residência para mudança em caso de 

desastre 

Baixa, Média e Média a 

Alta 

V14 Preparação financeira dos moradores do domicílio em 

caso de desastre 

Média a Alta, Alta e Muito 

Alta 
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V15 
Reformas e melhorias estruturais nas habitações 

recentemente 

Baixa, Média e Média a 

Alta 

V16 Atendimento dos moradores do domicílio por programas 

assistenciais do governo  

Baixa, Média e Média a 

Alta 

V17 
Moradores com experiência em situações de desastre 

(perigo) socioambiental Alta e Muito Alta 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Conforme citado anteriormente, esta localidade, não está entre as mais preocupantes 

quanto ao risco socioambiental como um todo. Contudo, a VS encontrada, que é a soma das 

variáveis dispostas no quadro 13, foi identificada como alta e muito alta no mapa de VS de 

Mãe Luiza. Analisando as variáveis individualmente no mapa, notou-se que, classificados 

como VS Alta e Muito Alta no local, estão às variáveis: Quantidade de crianças até 12 anos 

no domicílio; Presença de morador com curso de primeiros socorros; Posse de Veículo a 

motor no domicílio; Moradores com experiência em situações de desastre (perigo) 

socioambiental; Sexo do Responsável pelo domicílio (feminino). Estas características 

coincidem com a situação descrita acima sobre a situação desta localidade. Em que a 

quantidade de crianças nos domicílios e responsáveis por domicílios de sexo feminino têm 

destaque na análise.  

 

3.1.4 Aparecida, entre a rua Guanabara e travessa Aluízio Alves 

 Esta área, tal quais as duas primeiras descritas, já fora evidenciada pela DCM em 

estudo anterior. Porém, este estudo sobre VS, especificamente, não está disposta de maneira 

homogênea. Conforme pode ser visualizado na figura 20, que mostra a localização das áreas 

de Alta VS encontradas no bairro. Neste local há 3 (três) núcleos de VS Muito Alta e Alta  

sendo, na maior parte de sua área, composto de VS Média a Alta. 

  Em trabalho de campo visualizou-se um grande adensamento habitacional em área de 

intensa declividade. Esta associação é responsável, desde já, pela alta preocupação que há de 

se ter com a localidade. Pois o Risco, como dito anteriormente, é uma função entre perigo 

(natural) e Vulnerabilidade (social). Foram encontradas muitas residências em situação 

periclitante, em vias de desabamento, pela alta declividade em que foram construídas, com 

baixo padrão construtivo e manutenção. Na figura 25 abaixo, algumas imagens podem 

evidenciar estas condições. 

 Sempre é bom pontuar, que árvores ou postes inclinados, são indícios de 

movimentação do solo e, portanto maior perigo de deslizamento nestes locais. Também, 



118 

 

 

 

recomenda-se em geotecnia, que não haja plantio de bananeiras em encostas, pois as suas 

folhas servem como calhas em período chuvoso, aumentando a velocidade e força do 

escoamento superficial, potencializando o perigo de deslizamento localmente. Registraram-se 

estas duas situações no local, conforme visualizado na figura 26. 

  

 

Figura 26 – Área de Alta VS em Mãe Luiza - Aparecida, entre a rua Guanabara e travessa Aluízio 

Alves. A) Imagem mostrando a ocupação em alta declividade;  B) Situação perigosa de residência 

escorada por muro de arrimo; C) Exemplo de situação em que há caminhos de pedestre contribuindo 

para aumento de erosão e árvores inclinadas acima da Rua Atalaia; D) Árvore inclinada em residência 

acima, denotando indícios de movimentação do solo, e plantação de bananeiras em encosta o que não 

é recomendado, por suas folhas servirem de calhas aumentando a vazão pluvial em eventos de chuvas 

concentradas. Fonte: Trabalho de Campo em Julho/2014. 

 

 No local existem logradouros de difícil acesso, com travessas estreitas e muitas 

escadarias, as quais são a uma importante via de comunicação entre as ruas transversalmente. 

Em geral, cada rua da localidade, em função da declividade acentuada, é um nível para as 
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construções, semelhante à morfologia de degraus, ou terraços. Esta configuração acentua o 

risco de desastre, pois dificulta a evacuação da população em rota de fuga. As escadarias 

também se mostraram como um problema, reivindicado há tempos pelos moradores. Foi 

comprovada falta de manutenção, além de ausência na acessibilidade, às pessoas com 

deficiência de locomoção e/ou idosos, por exemplo. 

 Os resultados encontrados, para cada variável analisada individualmente, pode ser 

visto no quadro 14. Classificados a partir da maior espacialização na área de cada variável. 

Por se tratar de uma área muito extensa somente os níveis de VS com maior 

representatividade na área foram listados no quadro. Neste obteve-se, na maioria das 

variáveis, classificação de Alta e Muito Alta no local.  

 

Quadro 14 – Variáveis de VS para Aparecida, entre a Rua Guanabara e travessa Aluízio Alves. 

Aparecida, entre a Rua Guanabara e travessa Aluízio Alves. 
Resultados de VS Variáveis 

(Vn) Descrição 

V1 Sexo do Responsável pelo domicílio Alta e Muito Alta 

V2 Idosos Responsáveis pelo domicílio Alta e Muito Alta 

V3 Quantidade total de moradores no domicílio Média a Alta e Alta 

V4 Quantidade de crianças até 12 anos no domicílio Média a Alta e Alta 

V5 Quantidade de idosos no domicílio Média a Alta e Alta 

V6 
Quantidade de pessoas com alguma necessidade 

especial Média a Alta e Alta 

V7 Quantidade de Homens adultos no domicílio Alta e Muito Alta 

V8 Nível de instrução do responsável pelo domicílio Alta e Muito Alta 

V9 Renda total do domicílio Alta e Muito Alta 

V10 
Presença de morador com experiência em 

treinamento sobre risco socioambiental Alta e Muito Alta 

V11 
Presença de morador com curso de primeiros 

socorros Alta e Muito Alta 

V12 Posse de Veículo a motor no domicílio Alta e Muito Alta 

V13 
Existência de outra residência para mudança em 

caso de desastre Baixa, Média e Média a Alta 

V14 
Preparação financeira dos moradores do domicílio 

em caso de desastre Alta e Muito Alta 

V15 
Reformas e melhorias estruturais nas habitações 

recentemente Baixa, Média e Média a Alta 

V16 Atendimento dos moradores do domicílio por 

programas assistenciais do governo  Média, Média a Alta e Alta 

V17 
Moradores com experiência em situações de desastre 

(perigo) socioambiental Baixa e Média  

Fonte: dados da pesquisa. 
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 Pode-se observar que a localidade apresentou maioria de valores classificados como 

Alta e Muito Alta VS, se destacando as variáveis: Sexo do Responsável pelo domicílio; 

Idosos Responsáveis pelo domicílio; Nível de instrução do responsável pelo domicílio; Renda 

total do domicílio; Quantidade de pessoas com alguma necessidade especial; Quantidade de 

idosos no domicílio. Tais características são muito importantes na análise de risco 

socioambiental de um local. As quais, quando combinadas, promovem a elevação do índice 

de VS, emergindo a necessidade de atenção. Esta condição, associada à ocupação em alta 

declividade promove esta área como das mais importantes para ação imediata no bairro.  

 O desastre ocorrido em Junho de 2014 em Mãe Luiza e Comunidade São José do Jacó 

vêm a comprovar esta relação. Conforme citado na sessão 2.2.1 desta dissertação, as chuvas 

concentradas em mais de 350 mm/48hs desencadearam um avento de escoamento de terra, 

com forte ação da água, carreando a terra de uma encosta, bloqueando umas das principais 

vias turísticas de Natal, afetando 36 residências diretamente e mais de 100 famílias 

indiretamente, sem vítimas fatais.   

 O trabalho de campo em questão foi realizado na área desta sessão, em Julho/2014, 

portanto um mês após o desastre. Isto pode explicar os baixos valores encontrados para 

variáveis como: Reformas e melhorias estruturais nas habitações recentemente; Moradores 

com experiência em situações de desastre (perigo) socioambiental. Pois, trata-se de evento 

recentemente ocorrido e, obviamente, alteraram os resultados caso o trabalho tivesse sido 

realizado posteriormente ao fato. 

 

3.1.5 Topo de morro 2, entre as ruas São Pedro e Rua Antônio Felix 

 A área em questão, em maior parte de sua extensão, também não fora identifica pela 

DCM em estudo anterior. Localiza-se no extremo noroeste do bairro, onde existe um topo de 

duna, com cota topográfica de 85m, destacando-se na paisagem como um dos pontos mais 

elevados do bairro. Na parte mais alta, há um complexo de transmissão, estando ao final da 

Rua São Pedro, com várias antenas de telefonia, rádio e TV. Esta rua está no meio da área, 

onde seu final é o topo da duna propriamente. Foram localizadas várias residências em 

situação perigosa para movimento de massa, sobretudo para o lado da praia (leste). Não fora 

encontrado pontos de alagamento, pois há escoamento rápido para as ruas de baixo: 

Camaragibe; e Guanabara, acentuando muito o fluxo em diais chuvosos, trazendo problemas 

para drenagem destes logradouros à jusante. 
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 Identificou-se esta localidade como área de risco, diferente da anterior, com objetivo 

de facilitar sua descrição, ainda que venha se tratar do mesmo sistema de encosta íngreme 

densamente ocupada, porém podendo ser claramente dividida pelas ruas Antônio Felix e 

Camaragibe. E também, pelo tamanho e extensão da área citado no item 4.1.4, se tratando da 

maior extensão encontrada no bairro. 

 A partir desta dinâmica, as ruas que recebem o fluxo têm que estar com um sistema de 

drenagem dimensionado para suportar o escoamento de toda sua área e as ruas de cima, como 

no caso da Rua São Pedro. Para que não ocorra mais um incidente como em Junho/2014. A 

situação das residências foi vista em campo, conforme pode ser visualizado na figura 27. 

Percebeu-se também muitos vazamentos de esgoto e/ou drenagem, canos estourados e água 

servida escoamento em passeio público, como escadarias ou travessas. Este fato potencializa 

o escoamento superficial e a saturação do solo, sendo fator incidente diretamente em casos de 

deslizamento, o qual é perigo eminente no local.  

 

 

Figura 27 – Área de Alta VS em Mãe Luiza - Topo de morro 2, entre as ruas São Pedro e Rua 

Antônio Felix. A) e B); Árvores muito inclinadas em encosta íngreme na R. São Pedro;  C) Água 

servido escoando no logradouro, uma constante na área; D) Imagem em perspectiva 3D mostrando a 

topografia do local. Fonte: A) Google Earth 3D; (B, C e D) - Trabalho de Campo em Julho/2014. 
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 A situação do padrão construtivo das residências e a estrutura do passeio público, não 

estão entre as piores encontradas no bairro. Porém, as construções, por estarem em encosta 

íngreme, têm que ser reforçadas com muros de arrimo e contenções, o que tem custo elevado, 

necessitando constantemente de manutenção. Neste contexto, pode-se propor que o problema 

maior reside no pouco recurso da população, por se tratar de obras de valor elevado e 

moradores, em geral, de baixo poder aquisitivo. Os resultados encontrados para cada variável 

de VS pode ser visualizado no quadro 15. 

 

Quadro 15 – Variáveis de VS para Topo de morro 2, entre as ruas São Pedro e Rua Antônio Felix. 

Topo de morro 2, entre as Ruas São Pedro e Rua Antônio Felix 
Resultados de VS 

Variáveis (Vn) Descrição 

V1 Sexo do Responsável pelo domicílio Alta e Muito Alta 

V2 Idosos Responsáveis pelo domicílio Alta e Muito Alta 

V3 Quantidade total de moradores no domicílio Média a Alta e Alta 

V4 Quantidade de crianças até 12 anos no domicílio Média a Alta e Alta 

V5 Quantidade de idosos no domicílio Média a Alta 

V6 
Quantidade de pessoas com alguma necessidade 

especial Baixa e Média  

V7 Quantidade de Homens adultos no domicílio Média a Alta e Alta 

V8 Nível de instrução do responsável pelo domicílio Alta e Muito Alta 

V9 Renda total do domicílio Alta e Muito Alta 

V10 
Presença de morador com experiência em treinamento 

sobre risco socioambiental Alta e Muito Alta 

V11 Presença de morador com curso de primeiros socorros Alta e Muito Alta 

V12 Posse de Veículo a motor no domicílio Baixa, Média e Média a Alta. 

V13 
Existência de outra residência para mudança em caso 

de desastre Alta e Muito Alta 

V14 
Preparação financeira dos moradores do domicílio em 

caso de desastre Alta e Muito Alta 

V15 
Reformas e melhorias estruturais nas habitações 

recentemente Alta e Muito Alta 

V16 
Atendimento dos moradores do domicílio por 

programas assistenciais do governo  Baixa e Média  

V17 
Moradores com experiência em situações de desastre 

(perigo) socioambiental Baixa e Média  

Fonte: dados da pesquisa. 

   

 Também se viu à necessidade de uma integração maior entre os vizinhos, visto que, 

nesta encosta de alta declividade, o muro do quintal de uma residência acima, serve como 

muro de arrimo ou contenção para a residência abaixo. Portanto os dois moradores envolvidos 

têm que estar engajados na manutenção destas estruturas para não haver desabamentos, 
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soterramentos ou deslizamentos no local. O que, nem sempre acontece, pois muitos vizinhos 

não têm esse diálogo. 

 No quadro 15 percebe-se que, a maioria das variáveis aponta para condições de Alta e 

Muito Alta VS. Esta situação denota a alta vulnerabilidade presente no local para casos de 

desastres socioambientais. Destacam-se variáveis com maior peso nesta análise: como renda; 

idosos responsáveis por domicílios; Nível de instrução do responsável pelo domicílio. Com 

valores de Alta e Muito Alta VS. Estas características marcam o local como preocupante, 

assim como Aparecida, por se tratar da imbricação de VS com perigo natural eminente, 

orientado pela alta declividade, tal qual área anteriormente citada. 

 Demanda pontuar as boas condições encontradas para as variáveis: Atendimento dos 

moradores do domicílio por programas assistenciais do governo; Moradores com experiência 

em situações de desastre (perigo) socioambiental. Também pelo campo ter sido realizado após 

o desastre de junho citado acima. E o atendimento por programas assistenciais de governo 

está relacionado com a população ser, em sua maioria de baixa renda. Este contexto marca o 

local como de alta atenção em função de características sociais e ambientais, portanto. 

 

3.1.6 Alto da Colina, entre as ruas João XXIII e Alto da Colina 

 Esta área é conhecida pelo PMRR, utilizado pela DCM de Natal. É bem extensa e se 

localiza em quase todo extremo oeste do bairro. Trata-se de uma encosta íngreme, mas não 

tanto quanto as duas citadas nos itens 4.1.4 e 4.1.5 deste trabalho. Está situada em encosta de 

duna limítrofe com o Parque das Dunas, importante ZPA municipal.  

 Neste contexto, encontraram-se diversos problemas sociais e ambientais no local. 

Onde houve gradativa invasão no território do parque, combatida pelos órgãos municipais, 

mas sem a devida solução. Foram observados indícios de desmatamento na faixa de conflito 

entre o parque a expansão do bairro. Notou-se também a falta de manutenção dos acessos para 

moradores, os quais são, sobretudo, escadarias e travessas, por onde escoa água servida 

também, denotando os mesmos problemas citados na área anterior. A figura 28, ilustra alguns 

destes problemas.  
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Figura 28 – Área de Alta VS em Mãe Luiza - Alto da Colina, entre as ruas João XXIII e Alto da 

Colina. A) Vista geral da área;  B) Escadaria, pricipal via de acesso às residências mais acima da 

encosta;  C) Residência encontrada na área com rachaduras em processo de alargamento, perigo 

eminente; D) Indícios de deslizamento com árvores inclinadas e residências em situação de perigo. 

Fonte: Trabalho de Campo em Março/2014. 

 

 Com o reconhecimento de campo, foram percorridas as 13 ruas e as travessas 

(escadarias) que são seu prolongamento, nesta área. Com isso identificou-se vários problemas 

como residências construídas sem padrão construtivo ideal. Muito adensadas e próximas, o 

que dificulta a locomoção, em caso de evacuação rápida da população. Também algumas em 

risco eminente, conforme visualizado na figura 28. Próximo ao limite entre o bairro e o 

parque, contenções improvisadas foram encontradas, como barramento de pneus e madeira 

visando conter a erosão da areia, que é material muito frágil e de fácil desagregação.  
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 A VS para o local teve resultado obtido como Alta e Muito Alta. Individualizando as 

variáveis percebe-se que os maiores problemas do local estão associados à: Sexo do 

Responsável pelo domicílio; Idosos Responsáveis pelo domicílio; Renda total do domicílio; 

Preparação financeira dos moradores do domicílio em caso de desastre; Reformas e melhorias 

estruturais nas habitações recentemente. O problema de renda e falta de reforma nas 

residências foram os problemas que mais chamaram atenção em campo, tendo situação de 

perigo eminente pela estrutura das casas estarem comprometida sem uma possível solução 

rápida pelo baixo poder aquisitivo da população. Esta realidade pode ser analisada com o 

quadro 16. 

  

Quadro 16 – Variáveis de VS para Alto da Colina, entre as ruas João XXIII e Alto da Colina. 

Alto da Colina, entre as Ruas João XXIII e Alto da Colina.  
Resultados de VS 

Variáveis (Vn) Descrição 

V1 Sexo do Responsável pelo domicílio Alta e Muito Alta 

V2 Idosos Responsáveis pelo domicílio Alta e Muito Alta 

V3 Quantidade total de moradores no domicílio  Média e Média a Alta 

V4 Quantidade de crianças até 12 anos no domicílio  Média e Média a Alta 

V5 Quantidade de idosos no domicílio Baixa e Média  

V6 
Quantidade de pessoas com alguma necessidade 

especial Baixa e Média  

V7 Quantidade de Homens adultos no domicílio Alta e Muito Alta 

V8 Nível de instrução do responsável pelo domicílio Média a Alta e Alta 

V9 Renda total do domicílio Alta e Muito Alta 

V10 
Presença de morador com experiência em treinamento 

sobre risco socioambiental Alta e Muito Alta 

V11 Presença de morador com curso de primeiros socorros Alta e Muito Alta 

V12 Posse de Veículo a motor no domicílio 
Baixa, Média e Média a Alta 

V13 
Existência de outra residência para mudança em caso 

de desastre Alta e Muito Alta 

V14 
Preparação financeira dos moradores do domicílio em 

caso de desastre Alta e Muito Alta 

V15 
Reformas e melhorias estruturais nas habitações 

recentemente Alta e Muito Alta 

V16 
Atendimento dos moradores do domicílio por 

programas assistenciais do governo  Alta e Muito Alta 

V17 
Moradores com experiência em situações de desastre 

(perigo) socioambiental Alta e Muito Alta 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 Esta área tem necessidade de atenção imediata, no que se refere à infraestrutura das 

vias de acesso, drenagem e saneamento, assim como um levantamento da estrutura de 
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algumas residências que estão em vias de desabamento, podendo causar danos materiais a 

terceiros, vizinhos e/ou transeuntes. A VS é marca do local, sendo necessária medidas e ações 

de combate à violência e programas sociais para as crianças. Embora não houve VS muito alta 

para a quantidade de crianças residentes, foram encontradas muitas crianças e adolescentes no 

local, sem locais adequados para esporte e lazer. Estas condições têm que ser revistas para que 

haja um futuro melhor para esta localidade, e o bairro como um todo. 

 

3.2 Índice de Exposição aos Movimentos de Massa (IEMM) 

 Seguindo compartimentação citada no item 2.2.3 desta dissertação, precisamente no 

mapa 4, que fundamentamos esta parte desta análise. O Índice de Exposição aos Movimentos 

de Massa (IEMM) produzido teve como malha amostral as unidades geoambientais do bairro. 

A partir destas características, aplicamos formulário táctil-visual, conforme quadro 7, citado 

no item 1.3.2, que versa sobre a metodologia proposta neste trabalho.  

 É preciso ressaltar que, conforme citado neste item, as variáveis, por se tratar de local 

antropizado, levam em consideração as mudanças realizadas pelo Homem em sua 

estabilização no bairro. E não somente características ambientais naturais, sem a influência da 

sociedade. 

 Foram realizadas atividades de campo entre Março e Julho de 2014, com objetivo de 

preencher formulário em pontos conhecidos, de maneira a levantar características físicas dos 

ambientes encontrados no bairro, sobre a temática de vulnerabilidade à possibilidade de 

ocorrências desastre, especificamente a movimentos de massa (deslizamento, escorregamento, 

etc). Para operacionalização do formulário, tabularam-se em planilha digital, os dados, os 

quais foram escalonados de 1 a 5, conforme nível de vulnerabilidade analisado em campo. 

Foram levantadas características de 16 variáveis que, multiplicadas por peso específico, 

resultaram do IEMM para aquele ponto. 

 Com base na extensão de cada unidade geoambiental, escolheu-se pontos de 

amostragem, onde foram levantados 15 pontos, sendo: 2 (dois) pontos para Planície 

interdunar; 5 (cinco) pontos para Dunas fixas densamente habitadas; 4 (quatro) pontos para 

Encosta íngreme densamente habitada; 1 (um) ponto para Planície litorânea; 1 (um) ponto 

para Tabuleiro; e 2 (dois) para Dunas móveis e fixas pouco habitadas (ZPA-10). 

 Com objetivo de espacializar os resultados obtidos, o mapa 8, mostra a configuração 

do bairro quanto ao IEMM encontrado para cada unidade geoambiental do bairro. Com isso, 

de maneira geral e simplificada, podem-se observar quais áreas do bairro têm ambiente mais 
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exposto ao perigo de movimento de massa, de forma a localizar os problemas detalhados nos 

tópicos a seguir.  
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3.2.1 Planície interdunar 

 Esta unidade se caracteriza por se tratar de local entre elevações dunares, com baixa 

ou nula declividade. Esta localizada no entorno da Rua João XXIII, a principal de Mãe Luiza, 

que corta o bairro em sentido SE-NO. Neste local estão as poucas áreas planas do bairro, onde 

há praças, comércios, centros de saúde, escolas e serviços à comunidade. A igreja católica 

também está sobre esta unidade, assim como a tradicional feira. A qual se assenta sobre um 

largo calçadão, construído pela prefeitura para urbanização da feira.  

 Os problemas socioambientais associados a esta unidade concernem, 

predominantemente, à ausência, ou má distribuição, de rede de drenagem e saneamento. Foi 

constatada a existência de certa rede drenagem, sobretudo na rua principal, mas falta 

bueiros/canaletas em alguns locais necessários. Também canaletas quebradas e/ou canaletas 

sem destino final adequado, às vezes entupidas com lixo (denotando falta de manutenção). 

Desta forma, também foi observado que cerca de 80% das habitações tem esgoto com 

destinação de fossas ou sumidouros, causando uma pressão no solo do local, aumentando a 

possibilidade de saturação hídrica e, consequentemente, alagamentos ou movimentação do 

solo, em se tratando de encostas íngremes. Alguns desses problemas são evidenciados na 

figura 29. 
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Figura 29 – IEMM em Mãe Luiza - Planície interdunar. A) Área plana Rua João XXIII;  B) Rua João 

XXIII, área central do bairro, mostrando calçadas altas (barreiras) com perigo de alagamento;  C) e D) 

Mesmo local, mostrando a existência de rede de drenagem danificada, com areia e/ou lixo. Fonte: 

Trabalho de Campo em Março/2014. 

 

 Embora a análise, desta sessão, seja voltada para o perigo de movimentos de massa, 

faz-se necessário evidenciar, que, sobretudo nesta unidade, encontra-se perigo de alagamento 

em caso de fortes chuvas. Este local situa-se entre dunas densamente habitadas, recebendo o 

fluxo de drenagem das duas encostas dunares, o que contribui para os possíveis alagamentos. 

Esta constatação se deu a partir da observação de barreiras construídas pela população 

visando conter a água de adentrar em suas residências. Foi encontrada uma série de calçadas 

altas, que em um possível alagamento podem conter temporariamente a água. 

 Ao analisar os resultados de cada variável dos pontos amostrados desta unidade, pôde-

se definir um padrão, mais ou menos homogêneo, de comportamento destas variáveis que 

compõe o IEMM, para a unidade. Obviamente, em unidades de maiores extensões, esses 

níveis podem variar mais. Neste sentido foi produzido quadro 17, com os valores encontrados 

para cada unidade. A tabela com todas as unidades e seus resultados está disponibilidade no 

Apêndice III ao final desta dissertação. 
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Quadro 17 – Individualização das variáveis do IEMM de Mãe Luiza na Planície interdunar. 

IEMM em Mãe Luiza - Planície interdunar 

Variáveis (Vn) Nível Características 

V1 - Declividade (medida em graus) 1 1° - 10° 

V2 - Drenagem natural (quantidade de 

canais) 
1 

Locais que não recebem contribuição de canais de 

drenagem 

V3 - Rede de esgoto sanitário 2 e 4 
2 - Rede de esgoto com problemas de vazamento 

4 - 80% fossa e/ou sumidouro 

V4 - Rede de águas pluviais 4 e 5 

4 - Presença de bueiros/canaletas mal distribuídos e 

frequentemente entupidos e/ ou canaletas quebradas 

5 - Ausência de bueiros/canaletas, canaletas quebradas e/ou 

canaletas com destino final na própria encosta. 

V5 - Abastecimento de água 1 e 2 

1 - Ótima qualidade das tubulações e ausência de 

vazamentos 

2 - Baixo nível de vazamento e em poucos lugares 

V6 - Lançamento de detritos 

(lixo/entulho) 
3 

Presença de razoável quantidade de detritos (espessura 

acima de 0,50m) distribuídos ao redor da ocorrência. 

V7 - Existência de cortes e/ou aterros 2 
Cortes e/ou aterros pequenos (até 1,50m) em pouca 

quantidade e com contenções 

V8 - Existência de obras de estabilização 2 

Obras de estabilização com pequenas rachaduras em 

poucos locais, com baixa deficiência da obra e altura até 

1,50m 

V9 - Cobertura do solo 2 e 4 
2 - Pavimentação 

4 - Gramíneas capins e/ou arbustos 

V10 - Aspectos Geotécnicos das moradias 4 Areia (Formação Dunar) 

V11 - Situação dos imóveis e seu entorno 2 
Sinais de avaria observados na estrutura construtiva de mais 

de 3 imóveis 

V12 - Qualidade da fundação das 

moradias 
2 

Casas com fundação em material estável e estrutura 

construtiva deficiente. 

V13 - Impermeabilização do local (% de 

ocupação de casas e vias públicas) 
5 Acima de 45% 

V14 - Existência de acessos viários sem 

pavimentação (% de ruas não calçadas) 
1  0 a 10% 

V15 - Existência de acesso para pedestres 1 Acima de 45% 

V16 - Densidade de ocupação (%) 5 Acima de 60% 

Fonte: Yuri Macedo (2014) 

 

 De acordo com o quadro 17, percebe-se que poucas variáveis tiveram resultado com 

nível máximo de IEMM (nível 5). As quais demandam mais atenção no local, são elas: Rede 

de esgoto sanitário; Rede de águas pluviais; Aspectos Geotécnicos das moradias; 

Impermeabilização do local (% de ocupação de casas e vias públicas). Pode-se concluir que a 

área não é das mais perigosas do bairro, visto de estar sobre topografia em geral plana, com 

rede de drenagem existente, embora subdimensionada e com falta de manutenção. Pelo 

caráter plano, o local tem perigo associado a alagamento, o que deve ser levado em 

consideração nas ações mitigadoras e estruturantes na unidade.   
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3.2.2 Dunas fixas densamente habitadas 

 Esta unidade é predominante na área do bairro. Consiste em dunas fixadas pela ação 

antrópicas principalmente. Aqui está a maior concentração populacional de Mãe Luiza, com 

vários problemas associados, com ruas estreitas e relevo ondulado, com locais de ocupação 

em alta declividade e residências de baixo padrão construtivo, o que caracteriza territórios de 

risco. Trata-se de uma duna fixada, com declividade média para os padrões do bairro, 

apresentando encosta de sentido voltado para o interior de Mãe Luiza, portanto inverso à 

encosta principal do bairro. A maior parte da drenagem desta unidade direciona-se, para a 

unidade anteriormente citada, por escoamento, o que contribui para os possíveis alagamentos 

também.  

 No local estão várias das escadarias do bairro, as quais são acesso de uma rua a outra 

sendo, muitas vezes único acesso às residências nestes logradouros. Foi encontrada, nesta 

unidade, encosta íngreme ao final da Rua São Francisco, onde há uma travessa de alta 

declividade, com residências em perigo eminente de desabamento. Ali foram observadas 

árvores inclinadas, lançamento de detritos e sinais de movimentação do solo na vegetação. 

Portanto, com indícios de riscos à população residente. Este local, especificamente, necessita 

de atenção especial, onde houve resultados com altos valores, os quais serão observados ao 

longo desta sessão. Este e outros problemas podem ser visualizados na figura 30. 
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Figura 30 – IEMM em Mãe Luiza - Dunas fixas densamente habitadas. A) Residência na R. São 

Paulo com perigo eminente de desabamento;  B) Mesmo local, mostrando as escadarias que drenam 

água servida e pluvial superficialmente;  C), D) e E) Travessa ao fim da R. São Francisco, mostrando 

existência de rede de drenagem danificada, com areia e/ou lixo; assim como árvores inclinadas, 

vegetação rala com muitos detritos em alta declividade. Fonte: Trabalho de Campo em Março/2014. 

 

 Trata-se de umas das unidades de maior risco de desastre. Associado aos perigos 

naturais citados há locais de alta VS, o que potencializa o risco nestes locais. Outro ponto de 

atenção especial é conhecido como Sopapo, onde há uma concentração grande de população 

em condições de alta vulnerabilidade social com problemas socioambientais associados a 

alagamentos e problemas de saúde, em função da ausência e/ou precariedade no saneamento.  

 Neste local, especificamente, foi observada água potável sendo lançada em via pública 

por vazamento, o que poderia potencializar um deslizamento ou alagamento por exemplo. 

Também água servida e/ou esgoto escoando superficialmente, tal como residências 

localizadas abaixo do nível da via, contribuindo para um possível alagamento.  Associado a 

isto, se percebeu certa hostilidade por parte dos moradores, denotando condição de VS e 

violência no local. Através de conversas com moradores antigos descobrimos ser ali a área de 

maior periculosidade do bairro, referente a roubos, furtos e assaltos. Estas condições sociais e 

ambientais imbricadas emergem a necessidade de atenção ao local. Conforme pode ser 

visualizado na figura 31. 
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Figura 31 – IEMM em Mãe Luiza - Dunas fixas densamente habitadas. Localidade Sopapo. A) 

Acesso à localidade com estrutura precária e falta de acessibilidade em caso de evacuação;  B) 

Vazamento de água potável da rede normal, há dois dias segundo populares;  C) e D) Situação dos 

logradouros no local, com casas abaixo do nível da rua e canaletas para escoamento de água servida 

e/ou esgoto. Fonte: Trabalho de Campo em Março/2014. 

 

 Estas são algumas das áreas críticas desta unidade geoambiental, porém não estão 

todas aqui. Existem vários pontos, dentro desta unidade, com perigo eminente e/ou alto risco 

de desastre associado. São, geralmente, duas ou três residências próximas com problemas 

estruturais graves como embarrigamento de muro (figura 30), por exemplo. Realidade que se 

encontra em travessas e escadarias localizadas nesta unidade, e são muitas. Portanto, deve-se 

ter maior atenção para essa unidade, focando para localidades em que há imbricação de VS 

com IEMM e/ou estrutura deficiente das habitações. Visando analisar melhor as 

características do IEMM desta unidade que foi produzido o quadro 18. 
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Quadro 18 – Individualização das variáveis do IEMM de Mãe Luiza em Dunas fixas densamente 

habitadas. 

IEMM em Mãe Luiza - Dunas fixas densamente habitadas 

Variáveis (Vn) Nível Características 

V1 - Declividade (medida em graus) 1,2,3 e 

4* 

1) 1° - 10°   2)11° - 20°  3) 21° - 30°   *4) 31° - 40° 

V2 - Drenagem natural (quantidade de 

canais) 

1 Locais que não recebem contribuição de canais de drenagem 

V3 - Rede de esgoto sanitário 2, 3 e 

4 

2) Rede de esgoto com problemas de vazamento. 3) Presença 

de fossa e rede de esgoto com vazamento. 4) 80% fossa e/ou 

sumidouro 

V4 - Rede de águas pluviais 3, 4 e 

5 

3) Presença de bueiros/canaletas mal distribuídos que não são 

suficientes para a vazão da água. 4) Presença de 

bueiros/canaletas mal distribuídos e frequentemente 

entupidos e/ ou canaletas quebradas. 5) Ausência de 

bueiros/canaletas, canaletas quebradas e/ou canaletas com 

destino final na própria encosta. 

V5 - Abastecimento de água 1 e 2 1) Ótima qualidade das tubulações e ausência de vazamentos 

2) Baixo nível de vazamento e em poucos lugares 

V6 - Lançamento de detritos 

(lixo/entulho) 

1, 2, 3 

e 4* 

1)Ausência de lançamento de detritos. 2) Presença de 

pequenas quantidades de detrito (espessura de até 0,50m) 

localizada em poucos lugares 3) Presença de razoável 

quantidade de detritos (espessura acima de 0,50m) 

distribuídos ao redor da ocorrência. *4) Presença de grandes 

quantidades de detritos (espessura acima de 1,0m) jogados a 

intervalos regulares e nos mesmos locais 

V7 - Existência de cortes e/ou aterros 1, 2 e 

3* 

1) Ausência de cortes e/ou aterros 2) Cortes e/ou aterros 

pequenos (até 1,50m) em pouca quantidade e com 

contenções. *3) Cortes e/ou aterros maiores que o anterior em 

tamanho (acima de 1,50m) e em quantidade e com 

contenções 

V8 - Existência de obras de 

estabilização 

1, 2 e 

3* 

1) Presença de obras de estabilidade de boa qualidade e em 

bom estado, sem rachaduras, deformações ou infiltrações. 2) 

Obras de estabilização com pequenas rachaduras em poucos 

locais, com baixa deficiência da obra e altura até 1,50m. *3) 

Obras de estabilização com pequenas rachaduras e 

infiltrações localizadas ao longo da obra, com média 

deficiência e altura acima de 1,50m  

V9 - Cobertura do solo 2 e 5* 2) Pavimentação. 5*) Solo exposto 

V10 - Aspectos Geotécnicos das 

moradias 

1, 3, 4 

e 5* 

1) Imóveis alicerçados em concreto armado. 3) Aterro de 

entulho ou outro material de fácil desagregação. 4) Areia 

(Formação Dunar). *5) Material argiloso exposto 

V11 - Situação dos imóveis e seu 

entorno 

1, 3 e 

5* 

1) Casas revestidas com bom aspecto e utilização de 

materiais de construção de boa qualidade. 3) 3 ou mais 

moradias tipo taipa, barraco de madeira e/ou papelão, ou 

outros materiais improvisados. *5) Mais de 3 imóveis em 

risco eminente e visível, com rachaduras e/ou descolamento 

da fundação ou “embarrigamento” de parede(s) 

V12 - Qualidade da fundação das 

moradias 

1, 2 e 

3* 

1) Casas com fundação em material estável, longe da crista e 

base de taludes/encosta. 2) Casas com fundação em material 

estável e estrutura construtiva deficiente. *3) Casas com 

fundação e estrutura construtiva deficientes, com presença de 

rachaduras. 
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V13 - Impermeabilização do local (% 

de ocupação de casas e vias públicas) 

4* e 5 *4) 36 a 45%. 5) Acima de 45% 

V14 - Existência de acessos viários 

sem pavimentação (% de ruas não 

calçadas) 

1, 2, 

4* 

 1) 0 a 10%. 2) 11 a 25%. *4) 36 a 45% 

V15 - Existência de acesso para 

pedestres 

1 e 3* 1) Acima de 45%. *3) 26 a 35% 

V16 - Densidade de ocupação (%) 4* e 5 *4) 51 a 60%. 5) Acima de 60% 

* Travessa em perigo eminente ao final da R. São Francisco 

Fonte: Yuri Macedo (2014) 

  

 Por se tratar de uma unidade muito extensa no bairro, levantaram-se cinco (5) pontos 

distribuídos sobre sua área. Como se pode perceber, o local citado dentro desta unidade como 

crítico teve os resultado com maiores níveis de IEMM encontrados. As características dos 

domicílios, seu padrão construtivo e os aspectos de suas fundações se destacaram nesta 

unidade, com os valores mais elevados, de nível 3 a 5. A variação dos níveis encontrados se 

deu pela grande extensão da unidade, sendo muito diversa, com ambientes muito vulneráveis 

e outros menos. Os dois locais expostos nas figuras acima – Final da Rua São Paulo; e Final 

da Rua São Francisco – destacaram-se dos demais por estarem em perigo eminente de 

desabamento e movimentação de massa, respectivamente.  

 Neste contexto, esta unidade apresenta alta demanda de atenção, sobretudo nestes dois 

locais, mas em toda sua extensão. Pois a relação de risco entre VS e perigos do ambiente, se 

faz presente nesta unidade de maneira indissociável. A ocupação desta unidade no bairro deu-

se de maneira desordenada, por uma população de baixo poder aquisitivo, portanto com 

habitações improvisadas ou sem a estrutura necessária para suportar a declividade e/ou 

características geotécnicas do lugar. Medidas mitigadoras, obras e ações de educação 

socioambiental são fundamentais para a diminuição do risco, ao longo de toda sua extensão.  

 

3.2.3 Encosta íngreme densamente habitada 

 Pode-se dizer que esta é a mais vulnerável (Frágil) unidade geoambiental do bairro. 

Nela encontra-se densa ocupação humana, com residências de baixo padrão construtivo, por 

uma população de alta VS, assentada sobre encostas dunares íngremes, de declividades já 

identificadas maiores de 40º. Somente esta descrição já seria motivo para classificação desta 

área como de alta atenção, e alto risco socioambiental, consequentemente.  

 O que se observou no local são logradouros estreitos, mas com certa estrutura, na 

maioria das vezes pavimentados e interconectados por sistema de travessas e escadarias. 

Assim como caminhos de pedestres ou trilhas, desenhadas sobre as dunas, nos poucos 
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terrenos desabitados desta unidade. Trata-se de duas encostas dunares. A principal e maior 

como vistas para o mar, por trás dos grandes prédios na beira-mar de Areia Preta. E a outra, 

nos limites do bairro com o Parque das Dunas. São locais íngremes, de difícil acesso, com 

muitas escadarias, quase todas necessitando de manutenção.  

 Estas condições são adversas para a acessibilidade necessária em caso de desastre. O 

acesso de paramédicos, ambulâncias ou bombeiros seria dificultado nesta situação. Soma-se a 

isso a ausência de drenagem eficiente e saneamento, que potencializam a saturação do solo, 

fator que propicia um deslizamento, por exemplo. Estes e outros problemas podem ser 

visualizados na figura 32. 

 

 

Figura 32 – IEMM em Mãe Luiza - Encosta íngreme densamente habitada. A) Travessa na localidade 

Alto da Colina mostrando os acessos sem manutenção, de difícil locomoção;  B) Vista da encosta 

principal, mostrando os caminhos improvisados criados pela população, acentuando a erosão no local;  

C) Casa no alto da R. São Pedro, com árvore inclinada mostrando indícios de movimentação do solo; 

D) Situação dos logradouros no local canaletas para escoamento de água servida e/ou esgoto com 

vazamento. Fonte: Trabalho de Campo em Março/2014. 

 

 Nesta unidade destacam-se como áreas de alto risco de desastre, a já conhecida pela 

sociedade civil Rua Guanabara, local do evento ocorrido em Junho/2014, e o alto da Rua São 
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Pedro, com riscos associados a movimento de massa. É preciso deixar claro que toda a 

encosta é perigosa a desastre, existem várias escadarias com estrutura comprometida, vários 

pontos com indícios de movimentação do solo. Como acontece também em quase toda a 

extensão entre as ruas Camaragibe e Antônio Felix, ou Camaragibe e Atalaia. Em síntese, as 

ruas desta unidade, estão dispostas em nível, seguindo a forma de degraus. No caso, a 

Camaragibe é a rua acima nesta relação. 

 Assim como locais em que o padrão construtivo é muito baixo, com habitações de 

estrutura deficiente e perigo eminente de desabamento, também foram registradas algumas 

casas abandonadas pelos moradores. O perigo eminente de desastre se dá por motivo de 

abandono da residência promovendo o comprometimento de sua estrutura, encontradas em 

vias de desabamento. Então, gera-se outro tipo de perigo, que agora é motivo por ações 

humanas exclusivamente. A figura 33 e 34 evidenciam estes problemas encontrados. 

 

 

Figura 33 – IEMM em Mãe Luiza - Residências perigosas. Interior de residência na mesma localidade 

com rachadura vertical em toda a parede da sala em processo de expansão, prestes a desabar parede.  

Fonte: Trabalho de Campo em Março/2014. 
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Figura 34 – IEMM em Mãe Luiza - Residências perigosas 2. (A) Casa na localidade Alto da Colina 

com perigo eminente de desabamento; B) Residência com rachadura no piso. Fonte: Trabalho de 

Campo em Março/2014. 

 

 A proximidade entre residências e sua relação superior-inferior nestas encostas, faz 

com que aumente o risco geral do lugar. Pois uma que esteja com problemas estruturais pode 

afetar todo seu entorno, principalmente à jusante. A figura 34 evidencia o problema de 

abandono de alguns imóveis que, já estavam localizados em área de risco socioambiental por 

estarem em encosta íngreme, e ainda apresentam problemas estruturais e falta de manutenção. 

Esta situação tem que ser evidenciada no bairro, dentro da temática dos desastres 

socioambientais, como os deslizamentos ou alagamentos, porque representa perigo eminente 

de desastre. Demanda atenção imediata, e emergindo a necessidade de levantamento destas 

residências sob tal situação.  

 No quadro 19 seguem as variáveis individualizadas, com os resultados obtidos no 

local. Foram amostrados 4 pontos ao longo da área, de modo a caracterizar o ambiente desta 

unidade, em relação à vulnerabilidade socioambiental. Notou-se que há certa homogeneidade 

nos problemas encontrados no lugar, definindo bem o perigo que a população do local está 

exposta.  

 

Quadro 19 – Individualização das variáveis do IEMM em Mãe Luiza - Encosta íngreme densamente 

habitada. 

IEMM em Mãe Luiza - Encosta íngreme densamente habitada 

Variáveis (Vn) Nível Características 

V1 - Declividade (medida em 

graus) 

4 e 5  4) 31° - 40°. 5) Acima de 40° 

V2 - Drenagem natural 

(quantidade de canais) 

1 e 2 1) Locais que não recebem contribuição de canais de drenagem. 2) 

Local que recebe pouca contribuição de canais de drenagem 
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V3 - Rede de esgoto sanitário 2, 3 e 

4 

2) Rede de esgoto com problemas de vazamento. 3) Presença de fossa 

e rede de esgoto com vazamento. 4) 80% fossa e/ou sumidouro 

V4 - Rede de águas pluviais 3, 4 e 

5 

3) Presença de bueiros/canaletas mal distribuídos que não são 

suficientes para a vazão da água. 4) Presença de bueiros/canaletas mal 

distribuídos e frequentemente entupidos e/ ou canaletas quebradas. 5) 

Ausência de bueiros/canaletas, canaletas quebradas e/ou canaletas 

com destino final na própria encosta. 

V5 - Abastecimento de água 1 e 2 1) Ótima qualidade das tubulações e ausência de vazamentos. 2) 

Baixo nível de vazamento e em poucos lugares 

V6 - Lançamento de detritos 

(lixo/entulho) 

 2, 3 

e 4 

2) Presença de pequenas quantidades de detrito (espessura de até 

0,50m) localizada em poucos lugares 3) Presença de razoável 

quantidade de detritos (espessura acima de 0,50m) distribuídos ao 

redor da ocorrência. 4) Presença de grandes quantidades de detritos 

(espessura acima de 1,0m) jogados a intervalos regulares e nos 

mesmos locais 

V7 - Existência de cortes e/ou 

aterros 

1, 2, 

4 e 5 

1) Ausência de cortes e/ou aterros 2) Cortes e/ou aterros maiores que 

o anterior em tamanho (acima de 1,50m) e em quantidade e com 

contenções.  4) Cortes e/ou aterros (até 1,50m) e sem contenções. 5) 

Cortes e/ou aterros maiores que o anterior (acima de 1,50m) e sem 

contenções 

V8 - Existência de obras de 

estabilização 

1, 2 e 

3 

1) Presença de obras de estabilidade de boa qualidade e em bom 

estado, sem rachaduras, deformações ou infiltrações. 2) Obras de 

estabilização com pequenas rachaduras em poucos locais, com baixa 

deficiência da obra e altura até 1,50m. 3) Obras de estabilização com 

pequenas rachaduras e infiltrações localizadas ao longo da obra, com 

média deficiência e altura acima de 1,50m  

V9 - Cobertura do solo 2 e 5 2) Pavimentação. 5) Solo exposto 

V10 - Aspectos Geotécnicos das 

moradias 

3 e 5  3) Aterro de entulho ou outro material de fácil desagregação. 5) 

Material argiloso exposto 

V11 - Situação dos imóveis e seu 

entorno 

2, 4 e 

5 

2) Sinais de avaria observados na estrutura construtiva de mais de 3 

imóveis. 4) Sinais de escorregamento - árvores e/ou postes inclinados 

ou cicatrizes de movimento do solo 5) Mais de 3 imóveis em risco 

eminente e visível, com rachaduras e/ou descolamento da fundação ou 

“embarrigamento” de parede(s) 

V12 - Qualidade da fundação das 

moradias 

3 e 4 3) Casas com fundação e estrutura construtiva deficientes, com 

presença de rachaduras. 4) Casas sem fundação, sem calha, estrutura 

deficiente, com presença de rachaduras. 

V13 - Impermeabilização do 

local (% de ocupação de casas e 

vias públicas) 

4 e 5 4) 36 a 45%. 5) Acima de 45% 

V14 - Existência de acessos 

viários sem pavimentação (% de 

ruas não calçadas) 

1 e 3  1) 0 a 10%. 3) 26 a 35% 

V15 - Existência de acesso para 

pedestres 

1, 2 e 

5 

1) Acima de 45%. 2) 36 a 45%. 5) 0 a 10% 

V16 - Densidade de ocupação 

(%) 

5 5) Acima de 60% 

Fonte: Yuri Macedo (2014). 

 

 Os problemas atestados têm relação direta com o padrão construtivo dos imóveis, 

associados ao ambiente dunar de alta declividade. As variáveis com resultados obtidos de 

níveis mais altos (4 e 5) são: V1 - Declividade (medida em graus); V4 - Rede de águas 
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pluviais; V7 - Existência de cortes e/ou aterros; V11 - Situação dos imóveis e seu entorno; 

V13 - Impermeabilização do local (% de ocupação de casas e vias públicas). Esta relação é 

marca da situação citada anteriormente. Em que as características sociais se associam às 

ambientais, produzindo territórios de risco alto. Como no caso desta unidade.  

 Nesta pesquisa, tal unidade se destaca no bairro como de mais alto IEMM. A adoção 

de levantamento das residências em perigo eminente se faz necessárias para tomar as medidas 

para reduzir prejuízos materiais ou físicos à população. A condição de alta VS do local é 

responsável por produzir situação precária em diversos imóveis, os quais são/foram 

construídos sem engenharia adequada, fundação ideal e infraestrutura básica. Neste contexto, 

também há a falta de manutenção das moradias em risco, também pelo baixo poder aquisitivo. 

Faz-se necessária ainda, campanha de fiscalização de novas construções ou reformas no local, 

para não acentuar ainda mais esses problemas.  

 

3.2.4 Planície litorânea 

 Esta unidade não está diretamente ligada ao núcleo populacional do bairro. Está aqui 

descrita por fazer parte dos limites de Mãe Luiza, porém não há residências propriamente. No 

local situam-se quatro imóveis, sendo dois Hotéis, um restaurante, e o Departamento de 

Oceanografia e Limnologia. Pode-se concluir, portanto, que o risco socioambiental do local é 

menor do que as demais áreas do bairro, por não haver o fator VS na equação genética do 

risco. Os possíveis problemas socioambientais desta unidade estão relacionados à interface 

praial, pós os avanços e regressões marinhos podem erodir o talude ou barreira, afetando com 

isso os imóveis próximos à margem. 

 Trata-se de um lugar plano ou pouco ondulado, com latossolo aflorante, típico da 

formação Barreiras. Esta faz limite com os chamados “beachrocks”, arenitos ferruginosos 

litificados pela intemperização marinha, de cor escura a negra, localizados na zona de praia e 

pós-praia sendo parte desta unidade. Encontram-se também, barreiras de arenitos ferruginosas 

com desnível topográfico de 1 a 4 metros, assemelhando-se, em menor escala, às falésias 

abundantes no litoral leste potiguar. A figura 35 mostra esta configuração ambiental citada.  
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Figura 35 – IEMM em Mãe Luiza - Planície litorânea. A) e B) Vista da interface praia e ‘Beachrocks’ 

nos limites da unidade.  C) e D) Vista da planície, mostrando o relevo e latosso aflorante em algumas 

áreas. Fonte: Panoramio; Google street view. 2014. 

 

 Pela importância diminuta desta unidade, no concernente à problemáticas de desastres 

socioambientais no bairro, levantou-se apenas um ponto de amostragem sobre o IEMM no 

local. O quadro 20 mostra os resultados obtidos para o local. Percebe-se que, pela ausência de 

aglomerado populacional em situação de risco socioambiental, a unidade teve valores baixos 

dos níveis de vulnerabilidade, se mostrando com pouco ou nenhuma vulnerabilidade Físico-

natural, tal como VS evidentemente. 

 

Quadro 20 – Individualização das variáveis do IEMM em Mãe Luiza - Planície litorânea 

IEMM em Mãe Luiza -Planície litorânea 

Variáveis (Vn) Nível Características 

V1 - Declividade (medida em graus) 1 1° - 10° 

V2 - Drenagem natural (quantidade de 

canais) 
1 Locais que não recebem contribuição de canais de drenagem 

V3 - Rede de esgoto sanitário 1 
Rede de esgoto de boa qualidade e bem distribuída 

espacialmente 

V4 - Rede de águas pluviais 1 
Rede de águas pluviais com um grande número de 

bueiros/canaletas, com boa distribuição espacial, e limpa. 

V5 - Abastecimento de água 2 Baixo nível de vazamento e em poucos lugares 
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V6 - Lançamento de detritos 

(lixo/entulho) 
1 Ausência de lançamento de detritos 

V7 - Existência de cortes e/ou aterros 1 Ausência de cortes e/ou aterros 

V8 - Existência de obras de 

estabilização 
1 

Obras de estabilização com pequenas rachaduras em poucos 

locais, com baixa deficiência da obra e altura até 1,50m 

V9 - Cobertura do solo 4 Gramíneas capins e/ou arbustos 

V10 - Aspectos Geotécnicos das 

moradias 
1 Imóveis alicerçados em concreto armado 

V11 - Situação dos imóveis e seu 

entorno 
1 

Casas revestidas com bom aspecto e utilização de materiais de 

construção de boa qualidade. 

V12 - Qualidade da fundação das 

moradias 
1 

Casas com fundação em material estável, longe da crista e base 

de taludes/encosta. 

V13 - Impermeabilização do local (% 

de ocupação de casas e vias públicas) 
1 

0 a 10% 

V14 - Existência de acessos viários 

sem pavimentação (% de ruas não 

calçadas) 

1 

0 a 10% 

V15 - Existência de acesso para 

pedestres 
5 

0 a 10% 

V16 - Densidade de ocupação (%) 1 0 a 15% 

Fonte: Yuri Macedo (2014) 

  

 Não há maiores recomendações para com os riscos inerentes à unidade. Existe 

monitoramento costeiro, em relação à dinâmica na interface praial e a ascensão marinha no 

local. Este estudo esta credenciado para predição sobre os possíveis perigos que as poucas 

construções desta unidade estão submetidas. Mesmo assim, tais problemas têm ação em longo 

prazo, visto da estabilidade do leito oceânico em toda costa atlântica. Conforme visualizado 

no quadro 20, este local tem baixa IEMM, o menor encontrado no bairro.  

 

3.2.5 Tabuleiro 

 Assim como a unidade anterior, esta não se insere diretamente na problemática de 

risco socioambiental de Mãe Luiza. Trata-se de área pequena, com diferença topográfica bem 

definida, na divisa com o Bairro Petrópolis, área nobre da cidade. Localiza-se em duas 

quadras de residências com médio a alto padrão construtivo, com população de bom poder 

aquisitivo. Situa-se na base da duna que concentra o núcleo populacional de Mãe Luiza, à 

margem das vias principais de acesso ao bairro pelo lado Oeste – a Rua Trairi e Tuiuti. Tem 

relevo plano e ruas largas, denotando bom padrão de conforto ambiental. 

 Nesta unidade não foi visualizado significativos problemas socioambientais, a não ser 

pela drenagem, mesmo assim somente à margem da rua Tuiuti, já próximo ao início do núcleo  

populacional de Mãe Luiza, em pequeno trecho sobre influência direta do morro nos fundos 
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das residências. Segundo relatos de moradores, este local era “ponto de alagamento, com 

bloqueio de tráfego e perdas materiais às residencias afetadas”.  Em geral, a área está em boas 

condições, não se assemelhando ao padrão de vulnerabilidade das demais áreas de 

adensamento do bairro, em estado diferente dos problemas de Mãe Luiza. Tendo mais 

semelhança às condições encontradas no Bairro Petrópolis. A figura 36 exemplifica tal 

situação. 

 

 

Figura 36 – IEMM em Mãe Luiza - Tabuleiro. A) e B) Vista da Rua Tuiuti, que dá acesso à Rua 

Guanabara, umas das principais de Mãe Luiza;  C) Vista da Rua Trairi, que dá acesso à Rua João 

XXIII, principal via do bairro; e D) Imagem em perspectiva 3D, mostrando a diferença topográfica do 

local. Fonte: Google Earth e Google street view. Data das imagens 07/2014. 

 

 De acordo com o tamanho desta unidade e sua pouca representatividade da realidade 

do bairro, levantou-se apenas um ponto de amostragem. Houve procura, entre as duas ruas 

principais que compõem esta unidade, por problemas que podessem chamar nossa atenção na 

aplicação do questionário, em que se conseguiu encontrar alguns no final da Rua Tuiuti e 

início da Guanabara, no começo da elevação dunar que confiigura o núcleo de Mãe Luiza. O 

quadro 21 explicita os resultados econtrados. 
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Quadro 21 – Individualização das variáveis do IEMM em Mãe Luiza - Tabuleiro 

IEMM em Mãe Luiza -Tabuleiro 

Variáveis (Vn) Nível Características 

V1 - Declividade (medida em graus) 1 1° - 10° 

V2 - Drenagem natural (quantidade de 

canais) 
1 Locais que não recebem contribuição de canais de drenagem 

V3 - Rede de esgoto sanitário 1 
Rede de esgoto de boa qualidade e bem distribuída 

espacialmente 

V4 - Rede de águas pluviais 3 
Presença de bueiros/canaletas mal distribuídos que não são 

suficientes para a vazão da água 

V5 - Abastecimento de água 1 Ótima qualidade das tubulações e ausência de vazamentos 

V6 - Lançamento de detritos 

(lixo/entulho) 
1 Ausência de lançamento de detritos 

V7 - Existência de cortes e/ou aterros 1 Ausência de cortes e/ou aterros 

V8 - Existência de obras de 

estabilização 
1 

Presença de obras de estabilidade de boa qualidade e em bom 

estado, sem rachaduras, deformações ou infiltrações. 

V9 - Cobertura do solo 2 Pavimentação 

V10 - Aspectos Geotécnicos das 

moradias 
1 Imóveis alicerçados em concreto armado 

V11 - Situação dos imóveis e seu 

entorno 
1 

Casas revestidas com bom aspecto e utilização de materiais 

de construção de boa qualidade. 

V12 - Qualidade da fundação das 

moradias 
1 

Casas com fundação em material estável, longe da crista e 

base de taludes/encosta. 

V13 - Impermeabilização do local (% de 

ocupação de casas e vias públicas) 
5 

Acima de 45% 

V14 - Existência de acessos viários sem 

pavimentação (% de ruas não calçadas) 
1 

0 a 10% 

V15 - Existência de acesso para 

pedestres 
1 

Acima de 45% 

V16 - Densidade de ocupação (%) 5 Acima de 60% 

Fonte: Yuri Macedo (2014) 

  

 Como visto no quadro 21, existem problemas associados à densidade de ocupação; 

Cobertura do solo; e Rede de águas pluviais. Sobre a cobertura do solo e densidade de 

ocupação, é comum haver pavimentação (nível 2) e densidade acima de 60% (nível 5) de 

ocupação, por se tratar de área nobre da cidade, bem localizada, área de adensamento do 

plano diretor, próximo ao centro de serviços e às praias urbanas.  

 Porém, quanto à drenagem de águas pluviais, o local amostrado deixa a desejar. A 

partir de entrevistas a moradores e obsevação em campo, atestamos que a rede de drenagem 

necessita de limpeza e manutenção, por estar obstruída com entulho e areia. Assim como não 

suporta de modo ideal a vazão em período chuvosa, havendo muito escoamento superficial 

pela via, para as áreas à jusante, formando o que os moradores chamaram de “pequenos rios” 
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no local”. Neste contexto, faz-se necessário ajustamento desta estrutura no local, para evitar 

danos posteriores, porém em médio e longo prazo apenas. 

 

3.2.6 Dunas móveis e fixas pouco habitadas (ZPA-10) 

 Por fim, tem-se a unidade correspondente ao território da Zona de Proteção Ambiental 

10 - ZPA 10. O local fora definido como de restrição para ocupação e uso, por abrigar o 

terreno do Farol de Mãe Luiza, lugar de grande valor paisagístico, turístico e náutico, que faz 

parte do patrimônio socioambiental de Natal. No local existem invasões no território da ZPA, 

parte pela ausência de fiscalização, e outra por morosidade na regulamentação de seus limites, 

somente com o plano diretor de 2007, e sua regulamentação, com a discriminação de suas 

áreas especiais, se estende até o momento sem solução. 

 Os logradouros e residências encontradas nesta área foram adentrando o território da 

ZPA e assim se estabeleceram. Quando esta foi criada por em 2007, as quadras das 

residências já existiam, e houve expansão da ocupação. Denotando a falta de fiscalização e 

controle por parte da prefeitura. Na figura 37 estão os limites da ZPA-10, ficando evidentes 

dois focos de ocupação, o maior a sul do território e outro menor a norte. É necessário 

evidenciar também que, o foco maior de ocupação, corresponde à área de risco já exposta pela 

DCM, chamada de Barro Duro.   
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Figura 37 – Limites da ZPA-10. Fonte: SEMURB, 2014. 

  

 Nesta unidade observaram-se diversos problemas associados à relação entre 

vulnerabilidade social e ambiental. A ocupação no território da ZPA deu-se de forma 

desordenada, por população de maioria sem recursos financeiros ideais para estruturar suas 

habitações, produzindo territórios de risco. Nos dois focos de ocupação, as residências 

chegam ao sopé da duna, onde há construções de barreiras improvisadas pelos moradores, em 

constante dinâmica de sedimentação e movimento, processo natural do ambiente de dunas 

fixas e móveis. No local também fora encontrado um travessa com perigo de alagamento, com 

barreiras na entrada das casas e calçadas altas, localizada no muro de isolamento do terreno 

do Farol. A figura 38 ilustra essa problemática. 
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Figura 38 – IEMM em Mãe Luiza - Dunas móveis e fixas pouco habitadas (ZPA-10). A) e B) 

Travessa Heitor Lima, Localidade Barro Duro, com ocupação até sopé da duna na ZPA 10, em franca 

expansão, com construção de barreiras de materiais improvisados;  C) Travessa Largo do Farol: ponto 

de alagamento, detalhe para as barreiras construídas de improviso pelos moradores; e E) Localidade 

Barro Duro, mostrando a ação direta da duna em movimentação com perigo eminente de desabamento 

do muro desta residência. Detalhe para a raiz exposta do coqueiro, mostrando a movimentação em 

curso. Fonte: Trabalho de campo em Março/2014 

 

 Segundo relatos dos moradores, a área com perigo de alagamento tem problemas, 

sazonalmente, no período chuvoso. Trata-se de local com baixa topografia, sem saída de 

escoamento da água e com certo grau de impermeabilização, o que justifica a acumulação 

hidráulica. As calçadas altas são típicas de lugares de alagamento, em que se evidencia a 

experiência dos moradores com o perigo anteriormente.  

 Seguindo a extensão desta unidade e sua importância para o bairro, foi realizado 

levantamento em dois pontos de amostragem: O primeiro corresponde à área alagável; e outro 

para o problema de movimentação dunar. Com isso pode-se obter resultados diferentes entre 

si, em que elencamos um paralelo entre estes, exposto pelo quadro 22.  
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Quadro 22 – Individualização das variáveis do IEMM em Mãe Luiza - Dunas móveis e fixas pouco 

habitadas (ZPA-10) 

IEMM em Mãe Luiza - Dunas móveis e fixas pouco habitadas (ZPA-10) 

Variáveis (Vn) Nível Características 

V1 - Declividade (medida em graus) 1 e 2* 1) 1° - 10°. *2) 11° - 20° 

V2 - Drenagem natural (quantidade de 

canais) 
1 

Locais que não recebem contribuição de canais de 

drenagem 

V3 - Rede de esgoto sanitário 2 e 4* 
2) Rede de esgoto com problemas de vazamento. 4) 80% 

fossa e/ou sumidouro 

V4 - Rede de águas pluviais *5 
5 - Ausência de bueiros/canaletas, canaletas quebradas e/ou 

canaletas com destino final na própria encosta. 

V5 - Abastecimento de água 1 e 2 

1) Ótima qualidade das tubulações e ausência de 

vazamentos 

2) Baixo nível de vazamento e em poucos lugares 

V6 - Lançamento de detritos 

(lixo/entulho) 
2 e 3* 

2) Presença de pequenas quantidades de detrito (espessura 

de até 0,50m) localizada em poucos lugares. 3) Presença de 

razoável quantidade de detritos (espessura acima de 0,50m) 

distribuídos ao redor da ocorrência. 

V7 - Existência de cortes e/ou aterros 1 Ausência de cortes e/ou aterros 

V8 - Existência de obras de 

estabilização 
5 e 3* 

3) Obras de estabilização com pequenas rachaduras e 

infiltrações localizadas ao longo da obra, com média 

deficiência e altura acima de 1,50m. 5) Ausência de obras 

de estabilização de encostas em áreas com necessidade de 

obras de contenção. 

V9 - Cobertura do solo 2 e 5* 2) Pavimentação. 5) Solo exposto 

V10 - Aspectos Geotécnicos das 

moradias 
4 e 3* 

3) Aterro de entulho ou outro material de fácil 

desagregação. 4) Areia (Formação Dunar) 

V11 - Situação dos imóveis e seu 

entorno 
3 e 1* 

1) Casas revestidas com bom aspecto e utilização de 

materiais de construção de boa qualidade. 3) Sinais de 

escorregamento - árvores e/ou postes inclinados ou 

cicatrizes de movimento do solo 

V12 - Qualidade da fundação das 

moradias 
2* 

Casas com fundação em material estável e estrutura 

construtiva deficiente. 

V13 - Impermeabilização do local (% de 

ocupação de casas e vias públicas) 
5* Acima de 45% 

V14 - Existência de acessos viários sem 

pavimentação (% de ruas não calçadas) 
1* e 3  1) 0 a 10%. 3) 26 a 35% 

V15 - Existência de acesso para 

pedestres 
2 e 4* 2) 36 a 45%. 4) 11 a 25%  

V16 - Densidade de ocupação (%) 5 e 4* 4) 51 a 60%. 5) Acima de 60% 

* Travessa Largo do Farol - Perigo de alagamento também. 

Fonte: Yuri Macedo (2014). 

  

 Nota-se a disparidade aparente entre os resultados.  Porém, os problemas são 

apontados nas mesmas variáveis, apenas com mudanças de nível de um ponto amostrado para 

outro. Os problemas mais latentes se referem a: Rede de esgoto sanitário; Rede de águas 

pluviais; Existência de obras de estabilização; Aspectos Geotécnicos das moradias; Densidade 

de ocupação. Neste contexto, os problemas encontrados, são de ordem infraestrutural urbana 
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da localidade, assim como sociais, pois a população aumenta gradativamente a densidade de 

ocupação em um local com restrições regidas por lei.  

 A rede de drenagem pluvial e de esgoto é de competência do poder público, onde se 

encontra vários problemas e reclamações no bairro, o que potencializa o risco de desastres, tal 

quais movimentos de massa e alagamentos. Soma-se a isto o papel da população, que 

desordenadamente ocupou estes territórios, invadindo terreno da ZPA-10, como no caso desta 

unidade em questão. Esta ocupação vem a prejudicar os próprios moradores, pois estão em 

perigo constante, pelo baixo padrão construtivo das moradias em função da intensa ação 

erosiva e sedimentar existente nestas dunas.  

 Conclui-se que os problemas se repetem na temática socioambiental do bairro, o que 

demanda urgentemente políticas estruturantes de ordem social, para emancipação da 

população visando diminuir sua vulnerabilidade em caso de desastre. Associado a isto, os 

problemas de ordem física também são semelhantes, emerge a necessidade de levantamento e 

interdição das moradias em situação de abandono e/ou com estrutura comprometida. A 

melhoria do passeio público no bairro, com reformas e melhorias nas escadarias, expansão e 

melhoria da qualidade da drenagem pluvial no bairro como um todo, também são ações 

urgentes, conforme resultados da pesquisa. Sendo necessárias para resolução dos problemas 

encontrados. Discutir-se-á mais este assunto no último capítulo. 

 

3.3 Índice de Vulnerabilidade Socioambiental (IVSA). 

 Após a análise (e correlação) espacial destes dois itens, pode-se produzir o mapa sobre 

o IVSA, relacionando-os sobre o território (limites) do bairro, e concluindo quais áreas mais 

críticas. A exposição física e vulnerabilidade social, quando relacionadas no mesmo local, 

caracterizam territórios de risco, os quais demandam atenção e medidas para redução do 

problema, visando à proteção de vidas humanas e/ou danos materiais. 

 O mapa 9 a seguir, mostra como se dá a distribuição da vulnerabilidade 

socioambiental em Mãe Luiza. As áreas mais escuras correspondem à sobreposição de 

elevado nível de IEMM com correspondente nível alto e muito alto de IVS, conforme matriz 

de correlação exposta no item 1.3.3 desta dissertação.  
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 Como visualizado neste mapa, o IVSA foi definido a partir de sobreposição 

cartográfica. Pode-se concluir que há, em Mãe Luiza, pelo menos sete (7) áreas com Muito 

Alto IVSA. Este resultado tem como base a sobreposição de áreas de nível cinco (5) para 

IEMM com Muito Alto IVS. Somente este dado já acrescenta ao estudo de risco no bairro, 

pois o material de referência para DCM propõem quatro áreas de risco apenas.  

 Após análise dos resultados desta matriz, podem-se localizar em mapa as áreas, 

conforme os resultados obtidos para IVSA. Para melhor compreensão no mapa, numerou-se a 

classificação do índice de 1 a 5, colocando os números correspondentes a classe sobre a área 

de risco encontrado. Ou seja, a classe Muito Baixa foi referenciada com número 1; Baixa 

número 2; Média número 3; Alta número 4; e Muito Alta Número 5. No mapa 9, pode-se 

observar as áreas de risco do bairro Mãe Luiza, a partir do IVSA, conforme classificação 

segundo metodologia exposta anteriormente na figura 7. 

 Ao total foram encontradas 7 (sete) grandes áreas com Muito Alta vulnerabilidade 

Socioambiental (nível 5). Ou seja, áreas de risco que demandam alta atenção por parte das 

entidades responsáveis, que devem aumentar o nível de detalhamento na identificação de 

áreas de risco no bairro. Este resultado pode contribuir diretamente com o maior detalhamento 

dos problemas associados ao risco de desastre no bairro. Atendendo aos objetivos 

pragmáticos da pesquisa. 

 Pode-se identificar que, todas as áreas de alta vulnerabilidade social, já identificadas, 

após o cruzamento com o IEMM, obtiveram Muito Alta vulnerabilidade socioambiental 

também. Com esse resultado conclui-se que há correlação direta entre áreas de alta 

vulnerabilidade social com alta exposição a perigos ambientais. Contudo, também, pode-se 

concluir que estas áreas de risco são desvalorizadas e se oferecem para ocupação de famílias 

ou grupo de pessoas com baixo poder aquisitivo em condição de vulnerabilidade social. Ou 

que o processo de ocupação no bairro ocorreu de forma a assentar pessoas ou grupos de 

menor VS nas áreas mais seguras do bairro, restando às residências mais perigosas para os 

mais vulneráveis.  

 Estas duas hipóteses são confrontantes em estudos de risco socioambiental. Nesta 

dissertação, seguindo a corrente de pensamento que embasou toda análise até o momento, 

optou-se pela percepção que as populações com maior VS são levadas a ocuparem locais 

perigosos por estas serem desvalorizados, se oferecendo, portanto, à ocupação por tais 

populações. O bairro Mãe Luiza, como exposto, é conhecido como de alta VS, porém esta 

configuração não se faz de maneira homogênea em toda extensão do bairro. Em busca dessas 
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diferenciações que se estruturou esta análise, objetivo que se comprovou após análise dos 

resultados.  

 Muitos problemas foram encontrados no bairro, porém nenhum sem solução possível. 

Com vontade política e participação direta da população, mediada pelo conselho comunitário 

e grupos de estudo sobre o tema, é que se avançara nesta perspectiva. A comunidade do bairro 

tem fundamental importância na produção do risco socioambiental. As construções 

irregulares, o abandono de residência com estrutura comprometida, e a falta de manutenção 

adequada nos imóveis, são alguns dos fatores que contribuem para o aumento do risco nestas 

áreas. A partir desta percepção há necessidade imediata de educação para a comunidade sobre 

esta temática. 

 O próximo capítulo visa elencar os principais problemas sobre a temática de risco 

socioambiental encontrados na pesquisa. Onde medidas foram propostas para resolução e/ou 

mitigação de cada problema. Optou-se pelo último capítulo a seguir, por haver a necessidade 

de contribuições para o bairro, buscando a melhoria das condições e emergência da discussão 

sobre o tema para a sociedade acadêmica e civil. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  44  ––    

AANNÁÁLLIISSEE  DDOOSS  RREESSUULLTTAADDOOSS  EE  

PPRROOPPOOSSIIÇÇÕÕEESS   
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 No Brasil, problemas relacionados às áreas de risco, são de competência da Defesa 

Civil. A partir da Lei nº 12.608/2012, que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa 

Civil, as três esferas de poder têm o dever adotar as medidas necessárias à redução dos riscos 

de desastre. Em Natal, a Defesa Civil Municipal (DCM), criada pela Lei Municipal nº 

6.062/2010, é uma coordenadoria, vinculada a SEMDES - Secretaria Municipal de Segurança 

Pública e Defesa Social.  

 Nesta pesquisa, a DCM foi de fundamental importância, articulando junto ao conselho 

comunitário de Mãe Luiza, o apoio necessário às atividades de campo, assim como apoio de 

experiências passadas e referências bibliográficas. Com o decorrer das atividades da pesquisa, 

foi apreendido o cotidiano do órgão, observando com proximidade os problemas e lacunas 

existentes no serviço prestado à população. Um ponto que emerge após os resultados da 

pesquisa, é a necessidade de atualização do estudo de referência utilizado pela DCM para 

orientar suas ações. O PMRR – Plano Municipal de Redução de Riscos. 

 Este plano data de 2008, portanto há seis (6) anos atrás. Houve mudanças na 

configuração urbana municipal, com expansão urbana e população evidente. Ocupações 

irregulares, surgimento de novas áreas de risco no município foram evidentes, ao confrontar-

se esta referência com a realidade encontrada em Natal e, especificamente, em Mãe Luiza. 

Para o bairro foram propostas quatro (4) áreas de risco neste estudo anterior. Diferentemente 

dos resultados desta dissertação, com proposição de sete (7) áreas em situação de muito alto 

risco (nível 5).  

 Alguns problemas foram evidenciados de maneira recorrente. O padrão construtivo 

precário de várias residências; os problemas na infraestrutura das vias de acesso (escadarias e 

travessas); e imóveis em situação de abandono com perigo eminente de desabamento, foram 

alguns dos pontos observados como prioritários para resolução no bairro. Assim, neste 

capítulo, relacionaram-se duas instâncias de problemas emergentes para resolução. A primeira 

versa sobre a VS, que é fundamental para composição do risco no bairro, que tem como base 

a configuração do Mapa de Vulnerabilidade Social produzido. A outra abrange características 

infraestruturais do bairro, referentes à exposição das pessoas ou grupos a possíveis desastres. 

 Estas duas instâncias do risco, social (vulnerabilidade) e física (exposição) foram 

fragmentadas nesta sessão em problemas específicos, enumerados para melhor compreensão e 

caracterização. Para cada um, foram propostas medidas mitigadoras e ações, como 

contribuições para a população do bairro, com vivência em situação de risco socioambiental. 
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Muitos destes problemas têm soluções e propostas inerentes às suas características genéticas. 

Ou seja, tem soluções prontas pra mitigação ou resolução do problema, que são consensuais. 

Serão colocadas em evidência, quando necessário.    

  

4.1 Intervenções sobre Vulnerabilidade Social em Mãe Luiza 

 Uma base de referência importante para este trabalho foi o relatório especial produzido 

pelos grupos de trabalho I e II do IPCC – Painel Intergovernamental Sobre Mudança 

Climática, publicado em 2012. Este material é o SREX - Gerenciando os Riscos de Eventos 

Extremos e Desastres para o Avanço Adaptação às Alterações Climáticas. Em seu conteúdo 

há definições conceituais e recomendações muito importantes para resolução de problemas 

causados por desastres, incidindo geneticamente em práticas social. É bastante conhecido e 

utilizado em trabalhos sobre a temática de risco socioambiental mundialmente. 

 O foco na sociedade em risco socioambiental é fundamental, conforme citado 

anteriormente, em qualquer estudo nesta temática. Sem haver pessoas ou grupos expostos (as) 

a perigos possíveis de causar danos humanos ou materiais, não há risco. Neste contexto, é 

preciso educar estas populações para o que lhes pode ocorrer em caso de eventos extremos. 

Assim como lhes dar ferramentas necessárias para lidar com estes eventos, adaptar-se e 

recompor-se após sua ocorrência. É nesta perspectiva que o SREX define o conceito social de 

capacidade (Capacity): 

Capacidade refere-se à combinação de todas as forças, atributos, e recursos 

disponíveis para um indivíduo, comunidade, sociedade ou organização, que 

pode ser usada para atingir as metas estabelecidas. Isto inclui as condições e 

características que permitem a sociedade em geral (instituições, grupos 

locais, indivíduos, etc.) o acesso e uso do social, econômico, psicológico, 

recursos naturais culturais e relacionadas com a subsistência, bem como o 

acesso às informações e às instituições de governança necessária para 

reduzir vulnerabilidade e lidar com as consequências do desastre. Esta 

definição alarga a definição de recursos referidos nas “capacidades de Sen 

abordagem para o desenvolvimento” (SEN, 1983, in SREX, 2012, p. 49, 

tradução nossa). 

 

 A capacidade de uma dada população ou estrato pode ser subdividida, como cita o 

SREX em duas esferas: Capacidade de Lidar ou enfrentar (Cope Capacity); e capacidade de 

adaptação a eventos extremos ou desastres. A primeira tem foco no momento de ocorrência 

do fenômeno. E a segunda, versa sobre as características futuras, com ações de recuperação 

e/ou reordenamento da população pra voltar a viver em boas condições. Como no trecho:  

No geral, o enfrentamento (cope) se concentra no momento, 

constrangimento, e sobrevivência; adaptação (em termos de respostas 
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humanas) centra-se no futuro, onde aprendizagem e reinvenção são os 

principais recursos e sobrevivência em curto prazo, é menor em causa 

(embora continue a ser inclusive de mudanças inspiradas por já modificadas 

as condições ambientais). (SREX, 2012, p. 51, tradução nossa).  

 

 É nesta base que está fundamentada esta sessão. De modo a propor medidas e ações a 

partir do apontamento de problemas, para que a população possa enfrentar e se adaptar, de 

maneira eficaz, aos eventos potenciais causadores de desastres. A seguir há o apontamento de 

problemas encontrados ao longo da pesquisa, emergindo com recorrência no bairro. Desta 

forma, as proposições serão expostas para cada um deste, de forma que haja nenhum fique 

sem resposta. Este apontamento servirá, portanto como gerador para discussão.  

 

4.1.1 Educação sobre risco socioambiental em Mãe Luiza 

 Após a análise de risco em Mãe Luiza, pôde-se perceber a demanda de conhecimento 

de grande parte da população, sobre a situação perigosa em que estão vivendo, e como se 

prevenir, lidar, e resistir a possíveis eventos de desastre no bairro.  Muitas vezes, a falta de 

percepção de que há situação de alto risco em algumas residências ou áreas densamente 

habitadas, foi detectada. O que deve se evidenciar como um problema de origem social, na 

perspectiva dos estudos de risco.  

 Esta problemática abrange uma gama de fatores que aumentam a VS em um lugar. 

Com educação de risco, problemas como construções irregulares, ausência de manutenção nos 

imóveis e ações de estabilização de encostas podem ser mitigados ou diminuídos, por 

exemplo. Para resolução do problema, de imediato emerge a implantação de programas 

visando à comunicação e difusão de conhecimento sobre as áreas de risco existentes no bairro, 

sobre quais perigos a população está exposta, nestes locais. Associado a isto, com base em 

experiências passadas (Ondas de calor na Europa, 2003, in SREX, 2012, p. 495), não se pode 

haver comunicação de modo verticalizado.  

 Ações desta temática, com participação efetiva da comunidade, já foram e/ou são 

realizadas no bairro, como o projeto de pesquisa “Mãe Luiza sem desastres 
5
”, suas ações são 

voltadas a reuniões periódicas com a comunidade, visando elucidar dúvidas e organizar todos 

atores em prol da redução dos riscos no local. Os objetivos deste projeto residem na 

                                                 
5
 Projeto de Extensão e Pesquisa “Mãe Luíza (Sem) Desastres”. Envolve os seguintes grupos de pesquisas da 

UFRN: GREPE-Grupo de Extensão e Pesquisa em Ergonomia, GPSICODESASTRE-Grupo de Psicologia dos 

Desastres, GEORISCO-Grupo de Pesquisa em Dinâmicas Ambientais, Risco e Ordenamento, GPNaPBC-Grupo 

de Pesquisa Neurociências Aplicadas, Processos Básicos e Cronobiologia.  
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elaboração do Plano de Contingência e de Exercício Simulado, em que a população deverá 

apreender como agir em situação de desastre, e assim salvar vidas e reduzir perdas materiais. 

Porém a demanda por desenvolver esta temática no bairro, com maior participação popular, 

ainda se faz presente. 

 É preciso se implantar metodologias, com técnicas pedagógicas voltadas à 

participação comunitária no bairro. O que pode ser realizado a partir de reuniões em que a 

população participe passeatas com participação do conselho comunitário, de modo que a 

comunidade proponha sugestões, evidencie problemas despercebidos e busque soluções de 

maneira organizada e participativa. Não só reuniões são necessárias, porque como se tem 

experiência, a participação não é tão abrangente quanto se deveria. A adoção de oficinas, 

metodologias lúdicas, caminhadas coletivas pelo bairro, mostra de cinema e/ou exposição 

fotográfica sobre a temática do risco socioambiental, são algumas das práticas possíveis de 

captar maior participação popular. 

 Tais propostas são algumas que obtiveram êxito em seus objetivos onde foram 

implantadas. A educação é a uma forma de se conscientizar pessoas ou grupos, sobre algum 

tema problematizado em sociedade. Assim, faz-se necessário a inclusão desta temática nos 

currículos escolares por exemplo. O que já fora proposto em Natal, sobre forma de Lei 

Municipal nº 6.062/2010, que institui a DCM e traz em seu artigo 7º a seguinte redação: Art. 

7º - Poderão constar dos currículos escolares nos estabelecimentos municipais de ensino, 

noções gerais sobre procedimentos de Defesa Civil. O que até o momento não foi aplicado 

nem ao menos de maneira embrionária, por exemplo. 

 Percebe-se que a falta de pessoal e investimento na estrutura da DCM é um entrave 

para as ações citadas. Angariar parcerias com grupos e instituições com experiência de 

trabalho sobre o tema, pode ser uma saída para o déficit de material físico e humano desse 

órgão. A adoção de uma semana anual, até mesmo um dia, voltada (o) para divulgação dos 

trabalhos e conhecimentos sobre defesa civil, pode e deve ser um passo inicial para o 

desenvolvimento de educação para o tema, desde as bases do ensino municipal. 

 

4.1.2 Renda e Escolaridade 

 O problema de baixa renda no bairro se mostrou latente ao longo da pesquisa. Esta 

temática constou como uma variável na aplicação do questionário sobre VS. Ocorreu que a 

maior parte da área adensada no bairro apresentou resultado de Alta e Muito Alta VS para 

esta variável. O fator escolaridade também foi amostrado como uma variável, obtendo 
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configuração semelhante, conforme visualizado no mapa 7, apresentado no item 4.1 desta 

dissertação. A relação entre renda e escolaridade se dá de forma direta, na maioria dos casos, 

em estudos sobre VS. Em Mãe Luiza, esta relação foi comprovada com os resultados da 

pesquisa.  

 Como citado anteriormente, as características socioeconômicas contribuem 

diretamente para a capacidade de enfretamento e adaptação à ocorrência de desastre. Quanto 

maior a renda de uma residência (ou conjunto) diminui a vulnerabilidade do lugar, pois os 

habitantes têm maior possibilidade de se reestruturarem após o desastre, assim como lidar 

momentaneamente. Suas construções são mais bem estruturadas, com melhor padrão 

construtivo, revestimento e manutenção dos imóveis, por exemplo. 

 Para melhorar as condições de renda e escolaridade no bairro, há de se planejar a 

inserção de sua população em programas sociais, de capacitação profissional e técnica, onde 

os moradores fossem o público alvo. Mãe Luiza conta com duas escolas públicas estaduais 

com razoável estrutura, que podem servir como base para projetos de base educacional 

técnica. Com isso buscar-se-á aumentar o padrão de emprego, consequentemente de renda da 

população. Observa-se que há emergência na melhoria destas condições, visto que os 

resultados encontrados, para a maior parte do bairro, foram de até um (1) salário mínimo para 

renda, e nível fundamental incompleto para escolaridade. 

     

4.1.3 Quantidade de Idosos, Crianças e/ou Portadores de Necessidade Especial nos 

Domicílios 

 Na pesquisa, três variáveis responsáveis pelo aumento da VS no bairro, foram 

quantidade de idosos e de crianças até doze (12) anos nos domicílios, assim como presença de 

portadores de necessidade especial. Estes fatores contribuem para a dificuldade de locomoção 

em caso de desastre, em necessidade de evacuação rápida, por exemplo. Assim como, estes 

estratos populacionais têm menor poder de resistência física em caso de deslizamento e/ou 

alagamento. Tal como rapidez reflexos físicos e mentais necessários para buscar rotas de fuga, 

ou abrigo imediato.  

 Além da melhoria de acessibilidade geral no bairro, o que se comentará 

especificamente na sessão sobre problemas infraestruturais de Mãe Luiza, é preciso planos de 

conscientização destes estratos no concernente à educação de risco socioambiental. Estas 

populações, e seus responsáveis, têm que estar cientes de como agir em caso de sinistro. Tal 
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como para onde se direcionar imediatamente ao sentir-se em perigo eminente, como em dias 

de chuvas concentradas, por exemplo.  

 Palestras com estes grupos alvo podem ser ministradas, assim como ações de forma 

lúdica, vídeos e/ou atividades em grupo. A participação da comunidade é fundamental para 

obtenção dos resultados almejados. A metodologia pedagógica é muito importante para 

alcançar estes grupos populacionais tão específicos. Com isso a maneira de abordagem dos 

assuntos é fundamental para esclarecimento destes grupos e seus responsáveis. Para as 

crianças, jogos e brincadeiras, assim como vídeos explicativos e atividades práticas devem 

funcionar bem neste público-alvo, conforme experiências anteriores (SREX, 2012, p. 501). 

 

4.2 Intervenções sobre a Exposição de Mãe Luiza 

 A educação dos moradores e poder público sobre gestão de risco socioambiental faz-se 

fundamental para diminuição dos possíveis desastres desta ordem. Muitos problemas de 

ordem estrutural ou física foram encontrados no bairro, sendo relacionados aqui os principais, 

visando comentar e propor ações para mitigação do risco associado. Conforme dito 

anteriormente, esta problemática está diretamente ligada às características sociais da 

população, tal como o descaso do poder público no que se refere à manutenção e fiscalização 

das vias públicas e/ou construções irregulares.  

 

4.2.1 Padrão Construtivo das Residências, Infraestrutura de Contenção e Vias de 

Acesso. 

 O padrão das construções residenciais encontradas em situação perigosa preocupou 

toda equipe da pesquisa. Porque, em muitos locais, o risco encontrado estava muito alto, em 

eminência de desabamento. Um problema deste tipo pode afetar duas ou mais casas, 

dependendo da declividade da ocupação se há outros imóveis à jusante, por se tratar de 

habitações em encosta. Foram encontrados problemas estruturais que abrangem residências, 

obras de contenção de encostas e vias de acesso aos imóveis, como escadarias e travessas. 

Estas que se encontram em péssimo estado de conservação, com necessidade de reparos, 

reivindicados há anos pelo Conselho Comunitário do bairro. 

  Neste contexto, o poder público, a partir de suas instituições de fiscalização, deve ser 

mais atuante, visando coibir e/ou reaver imóveis em situação de perigo eminente. O poder 

aquisitivo baixo, encontrado em maioria no bairro, é um elemento na dinâmica dos problemas 

infraestruturais.  
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 Conclui-se, após análise dos resultados, que as construções irregulares, com baixo 

padrão construtivo e/ou falta de manutenção adequada são os maiores problemas incidentes 

no risco de desastre em Mãe Luiza.  

 Conforme visto nas imagens expostas anteriormente, vários imóveis estão em situação 

perigosa, com rachaduras e embarrigamento de muros de contenção. Visto que a população 

não tem poder aquisitivo para investir nas melhorias estruturais necessárias, o poder público 

deveria agir, reformando muros de contenção, construindo novos, e revitalizando o passeio 

público no bairro. Foi evidente a necessidade de obras de drenagem, construção de galerias 

pluviais e bueiros, visando reduzir ou eliminar o escoamento superficial por estas vias de 

acesso, sobretudo em locais íngremes, onde escoam com grande força e rapidez para 

logradouros à jusante. Gerando assim maior perigo de escorregamento/escoamento de lama e 

detritos, como o que houve em Junho/2014. 

 A comunidade tem que se integrar e organizar, visando representação, junto ao poder 

público, com objetivo de parcerias ou angariar fundos, para dirimir as situações citadas. As 

vias de acesso (escadarias e travessas) naturalmente estão sobre jurisdição pública. Porém há 

necessidade de construção de novas vias, visto que se encontraram vários caminhos 

improvisados de pedestres marcados na encosta, o que pode potencializar a erosão de material 

e detritos em caso de chuvas concentradas.  

 Portanto, recomendam-se duas coisas fundamentais para resolutividade destes 

problemas: a organização da população para reivindicar melhorias estruturais no 

assentamento das residências e vias de acesso; e a participação efetiva do poder público, 

fiscalizando construções em áreas de risco, recuperando vias de acesso em situação precária e 

equipando a infraestrutura em locais de ocupação de encostas íngremes. 

 

4.2.2 Construções Irregulares e Imóveis Abandonados em Situação de Perigo Eminente 

 Ao longo do caminhamento pelas áreas de risco do bairro, observaram-se construções 

sem um padrão mínimo estrutural, em locais inadequados, encostas íngremes e/ou terrenos 

sem regulamentação para residências, como na área da ZPA-10, por exemplo. Associado a 

isto, alguns imóveis encontram-se em situação de abandono, com rachaduras em processo de 

expansão, e perigo eminente de desabamento. Onde, neste caso, afetaria outras residências 

vizinhas, sobretudo à jusante, em ocupações de declividade. 

 Trata-se de problemas de ordem social, que deixam marcas físicas na paisagem do 

bairro, aumentando a condição de risco socioambiental no entorno destas habitações. Mais 
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uma vez a comunidade, sobre a representação do Conselho Comunitário, tem que se 

organizar, para fiscalizar, mapear e denunciar situações como estas. O que, mais uma vez, 

perpassa pela educação básica sobre risco socioambiental. Associado à comunidade, o poder 

público têm que estar atuante no bairro, interditando estas residências, demolindo ou 

melhorando sua estrutura, em prol da mitigação do risco nestas áreas.  

 A liberação do “habite-se” para novas construções é de competência do CREA – 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - e do Corpo de Bombeiros. Após as vistorias 

destes órgãos, é liberado o habite-se, autorizando a moradia no imóvel de maneira regular. 

Essa situação não é encontrada em Mãe Luiza, conforme conversa com líder do Conselho 

Comunitário, poucas residências têm este documento, somente as de maior padrão construtivo 

e poder aquisitivo, tal como prédio públicos, como escolas e postos de saúde. A fiscalização 

se faz fundamental, tanto pela população (vizinhança) quanto pelos órgãos públicos 

responsáveis. O que não pode ocorrer são, cada dia mais, novas construções em áreas de risco 

de Mãe Luiza, sem o padrão construtivo ideal, colocando em perigo, novos e antigos 

moradores.  

 As residências em situação de abandono têm que ser interditadas, podendo ser 

catalogadas, apoderadas e reformadas para uso do público, em prol do bem-comum, com 

construções de locais de convivência e/ou estabelecimentos de práticas sociais, necessárias 

para emancipação socioeconômica e cultural da comunidade. São algumas proposições 

possíveis de realização. 

 

4.2.3 Drenagem e Escoamento de Água Servida em Logradouros e/ou Encostas 

 Observou-se que, em escadarias e travessas, nas áreas de maior declividade do bairro, 

há escoamento pluvial de maneira superficial, por meio de canaletas em situação precária na 

lateral destas vias, o que pode potencializar o perigo de erosões no local. Também se notou 

que, nestes locais, na parte dos fundos dos imóveis, geralmente há tubulações drenando água 

servida para as encostas ou em logradouros situados à jusante destas habitações. A figura 39 

ilustra estas situações. 
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Figura 39 – Drenagem e Escoamento de Água Servida em Logradouros e/ou Encostas. A) e B) 

Lançamento de água servida em caminho de pedestres improvisado em área de encosta, a esquerda das 

imagens as tubulações das residência voltadas para encosta; C) e D) Escadarias com canaletas laterais 

para escoamento pluvial inadequadas em estado precário. Fonte: Trabalho de campo em Março/2014 

 

 Como se podem observar, estas situações potencializam o risco de desastre no local. 

De modo que, o lançamento de água servida na encosta continuamente, facilita a saturação 

hídrica do solo, principal causa de movimentos de massa. Assim como, a drenagem por 

caneletas em estado precário facilita o aumento da força da água e carreamento de detritos, tal 

como erosão na base das residências, aumentando o perigo de desabamento em eventos de 

chuvas concentradas.  

 Para intervenção nesta problemática, faz-se necessária a melhoria das vias, com 

construção de drenagem adequada em subsuperfície, de modo a comportar todo o fluxo de 

drenagem direcionado nestas vias, diminuindo assim o perigo. Do mesmo modo que, emerge 

a necessidade de fiscalização no lançamento de água servida em áreas de encosta, por parte do 

poder público e da concessionária de águas e esgotos do estado (CAERN). A forma ideal de 

escoamento seria via esgotamento sanitário, o qual deve ser direcionado para frente das 

residências, nos logradouros, de maneira subsuperficial também, e não nos fundos das 

residências por vias aéreas. Mais uma vez a população pode e deve participar, fiscalizando e 

denunciando estas práticas em prol da diminuição do risco socioambiental no bairro. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 No capítulo dois desta dissertação, tem-se evolução teórico-conceitual sobre temática 

do risco socioambiental em Geografia.  A justificativa por esta sessão foi à necessidade de 

embasamento da pesquisa, tal qual definição das escolhas conceitual e relação dos principais a 

serem utilizados no trabalho. O objetivo desta etapa foi concluído de maneira satisfatório, pois 

foram definidas as bases fundamentais para esta dissertação. Este capítulo foi muito 

importante para elucidar conceitos e teorias utilizadas no trabalho, buscando um eixo 

conceitual próprio utilizado. A variabilidade de conceitos sobre o tema poderia promover 

confusão na análise. Neste contexto, a estrutura conceitual definida é fundamental para o 

andamento da pesquisa, o que fora realizado com êxito. 

 Em segundo momento, fez-se necessária a caracterização socioambiental do bairro 

Mãe Luiza, lócus deste trabalho, inserindo-se como objetivo específico desta pesquisa. O 

processo de ocupação humana em campo dunar, estruturando-o como bairro de Natal, foi 

exposto sobre linha cronológica de eventos que compõem a formação territorial local. De 

maneira complementar, fora produzido a caracterização geoambiental do bairro, localizando-o 

dentro do contexto de Natal, com características próprias, sobre a perspectiva de sistema (s) 

ambiental. Tentou-se analisar a relação entre elementos do sistema e seus subsistemas, 

realizando um exercício fundamental para os estudos de Geografia física, a que se insere este 

trabalho. 

 A percepção do processo de ocupação humana, estruturando Mãe Luiza como bairro 

de Natal, relacionada às suas características geoambientais, é muito importante para esta 

análise. Pois foi a partir desta, que foram construídos os caminhos percorridos, tais como: a 

definição das áreas mais expostas fisicamente a deslizamentos; e locais mais críticos do ponto 

de vista da vulnerabilidade social. O objetivo a que se relaciona esta sessão foi abarcado 

assim, pois se caracterizou o meio físico-natural da área de estudo, tal como os riscos 

associados ao processo de uso e ocupação do bairro. 

 No terceiro capítulo foi analisada a exposição da população local a riscos naturais, 

assim como identificados quais perigos naturais a que está susceptível. Classificando qual o 

nível de vulnerabilidade diferencialmente disposto no Bairro. Conforme consta no terceiro 

objetivo específico do trabalho. Os resultados obtidos estão no cerne desta pesquisa, pois 

valorizam a construção metodológica da pesquisa, atestando-a de maneira plausível e 

concreta.  
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 Muitos desafios se apresentaram com esta etapa de trabalho. Vários ajustes foram 

feitos ao longo das orientações e conversas com os professores/orientadores envolvidos. Por 

fim chegou-se a uma estrutura metodológica que atende às expectativas desta dissertação. 

Após realiza-la buscou-se estruturar uma lógica de obtenção dos resultados, o que pode ser 

visto neste capítulo. Em que primeiro expôs-se os resultados do IVS, em seguida do IEMM, e 

por fim a correlação dos dois, com o IVSA para Mãe Luiza. O qual definiu sete (7) áreas de 

muito alto risco (nível 5) para o bairro. Produzindo um ferramental que pode servir de base 

para as ações neste local, tal qual estudos futuros em outras áreas.  

 Por fim foi produzida uma análise dos resultados, tal como identificação dos principais 

problemas encontrados, com função de serem elementos gerados para intervenções sobre cada 

um deles. As propostas de mitigação e/ou resolutividade do problema foram dispostas ao 

longo da discussão. O que se enquadra dentro do quarto objetivo específico desta dissertação 

que foi: elaborar e analisar o mapa de vulnerabilidade socioambiental da área de estudo, 

direcionando sugestões e medidas mitigadoras, visando à redução do risco socioambiental 

encontrado na área. 

 Esta etapa é muito importante, pois define as propostas para a evolução eficaz sobre a 

temática do risco socioambiental no bairro. Não se poderia deixar faltar esta sessão, pois é 

onde residem as bases para a práxis da pesquisa. O que direcionou o caminho deste trabalho, 

que fora a produção de uma base de referência para ações concretas a serem realizadas em 

Mãe Luiza, construindo um futuro com menor risco no local. Ou seja, promovendo a melhoria 

das condições de vivência da comunidade como um todo, sobre o tema gerador do risco 

socioambiental. 

 Ao final, pode-se concluir como satisfatório a produção de uma metodologia para 

análise de risco em escala de detalhe. A adaptação e criação de sistema de indicadores de 

risco para um bairro, localizado sobre unidade geomorfológica de “Planícies e Tabuleiros 

Costeiros” (ROOS, 2009), pode-se dizer que ocorreu de forma inédita, na perspectiva 

socioambiental dos estudos de risco em Geografia. A análise realizada nesta pesquisa deixa 

uma base de apoio para os futuros trabalhos sobre o tema. A construção dos indicadores foi 

bastante debatida ao longo das orientações, tal qual com os professores participantes das 

avaliações do projeto em curso, ao longo deste Mestrado Acadêmico em Geografia. 

Contribuindo para a qualidade em sua produção. 

 Várias dificuldades foram superadas, como problemas em realizar trabalhos de campo 

em bairro com condição de violência pública e notório, de difícil acesso de maneira concreta e 
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abstrata. Tal como a busca de parcerias, de participação da comunidade do bairro, e abertura 

de informação, foi muito profícua, ao longo dos dois anos de pesquisa. O bairro Mãe Luiza, se 

mostrou um excelente objeto de estudo, como havia se planejado na sua escolha, já no projeto 

desta pesquisa. O risco socioambiental encontrado justificou a sua escolha, desde os primeiros 

resultados.  

 As contribuições, mapeamentos e intervenções propostas nesta dissertação, podem (e 

devem) ser utilizadas de maneira pragmática, por instituições públicas, sociedade civil e 

demais entes interessados na temática de risco socioambiental. Uma direção desta pesquisa foi 

construir metodologia factível de ser utilizada em trabalhos práticos, voltados para a execução 

de medidas que transcendessem os limites da academia. Os problemas do bairro, evidenciados 

nesta pesquisa, não podem ser finalizados com o término do projeto, devem sim ser elementos 

geradores de ações estruturantes na redução e/ou mitigação do risco socioambiental em Mãe 

Luiza, que se concluiu ser carente nesta temática. 

 Obviamente, este produto não está acabado, nem pode ser totalmente consensual. As 

críticas e sugestões devem ser absorvidas para a evolução e adaptação da metodologia, em 

outras aplicações e novas pesquisas. Finaliza-se este trabalho com a certeza da produção de 

material de boa qualidade, que pode servir de referência para utilização acadêmica e prática. 
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APÊNDICE I - Questionário destinado aos domicílios das áreas de risco 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM GEOGRAFIA 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA 

        Mestrando: Yuri Marques Macedo / Orientador: Lutiane Queiroz de Almeida 

 

Data:________________ 

Ponto GPS: ____________ 

 

Nome: 

 

Endereço: 

 
I – Suscetibilidade 

 

1. Sexo do Responsável pelo domicílio: 

 ( ) Masculino  ( ) Feminino 

2. Idade do Responsável pelo domicílio: _____________ 

3. Quantidade total de moradores no Domicílio: __________ 

4. Quantidade de Crianças até 12 anos no domicílio: __________ 

5. Quantidade de Idosos no Domicílio: ______________ 

6. Há pessoas com necessidades especiais no domicílio? Quantos? Qual deficiência. 

 ( ) Sim  ( ) Não  Quantos:_______ Tipo de deficiência: 

  

7. Há homens adultos no domicílio? Quantos? 

 ( ) Sim  ( ) Não  Quantos:_______ 

II – Capacidade de Resposta 

 8. Nível de instrução do responsável pelo domicílio:  

( ) Analfabeto  ( ) Fundamental Incompleto  ( ) Fundamental Completo     ( ) Médio 

Incompleto  ( ) Médio Completo  ( ) Superior  

9. Renda total do domicílio:  

( ) Até 1s.m    ( ) De 1 á 3 s. m.     ( )  De 4 á 6 s. m.        ( ) De 7 acima s.m.           

10. Você ou alguém do domicílio tem experiência em treinamentos ou situações de risco? 

 ( ) Sim  ( ) Não 
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11. Alguém do domicílio tem curso de primeiro socorros? 

 ( ) Sim  ( ) Não 

12. O morador possui veículo no domicílio?  

 ( ) Sim  ( ) Não 

III – Adaptação aos eventos (Resistência; Enfrentamento)  

13. Em caso de desastre, existe outra residência segura para mudança do domicílio. (se sim 

descrever a situação desta residência). 

 ( ) Sim  ( ) Não   (__________________________________________________) 

14.  Os moradores do domicílio estão preparados financeiramente para custos em caso de 

desastre? 

 ( ) Sim  ( ) Não 

15. Houve reforma no domicílio ultimamente (melhoramento estrutural) ou obras de 

contenção? 

 ( ) Sim  ( ) Não 

16. Os moradores são atendidos por algum programa de auxílio social, qual? 

 ( ) Sim  ( ) Não  Qual:_________________________________ 

17. Você ou alguém na casa já teve alguma experiência de presenciar uma situação 

perigosa (enchentes, desabamentos etc.)? 

 ( ) Sim  ( ) Não   

 



nº Ponto GPS Referência nº Questionário X Y Data da amostragem V1 Peso Resultado V2 Peso Resultado V3 Peso Resultado V4 Peso Resultado V5 Peso Resultado V6 Peso Resultado V7 Peso Resultado V8 Peso Resultado V9 Peso Resultado V10 Peso Resultado V11 Peso Resultado V12 Peso Resultado V13 Peso Resultado V14 Peso Resultado V15 Peso Resultado V16 Peso Resultado V17 Peso Resultado IVS
0 Rua Tuiti 101 257174,196 9359899,366 11/07/2014 0 0,3 0 45 0,01 0,45 3 0,25 0,75 0 0,3 0 1 0,3 0,3 1 0,3 0,3 1 -0,1 -0,1 1 0,05 0,05 1 0,2 0,2 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0 0,1 0 1 0,1 0,1 0 0,1 0 0 -0,2 0 1 0,075 0,075 0 0,1 0 1,93
1 Rua Teófilo Brandão 85 257251,177 9359900,791 11/07/2014 1 0,3 0,3 74 0,01 0,74 1 0,25 0,25 0 0,3 0 1 0,3 0,3 0 0,3 0 0 -0,1 0 5 0,05 0,25 4 0,2 0,8 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0 0,1 0 1 0,1 0,1 0 -0,2 0 1 0,075 0,075 1 0,1 0,1 3,42
2 Rua Major Afonso Magalhães 118 257325,308 9359900,791 11/07/2014 1 0,3 0,3 51 0,01 0,51 6 0,25 1,5 0 0,3 0 0 0,3 0 0 0,3 0 4 -0,1 -0,4 2 0,05 0,1 2 0,2 0,4 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0,1 0 0 0,1 0 1 -0,2 -0,2 1 0,075 0,075 0 0,1 0 2,09
3 Rua Major Afonso Magalhães 117 257398,012 9359900,791 11/07/2014 0 0,3 0 83 0,01 0,83 6 0,25 1,5 0 0,3 0 2 0,3 0,6 0 0,3 0 3 -0,1 -0,3 6 0,05 0,3 3 0,2 0,6 0 0,1 0 0 0,1 0 0 0,1 0 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0 -0,2 0 0 0,075 0 0 0,1 0 3,93
4 Rua Guanabara 86 257399,438 9359825,235 11/07/2014 0 0,3 0 50 0,01 0,5 7 0,25 1,75 2 0,3 0,6 0 0,3 0 0 0,3 0 2 -0,1 -0,2 3 0,05 0,15 3 0,2 0,6 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0,1 0 0 -0,2 0 1 0,075 0,075 1 0,1 0,1 3,48

5 Rua Guanabara 66 257325,308 9359825,235 11/07/2014 1 0,3 0,3 86 0,01 0,86 10 0,25 2,5 0 0,3 0 1 0,3 0,3 0 0,3 0 6 -0,1 -0,6 5 0,05 0,25 2 0,2 0,4 1 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0,1 0 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0 -0,2 0 1 0,075 0,075 1 0,1 0,1 4,69
6 Rua Tuiti 109 257251,177 9359825,235 11/07/2014 1 0,3 0,3 47 0,01 0,47 5 0,25 1,25 0 0,3 0 3 0,3 0,9 2 0,3 0,6 1 -0,1 -0,1 1 0,05 0,05 2 0,2 0,4 1 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0,1 0 0 0,1 0 0 0,1 0 1 -0,2 -0,2 1 0,075 0,075 1 0,1 0,1 3,55
7 Rua Camaragibe 17 257248,326 9359751,105 24/05/2014 0 0,3 0 46 0,01 0,46 5 0,25 1,25 1 0,3 0,3 0 0,3 0 0 0,3 0 3 -0,1 -0,3 4 0,05 0,2 4 0,2 0,8 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0 -0,2 0 1 0,075 0,075 0 0,1 0 2,89

8 Travessa Antônio Felix 70 257325,308 9359751,105 11/07/2014 1 0,3 0,3 83 0,01 0,83 2 0,25 0,5 0 0,3 0 2 0,3 0,6 1 0,3 0,3 0 -0,1 0 5 0,05 0,25 3 0,2 0,6 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0 0,1 0 1 0,1 0,1 0 -0,2 0 1 0,075 0,075 0 0,1 0 4,06
9 Rua Jaboatão 9 257326,733 9359675,549 24/05/2014 1 0,3 0,3 61 0,01 0,61 7 0,25 1,75 3 0,3 0,9 1 0,3 0,3 0 0,3 0 3 -0,1 -0,3 2 0,05 0,1 3 0,2 0,6 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0 0,1 0 1 0,1 0,1 0 -0,2 0 0 0,075 0 0 0,1 0 4,26
10 Rua João XXIII 15 257251,177 9359675,549 24/05/2014 1 0,3 0,3 53 0,01 0,53 5 0,25 1,25 0 0,3 0 1 0,3 0,3 0 0,3 0 1 -0,1 -0,1 2 0,05 0,1 3 0,2 0,6 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0,1 0 1 0,1 0,1 0 -0,2 0 1 0,075 0,075 0 0,1 0 3,56
11 Rua João XXIII 55 257249,752 9359599,994 24/05/2014 0 0,3 0 62 0,01 0,62 2 0,25 0,5 0 0,3 0 2 0,3 0,6 0 0,3 0 1 -0,1 -0,1 2 0,05 0,1 4 0,2 0,8 1 0,1 0,1 0 0,1 0 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0 -0,2 0 1 0,075 0,075 0 0,1 0 2,6

12 Rua Florestal 77 257326,733 9359524,438 11/07/2014 0 0,3 0 70 0,01 0,7 4 0,25 1 0 0,3 0 2 0,3 0,6 0 0,3 0 0 -0,1 0 5 0,05 0,25 3 0,2 0,6 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0 -0,2 0 1 0,075 0,075 0 0,1 0 3,33
13 Rua Nova 51 257249,752 9359524,438 24/05/2014 1 0,3 0,3 59 0,01 0,59 5 0,25 1,25 1 0,3 0,3 0 0,3 0 0 0,3 0 1 -0,1 -0,1 2 0,05 0,1 4 0,2 0,8 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0,1 0 1 0,1 0,1 0 -0,2 0 1 0,075 0,075 1 0,1 0,1 3,92

14 Rua São Pedro 76 257399,438 9359525,863 11/07/2014 0 0,3 0 25 0,01 0,25 4 0,25 1 1 0,3 0,3 0 0,3 0 0 0,3 0 1 -0,1 -0,1 5 0,05 0,25 3 0,2 0,6 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 -0,2 -0,2 0 0,075 0 1 0,1 0,1 2,3

15 Rua Antônio Felix 71 257399,438 9359676,975 11/07/2014 1 0,3 0,3 75 0,01 0,75 2 0,25 0,5 0 0,3 0 1 0,3 0,3 0 0,3 0 1 -0,1 -0,1 5 0,05 0,25 4 0,2 0,8 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 -0,2 -0,2 1 0,075 0,075 0 0,1 0 3,38
16 Rua Saquarema 87 257399,438 9359752,531 11/07/2014 1 0,3 0,3 72 0,01 0,72 1 0,25 0,25 0 0,3 0 1 0,3 0,3 0 0,3 0 0 -0,1 0 6 0,05 0,3 4 0,2 0,8 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0 0,1 0 1 0,1 0,1 1 -0,2 -0,2 1 0,075 0,075 0 0,1 0 2,55
17 Rua Camaragibe 88 257399,438 9359599,994 11/07/2014 1 0,3 0,3 60 0,01 0,6 4 0,25 1 0 0,3 0 0 0,3 0 1 0,3 0,3 2 -0,1 -0,2 5 0,05 0,25 4 0,2 0,8 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0 -0,2 0 1 0,075 0,075 0 0,1 0 3,23
18 Rua João XXIII 30 257326,235 9359448,554 24/05/2014 1 0,3 0,3 42 0,01 0,42 3 0,25 0,75 0 0,3 0 0 0,3 0 0 0,3 0 2 -0,1 -0,2 2 0,05 0,1 3 0,2 0,6 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0 0,1 0 1 0,1 0,1 1 -0,2 -0,2 1 0,075 0,075 0 0,1 0 2,45
19 Rua São Pedro 92 257323,146 9359599,889 11/07/2014 1 0,3 0,3 69 0,01 0,69 10 0,25 2,5 3 0,3 0,9 1 0,3 0,3 0 0,3 0 3 -0,1 -0,3 6 0,05 0,3 4 0,2 0,8 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0 0,1 0 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0 -0,2 0 0 0,075 0 1 0,1 0,1 5,59

20 Rua Antônio Felix 75 257474,994 9359598,568 11/07/2014 1 0,3 0,3 29 0,01 0,29 3 0,25 0,75 1 0,3 0,3 0 0,3 0 0 0,3 0 0 -0,1 0 4 0,05 0,2 4 0,2 0,8 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0 -0,2 0 1 0,075 0,075 0 0,1 0 3,42
21 Rua Camaragibe 89 257476,419 9359525,863 11/07/2014 0 0,3 0 71 0,01 0,71 6 0,25 1,5 0 0,3 0 1 0,3 0,3 0 0,3 0 1 -0,1 -0,1 6 0,05 0,3 4 0,2 0,8 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0 0,1 0 1 0,1 0,1 1 -0,2 -0,2 1 0,075 0,075 1 0,1 0,1 3,49
22 Rua São Pedro 91 257474,994 9359451,733 11/07/2014 1 0,3 0,3 58 0,01 0,58 4 0,25 1 0 0,3 0 0 0,3 0 0 0,3 0 2 -0,1 -0,2 5 0,05 0,25 3 0,2 0,6 1 0,1 0,1 0 0,1 0 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 -0,2 -0,2 1 0,075 0,075 0 0,1 0 2,41

23 Rua Bonfim 73 257398,012 9359450,308 11/07/2014 0 0,3 0 65 0,01 0,65 5 0,25 1,25 2 0,3 0,6 1 0,3 0,3 0 0,3 0 1 -0,1 -0,1 5 0,05 0,25 3 0,2 0,6 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0 -0,2 0 1 0,075 0,075 0 0,1 0 4,33
24 Rua Florestal 26 257249,752 9359450,308 24/05/2014 1 0,3 0,3 32 0,01 0,32 5 0,25 1,25 1 0,3 0,3 0 0,3 0 0 0,3 0 1 -0,1 -0,1 2 0,05 0,1 3 0,2 0,6 1 0,1 0,1 0 0,1 0 1 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0,1 0 0 -0,2 0 0 0,075 0 0 0,1 0 2,57
25 Rua Bom Jesus 53 257172,770 9359527,289 24/05/2014 0 0,3 0 32 0,01 0,32 3 0,25 0,75 1 0,3 0,3 0 0,3 0 0 0,3 0 1 -0,1 -0,1 2 0,05 0,1 3 0,2 0,6 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0 0,1 0 1 0,1 0,1 1 -0,2 -0,2 1 0,075 0,075 1 0,1 0,1 2,55
26 Rua São Jorge 90 257172,770 9359599,994 11/07/2014 1 0,3 0,3 55 0,01 0,55 6 0,25 1,5 3 0,3 0,9 0 0,3 0 0 0,3 0 1 -0,1 -0,1 5 0,05 0,25 4 0,2 0,8 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0,1 0 0 0,1 0 0 -0,2 0 1 0,075 0,075 0 0,1 0 4,08
27 Rua Nova 32 257175,622 9359451,733 24/05/2014 1 0,3 0,3 59 0,01 0,59 1 0,25 0,25 0 0,3 0 0 0,3 0 0 0,3 0 0 -0,1 0 6 0,05 0,3 4 0,2 0,8 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0 0,1 0 1 0,1 0,1 0 -0,2 0 1 0,075 0,075 1 0,1 0,1 2,42
28 Rua Florestal 49 257175,622 9359374,752 24/05/2014 0 0,3 0 47 0,01 0,47 3 0,25 0,75 0 0,3 0 0 0,3 0 0 0,3 0 1 -0,1 -0,1 2 0,05 0,1 4 0,2 0,8 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0 0,1 0 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0 -0,2 0 1 0,075 0,075 1 0,1 0,1 2,8
29 1°Travessa João XXIII 22 257249,023 9359375,974 24/05/2014 1 0,3 0,3 38 0,01 0,38 5 0,25 1,25 1 0,3 0,3 10 0,3 3 0 0,3 0 1 -0,1 -0,1 5 0,05 0,25 4 0,2 0,8 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0 -0,2 0 0 0,075 0 1 0,1 0,1 6,38
30 Rua João XXIII 28 257324,690 9359375,974 24/05/2014 1 0,3 0,3 46 0,01 0,46 4 0,25 1 0 0,3 0 0 0,3 0 1 0,3 0,3 1 -0,1 -0,1 3 0,05 0,15 4 0,2 0,8 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0 0,1 0 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0 -0,2 0 1 0,075 0,075 0 0,1 0 3,59
31 Rua Augusto Alves 46 257401,902 9359374,430 24/05/2014 0 0,3 0 74 0,01 0,74 5 0,25 1,25 0,3 0 0 0,3 0 2 0,3 0,6 3 -0,1 -0,3 2 0,05 0,1 3 0,2 0,6 1 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0,1 0 0 0,1 0 1 0,1 0,1 0 -0,2 0 1 0,075 0,075 1 0,1 0,1 2,97
32 Rua Bonfim 93 257474,481 9359374,430 11/07/2014 1 0,3 0,3 43 0,01 0,43 6 0,25 1,5 2 0,3 0,6 0 0,3 0 0 0,3 0 2 -0,1 -0,2 2 0,05 0,1 3 0,2 0,6 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0 0,1 0 1 0,1 0,1 0 -0,2 0 0 0,075 0 0 0,1 0 3,33

33 Travessa Patrício Alves 74 257548,604 9359375,974 11/07/2014 1 0,3 0,3 74 0,01 0,74 1 0,25 0,25 0 0,3 0 1 0,3 0,3 1 0,3 0,3 0 -0,1 0 6 0,05 0,3 4 0,2 0,8 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0 -0,2 0 1 0,075 0,075 0 0,1 0 3,77

34 Rua Camaragibe 72 257550,149 9359447,009 11/07/2014 0 0,3 0 25 0,01 0,25 4 0,25 1 2 0,3 0,6 0 0,3 0 0 0,3 0 1 -0,1 -0,1 2 0,05 0,1 3 0,2 0,6 1 0,1 0,1 0 0,1 0 1 0,1 0,1 0 0,1 0 1 0,1 0,1 1 -0,2 -0,2 0 0,075 0 0 0,1 0 2,15
35 Rua Saquarema 99 257548,604 9359525,765 11/07/2014 1 0,3 0,3 79 0,01 0,79 5 0,25 1,25 3 0,3 0,9 2 0,3 0,6 0 0,3 0 1 -0,1 -0,1 5 0,05 0,25 4 0,2 0,8 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0 0,1 0 1 0,1 0,1 1 -0,2 -0,2 1 0,075 0,075 0 0,1 0 5,27
36 Travessa Guanabara 104 257553,237 9359599,889 11/07/2014 0 0,3 0 46 0,01 0,46 3 0,25 0,75 0 0,3 0 0 0,3 0 0 0,3 0 2 -0,1 -0,2 3 0,05 0,15 3 0,2 0,6 1 0,1 0,1 0 0,1 0 1 0,1 0,1 0 0,1 0 1 0,1 0,1 0 -0,2 0 1 0,075 0,075 0 0,1 0 1,74
37 Rua Atalaia 103 257476,025 9359674,012 11/07/2014 1 0,3 0,3 43 0,01 0,43 3 0,25 0,75 0 0,3 0 0 0,3 0 0 0,3 0 2 -0,1 -0,2 1 0,05 0,05 4 0,2 0,8 1 0,1 0,1 0 0,1 0 1 0,1 0,1 0 0,1 0 1 0,1 0,1 1 -0,2 -0,2 1 0,075 0,075 0 0,1 0 1,91
38 Rua Guanabara 102 257472,937 9359751,224 11/07/2014 1 0,3 0,3 40 0,01 0,4 3 0,25 0,75 1 0,3 0,3 0 0,3 0 0 0,3 0 0 -0,1 0 2 0,05 0,1 3 0,2 0,6 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0 0,1 0 1 0,1 0,1 0 -0,2 0 1 0,075 0,075 0 0,1 0 3,13

39 Rua Trairi 68 257176,444 9359825,347 11/07/2014 0 0,3 0 78 0,01 0,78 7 0,25 1,75 0 0,3 0 2 0,3 0,6 1 0,3 0,3 3 -0,1 -0,3 1 0,05 0,05 2 0,2 0,4 0 0,1 0 1 0,1 0,1 0 0,1 0 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0 -0,2 0 1 0,075 0,075 0 0,1 0 3,56
40 Travessa Camaragibe 47 257173,355 9359298,763 24/05/2014 1 0,3 0,3 79 0,01 0,79 6 0,25 1,5 1 0,3 0,3 1 0,3 0,3 0 0,3 0 3 -0,1 -0,3 5 0,05 0,25 3 0,2 0,6 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0 0,1 0 1 0,1 0,1 1 -0,2 -0,2 1 0,075 0,075 1 0,1 0,1 4,32
41 2ºTravessa João XXIII 24 257247,479 9359300,307 24/05/2014 1 0,3 0,3 46 0,01 0,46 8 0,25 2 2 0,3 0,6 0 0,3 0 0 0,3 0 2 -0,1 -0,2 5 0,05 0,25 4 0,2 0,8 1 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0,1 0 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 -0,2 -0,2 1 0,075 0,075 1 0,1 0,1 4,09
42 Rua Augusto Alves 13 257324,690 9359298,763 24/05/2014 1 0,3 0,3 62 0,01 0,62 3 0,25 0,75 1 0,3 0,3 2 0,3 0,6 1 0,3 0,3 1 -0,1 -0,1 5 0,05 0,25 4 0,2 0,8 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0,1 0 1 0,1 0,1 1 -0,2 -0,2 1 0,075 0,075 1 0,1 0,1 3,7
43 Rua João XXIII 27 257401,902 9359298,763 24/05/2014 1 0,3 0,3 53 0,01 0,53 3 0,25 0,75 0 0,3 0 0 0,3 0 0 0,3 0 2 -0,1 -0,2 2 0,05 0,1 3 0,2 0,6 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0 0,1 0 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0 -0,2 0 0 0,075 0 0 0,1 0 2,68
44 Rua João XXIII 94 257476,025 9359300,307 11/07/2014 1 0,3 0,3 78 0,01 0,78 2 0,25 0,5 0 0,3 0 1 0,3 0,3 1 0,3 0,3 1 -0,1 -0,1 5 0,05 0,25 4 0,2 0,8 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 -0,2 -0,2 1 0,075 0,075 0 0,1 0 3,11
45 Rua Aluízio Alves 95 257550,149 9359298,763 11/07/2014 0 0,3 0 24 0,01 0,24 4 0,25 1 2 0,3 0,6 0 0,3 0 1 0,3 0,3 1 -0,1 -0,1 3 0,05 0,15 4 0,2 0,8 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0 -0,2 0 0 0,075 0 0 0,1 0 3,69

46 Travessa Patrício Alves 78 257622,728 9359298,763 11/07/2014 0 0,3 0 29 0,01 0,29 3 0,25 0,75 1 0,3 0,3 0 0,3 0 0 0,3 0 1 -0,1 -0,1 5 0,05 0,25 3 0,2 0,6 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 -0,2 -0,2 1 0,075 0,075 0 0,1 0 2,07
47 Rua Camaragibe 96 257624,272 9359374,430 11/07/2014 1 0,3 0,3 68 0,01 0,68 10 0,25 2,5 6 0,3 1,8 1 0,3 0,3 0 0,3 0 1 -0,1 -0,1 6 0,05 0,3 4 0,2 0,8 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 -0,2 -0,2 0 0,075 0 0 0,1 0 6,48
48 Rua Atalaia 111 257624,272 9359450,098 11/07/2014 1 0,3 0,3 42 0,01 0,42 14 0,25 3,5 2 0,3 0,6 0 0,3 0 1 0,3 0,3 6 -0,1 -0,6 1 0,05 0,05 3 0,2 0,6 0 0,1 0 0 0,1 0 0 0,1 0 0 0,1 0 1 0,1 0,1 1 -0,2 -0,2 0 0,075 0 0 0,1 0 5,27
49 Rua Guanabara 108 257624,272 9359525,765 11/07/2014 1 0,3 0,3 60 0,01 0,6 4 0,25 1 1 0,3 0,3 0 0,3 0 0 0,3 0 1 -0,1 -0,1 2 0,05 0,1 3 0,2 0,6 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0 0,1 0 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0 -0,2 0 0 0,075 0 0 0,1 0 2,8
50 Rua Guanabara 114 257699,940 9359448,554 09/07/2014 1 0,3 0,3 43 0,01 0,43 7 0,25 1,75 2 0,3 0,6 1 0,3 0,3 0 0,3 0 2 -0,1 -0,2 1 0,05 0,05 3 0,2 0,6 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0 0,1 0 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 -0,2 -0,2 1 0,075 0,075 1 0,1 0,1 4,41

51 Rua Atalaia 80 257699,940 9359374,430 11/07/2014 1 0,3 0,3 36 0,01 0,36 2 0,25 0,5 1 0,3 0,3 0 0,3 0 1 0,3 0,3 0 -0,1 0 5 0,05 0,25 4 0,2 0,8 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0 0,1 0 1 0,1 0,1 0 -0,2 0 0 0,075 0 0 0,1 0 2,81

52 Rua Camaragibe 84 257698,395 9359298,763 11/07/2014 1 0,3 0,3 48 0,01 0,48 3 0,25 0,75 0 0,3 0 0 0,3 0 0 0,3 0 1 -0,1 -0,1 5 0,05 0,25 4 0,2 0,8 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0 -0,2 0 1 0,075 0,075 0 0,1 0 2,66

53 Rua da Guia 79 257698,395 9359226,184 11/07/2014 1 0,3 0,3 76 0,01 0,76 4 0,25 1 0 0,3 0 3 0,3 0,9 0 0,3 0 0 -0,1 0 6 0,05 0,3 4 0,2 0,8 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0,1 0 1 0,1 0,1 1 -0,2 -0,2 1 0,075 0,075 0 0,1 0 4,44
54 Travessa São Luiz 56 257622,728 9359226,184 24/05/2014 1 0,3 0,3 41 0,01 0,41 3 0,25 0,75 0 0,3 0 0 0,3 0 0 0,3 0 1 -0,1 -0,1 1 0,05 0,05 3 0,2 0,6 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0 -0,2 0 0 0,075 0 1 0,1 0,1 2,21
55 Rua São Paulo 43 257548,604 9359221,551 24/05/2014 1 0,3 0,3 43 0,01 0,43 12 0,25 3 0 0,3 0 0 0,3 0 2 0,3 0,6 8 -0,1 -0,8 3 0,05 0,15 4 0,2 0,8 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0 -0,2 0 1 0,075 0,075 0 0,1 0 5,26
56 Rua João XXIII 44 257472,937 9359224,639 24/05/2014 1 0,3 0,3 37 0,01 0,37 6 0,25 1,5 0 0,3 0 0 0,3 0 0 0,3 0 4 -0,1 -0,4 2 0,05 0,1 3 0,2 0,6 1 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0,1 0 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0 -0,2 0 1 0,075 0,075 1 0,1 0,1 2,55
57 3º Travessa João XXIII 45 257400,358 9359224,639 24/05/2014 1 0,3 0,3 42 0,01 0,42 4 0,25 1 1 0,3 0,3 0 0,3 0 0 0,3 0 1 -0,1 -0,1 2 0,05 0,1 3 0,2 0,6 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0,1 0 1 0,1 0,1 0 -0,2 0 1 0,075 0,075 1 0,1 0,1 2,7
58 3º Travessa João XXIII 20 257323,146 9359224,639 24/05/2014 1 0,3 0,3 66 0,01 0,66 2 0,25 0,5 0 0,3 0 1 0,3 0,3 0 0,3 0 0 -0,1 0 2 0,05 0,1 4 0,2 0,8 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0 0,1 0 1 0,1 0,1 1 -0,2 -0,2 1 0,075 0,075 1 0,1 0,1 3,24

59 Rua Vereador João Soares de Araújo 81 257473,968 9359825,203 11/07/2014 1 0,3 0,3 42 0,01 0,42 5 0,25 1,25 1 0,3 0,3 1 0,3 0,3 0 0,3 0 2 -0,1 -0,2 2 0,05 0,1 2 0,2 0,4 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0,1 0 0 -0,2 0 1 0,075 0,075 0 0,1 0 2,85
60 Rua Pinto Martins 116 257549,738 9359747,749 11/07/2014 0 0,3 0 41 0,01 0,41 4 0,25 1 2 0,3 0,6 0 0,3 0 0 0,3 0 1 -0,1 -0,1 1 0,05 0,05 2 0,2 0,4 1 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0,1 0 0 0,1 0 1 0,1 0,1 0 -0,2 0 1 0,075 0,075 0 0,1 0 2,84
61 Rua Guanabara 110 257551,422 9359675,346 11/07/2014 1 0,3 0,3 85 0,01 0,85 10 0,25 2,5 2 0,3 0,6 1 0,3 0,3 0 0,3 0 3 -0,1 -0,3 4 0,05 0,2 4 0,2 0,8 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0 0,1 0 1 0,1 0,1 0 -0,2 0 1 0,075 0,075 1 0,1 0,1 5,43

62 Rua Guanabara 69 257775,366 9359372,264 11/07/2014 1 0,3 0,3 55 0,01 0,55 6 0,25 1,5 1 0,3 0,3 0 0,3 0 0 0,3 0 0 -0,1 0 2 0,05 0,1 3 0,2 0,6 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0 0,1 0 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0 -0,2 0 0 0,075 0 0 0,1 0 3,35

63 Travessa Guanabara 82 257777,049 9359298,178 11/07/2014 1 0,3 0,3 49 0,01 0,49 6 0,25 1,5 2 0,3 0,6 0 0,3 0 1 0,3 0,3 1 -0,1 -0,1 5 0,05 0,25 4 0,2 0,8 1 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0,1 0 1 0,1 0,1 0 0,1 0 0 -0,2 0 0 0,075 0 0 0,1 0 4,54
64 Rua Camaragibe 2 257773,682 9359224,091 24/05/2014 0 0,3 0 61 0,01 0,61 2 0,25 0,5 0 0,3 0 2 0,3 0,6 0 0,3 0 1 -0,1 -0,1 2 0,05 0,1 4 0,2 0,8 1 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0,1 0 0 0,1 0 1 0,1 0,1 0 -0,2 0 1 0,075 0,075 1 0,1 0,1 2,49
65 4ºTravessa João XXIII 19 257399,119 9359147,564 24/05/2014 0 0,3 0 37 0,01 0,37 5 0,25 1,25 2 0,3 0,6 0 0,3 0 1 0,3 0,3 2 -0,1 -0,2 2 0,05 0,1 3 0,2 0,6 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0 -0,2 0 0 0,075 0 0 0,1 0 3,72
66 5ºTravessa João XXIII 12 257475,059 9359147,564 24/05/2014 1 0,3 0,3 45 0,01 0,45 7 0,25 1,75 1 0,3 0,3 1 0,3 0,3 1 0,3 0,3 2 -0,1 -0,2 1 0,05 0,05 4 0,2 0,8 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0,1 0 1 0,1 0,1 0 -0,2 0 1 0,075 0,075 1 0,1 0,1 4,13
67 Rua João XXIII 18 257547,294 9359147,564 24/05/2014 1 0,3 0,3 45 0,01 0,45 5 0,25 1,25 1 0,3 0,3 0 0,3 0 0 0,3 0 2 -0,1 -0,2 2 0,05 0,1 3 0,2 0,6 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0,1 0 1 0,1 0,1 0 -0,2 0 1 0,075 0,075 0 0,1 0 2,78
68 Rua da Guia 4 257626,939 9359149,416 24/05/2014 0 0,3 0 47 0,01 0,47 2 0,25 0,5 0 0,3 0 0 0,3 0 0 0,3 0 1 -0,1 -0,1 5 0,05 0,25 4 0,2 0,8 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0 0,1 0 1 0,1 0,1 0 -0,2 0 1 0,075 0,075 0 0,1 0 2,6
69 Rua Ary Barroso 3 257699,174 9359147,564 24/05/2014 1 0,3 0,3 61 0,01 0,61 12 0,25 3 1 0,3 0,3 2 0,3 0,6 0 0,3 0 5 -0,1 -0,5 5 0,05 0,25 3 0,2 0,6 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0 -0,2 0 0 0,075 0 0 0,1 0 5,26
70 Travessa São José 57 257773,262 9359149,416 24/05/2014 1 0,3 0,3 66 0,01 0,66 9 0,25 2,25 1 0,3 0,3 1 0,3 0,3 0 0,3 0 4 -0,1 -0,4 3 0,05 0,15 3 0,2 0,6 0 0,1 0 0 0,1 0 1 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0,1 0 1 -0,2 -0,2 1 0,075 0,075 1 0,1 0,1 4,44
71 Rua Camaragibe 42 257847,350 9359147,564 24/05/2014 1 0,3 0,3 33 0,01 0,33 4 0,25 1 2 0,3 0,6 0 0,3 0 0 0,3 0 1 -0,1 -0,1 2 0,05 0,1 4 0,2 0,8 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0 0,1 0 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0 -0,2 0 0 0,075 0 1 0,1 0,1 3,13
72 Rua Atalaia 112 257851,054 9359223,504 11/07/2014 1 0,3 0,3 53 0,01 0,53 5 0,25 1,25 0 0,3 0 4 0,3 1,2 2 0,3 0,6 1 -0,1 -0,1 5 0,05 0,25 3 0,2 0,6 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0 -0,2 0 1 0,075 0,075 0 0,1 0 4,81
73 Rua Guanabara 107 257926,994 9359225,356 11/07/2014 0 0,3 0 78 0,01 0,78 2 0,25 0,5 0 0,3 0 2 0,3 0,6 0 0,3 0 1 -0,1 -0,1 2 0,05 0,1 3 0,2 0,6 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0 0,1 0 1 0,1 0,1 0 -0,2 0 1 0,075 0,075 0 0,1 0 3,16
74 Rua Atalaia 100 257925,142 9359147,564 11/07/2014 1 0,3 0,3 49 0,01 0,49 5 0,25 1,25 0 0,3 0 0 0,3 0 2 0,3 0,6 3 -0,1 -0,3 5 0,05 0,25 4 0,2 0,8 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0 -0,2 0 0 0,075 0 0 0,1 0 3,49
75 Rua Camaragibe 41 257925,142 9359075,328 24/05/2014 0 0,3 0 78 0,01 0,78 2 0,25 0,5 0 0,3 0 2 0,3 0,6 0 0,3 0 1 -0,1 -0,1 5 0,05 0,25 3 0,2 0,6 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0 -0,2 0 1 0,075 0,075 0 0,1 0 3,41
76 Dunas (Terreno da União) 257999,230 9359151,268 24/05/2014 0,3 0 0,01 0 0,25 0 0,3 0 0,3 0 0,3 0 -0,1 0 0,05 0 0,2 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 -0,2 0 0,075 0 0,1 0
77 Dunas (Terreno da União) 257999,230 9359073,476 24/05/2014 0,3 0 0,01 0 0,25 0 0,3 0 0,3 0 0,3 0 -0,1 0 0,05 0 0,2 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 -0,2 0 0,075 0 0,1 0

78 Rua do Campo 83 257926,994 9358997,536 09/07/2014 1 0,3 0,3 38 0,01 0,38 7 0,25 1,75 3 0,3 0,9 1 0,3 0,3 1 0,3 0,3 1 -0,1 -0,1 5 0,05 0,25 4 0,2 0,8 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0 -0,2 0 1 0,075 0,075 0 0,1 0 5,66
79 Travessa São José 40 257849,202 9359075,328 24/05/2014 1 0,3 0,3 61 0,01 0,61 3 0,25 0,75 0 0,3 0 1 0,3 0,3 0 0,3 0 2 -0,1 -0,2 2 0,05 0,1 3 0,2 0,6 0 0,1 0 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0 0,1 0 1 0,1 0,1 1 -0,2 -0,2 1 0,075 0,075 1 0,1 0,1 2,34
80 Rua Novo Mundo 58 257849,202 9358999,388 24/05/2014 0 0,3 0 73 0,01 0,73 3 0,25 0,75 1 0,3 0,3 2 0,3 0,6 1 0,3 0,3 1 -0,1 -0,1 4 0,05 0,2 3 0,2 0,6 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0 -0,2 0 1 0,075 0,075 0 0,1 0 4,16
81 Rua São Luiz 5 257775,114 9358999,388 24/05/2014 0 0,3 0 47 0,01 0,47 3 0,25 0,75 1 0,3 0,3 0 0,3 0 0 0,3 0 1 -0,1 -0,1 5 0,05 0,25 3 0,2 0,6 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 -0,2 -0,2 1 0,075 0,075 1 0,1 0,1 2,35
82 Rua São José 59 257773,262 9359075,328 24/05/2014 1 0,3 0,3 78 0,01 0,78 21 0,25 5,25 4 0,3 1,2 1 0,3 0,3 1 0,3 0,3 10 -0,1 -1 2 0,05 0,1 2 0,2 0,4 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0 0,1 0 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0 -0,2 0 0 0,075 0 1 0,1 0,1 7,73
83 Rua São José 60 257699,174 9359075,328 24/05/2014 0 0,3 0 34 0,01 0,34 2 0,25 0,5 0 0,3 0 0 0,3 0 0 0,3 0 1 -0,1 -0,1 4 0,05 0,2 3 0,2 0,6 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0,1 0 0 0,1 0 0 -0,2 0 1 0,075 0,075 1 0,1 0,1 2,12
84 Rua João XXIII 39 257701,026 9358997,536 24/05/2014 0 0,3 0 50 0,01 0,5 4 0,25 1 1 0,3 0,3 0 0,3 0 0 0,3 0 2 -0,1 -0,2 2 0,05 0,1 3 0,2 0,6 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0 0,1 0 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0 -0,2 0 1 0,075 0,075 1 0,1 0,1 2,48
85 Rua São José 1 257625,086 9359075,328 24/05/2014 1 0,3 0,3 43 0,01 0,43 2 0,25 0,5 0 0,3 0 0 0,3 0 0 0,3 0 1 -0,1 -0,1 2 0,05 0,1 3 0,2 0,6 1 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0,1 0 0 0,1 0 1 0,1 0,1 0 -0,2 0 1 0,075 0,075 1 0,1 0,1 2,41
86 6ºTravessa João XXIII 23 257549,146 9359075,328 24/05/2014 0 0,3 0 27 0,01 0,27 5 0,25 1,25 3 0,3 0,9 0 0,3 0 0 0,3 0 1 -0,1 -0,1 1 0,05 0,05 3 0,2 0,6 1 0,1 0,1 0 0,1 0 1 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0,1 0 0 -0,2 0 0 0,075 0 0 0,1 0 2,77
87 Rua Alto da Colina 11 257547,282 9359003,534 24/05/2014 1 0,3 0,3 68 0,01 0,68 10 0,25 2,5 2 0,3 0,6 1 0,3 0,3 0 0,3 0 1 -0,1 -0,1 2 0,05 0,1 2 0,2 0,4 1 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0,1 0 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0 -0,2 0 1 0,075 0,075 1 0,1 0,1 4,86
88 7ºTravessa João XXIII 16 257627,600 9358999,415 24/05/2014 0 0,3 0 34 0,01 0,34 5 0,25 1,25 2 0,3 0,6 0 0,3 0 1 0,3 0,3 1 -0,1 -0,1 2 0,05 0,1 3 0,2 0,6 1 0,1 0,1 0 0,1 0 1 0,1 0,1 0 0,1 0 1 0,1 0,1 0 -0,2 0 0 0,075 0 0 0,1 0 3,59
89 8ºTravessa João XXIII 10 257627,600 9358923,216 24/05/2014 0 0,3 0 76 0,01 0,76 2 0,25 0,5 0 0,3 0 2 0,3 0,6 0 0,3 0 1 -0,1 -0,1 3 0,05 0,15 4 0,2 0,8 1 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0,1 0 0 0,1 0 1 0,1 0,1 1 -0,2 -0,2 1 0,075 0,075 0 0,1 0 2,39
90 Rua Alto da Colina 21 257475,203 9359075,613 24/05/2014 1 0,3 0,3 30 0,01 0,3 4 0,25 1 1 0,3 0,3 0 0,3 0 0 0,3 0 1 -0,1 -0,1 2 0,05 0,1 3 0,2 0,6 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0,1 0 1 0,1 0,1 0 -0,2 0 0 0,075 0 0 0,1 0 3
91 Rua João XXIII 61 257775,878 9358923,216 24/05/2014 1 0,3 0,3 40 0,01 0,4 3 0,25 0,75 0 0,3 0 0 0,3 0 0 0,3 0 2 -0,1 -0,2 2 0,05 0,1 3 0,2 0,6 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0 0,1 0 1 0,1 0,1 0 -0,2 0 1 0,075 0,075 0 0,1 0 2,03
92 Rua São Francisco 38 257850,017 9358923,216 24/05/2014 0 0,3 0 20 0,01 0,2 3 0,25 0,75 1 0,3 0,3 0 0,3 0 0 0,3 0 1 -0,1 -0,1 3 0,05 0,15 4 0,2 0,8 0 0,1 0 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0 -0,2 0 1 0,075 0,075 0 0,1 0 2,18
93 Rua José Ribamar 35 257928,275 9358925,276 24/05/2014 1 0,3 0,3 50 0,01 0,5 7 0,25 1,75 3 0,3 0,9 1 0,3 0,3 1 0,3 0,3 1 -0,1 -0,1 5 0,05 0,25 4 0,2 0,8 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0 -0,2 0 1 0,075 0,075 1 0,1 0,1 5,88
94 Rua São Francisco 7 257926,216 9358849,077 24/05/2014 0 0,3 0 47 0,01 0,47 7 0,25 1,75 1 0,3 0,3 0 0,3 0 0 0,3 0 6 -0,1 -0,6 5 0,05 0,25 3 0,2 0,6 0 0,1 0 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 -0,2 -0,2 1 0,075 0,075 0 0,1 0 2,65
95 Rua Bartolomeu Ferraz 62 257852,076 9358849,077 24/05/2014 1 0,3 0,3 60 0,01 0,6 3 0,25 0,75 1 0,3 0,3 1 0,3 0,3 0 0,3 0 1 -0,1 -0,1 1 0,05 0,05 3 0,2 0,6 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0,1 0 0 -0,2 0 1 0,075 0,075 1 0,1 0,1 3,48
96 Rua João XXIII 34 257773,818 9358849,077 24/05/2014 1 0,3 0,3 27 0,01 0,27 2 0,25 0,5 1 0,3 0,3 0 0,3 0 0 0,3 0 0 -0,1 0 2 0,05 0,1 3 0,2 0,6 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0 -0,2 0 1 0,075 0,075 0 0,1 0 2,25
97 9ºTravessa João XXIII 14 257701,484 9358924,285 24/05/2014 0 0,3 0 70 0,01 0,7 10 0,25 2,5 0 0,3 0 1 0,3 0,3 0 0,3 0 4 -0,1 -0,4 1 0,05 0,05 3 0,2 0,6 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0 0,1 0 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0 -0,2 0 1 0,075 0,075 1 0,1 0,1 3,93
98 10º Travessa João XXIII 48 257706,117 9358847,846 24/05/2014 1 0,3 0,3 42 0,01 0,42 3 0,25 0,75 1 0,3 0,3 1 0,3 0,3 0 0,3 0 0 -0,1 0 3 0,05 0,15 4 0,2 0,8 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 -0,2 -0,2 0 0,075 0 0 0,1 0 3,52
99 Rua João XXIII 8 257852,047 9358778,355 24/05/2014 1 0,3 0,3 37 0,01 0,37 6 0,25 1,5 1 0,3 0,3 2 0,3 0,6 1 0,3 0,3 2 -0,1 -0,2 3 0,05 0,15 3 0,2 0,6 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0 0,1 0 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 -0,2 -0,2 0 0,075 0 0 0,1 0 3,72

100 Campo de Futebol 257926,170 9358776,039 24/05/2014 0,3 0 0,01 0 0,25 0 0,3 0 0,3 0 0,3 0 -0,1 0 0,05 0 0,2 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 -0,2 0 0,075 0 0,1 0
101 Rua São Francisco 31 258000,293 9358776,039 24/05/2014 1 0,3 0,3 57 0,01 0,57 4 0,25 1 2 0,3 0,6 0 0,3 0 0 0,3 0 0 -0,1 0 2 0,05 0,1 4 0,2 0,8 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0 -0,2 0 1 0,075 0,075 1 0,1 0,1 3,65
102 E.E. Gov. Dinarte Mariz 258000,293 9358847,846 11/07/2014 0,3 0 0,01 0 0,25 0 0,3 0 0,3 0 0,3 0 -0,1 0 0,05 0 0,2 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 -0,2 0 0,075 0 0,1 0
103 Rua Camaragibe 50 257997,977 9358924,285 09/07/2014 1 0,3 0,3 38 0,01 0,38 5 0,25 1,25 4 0,3 1,2 0 0,3 0 0 0,3 0 0 -0,1 0 5 0,05 0,25 4 0,2 0,8 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0 -0,2 0 1 0,075 0,075 1 0,1 0,1 5,06
104 Dunas (Terreno da União) 258000,293 9359003,041 24/05/2014 0,3 0 0,01 0 0,25 0 0,3 0 0,3 0 0,3 0 -0,1 0 0,05 0 0,2 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 -0,2 0 0,075 0 0,1 0
105 Encosta Rua Guanabara 257847,414 9359301,851 11/07/2014 0,3 0 0,01 0 0,25 0 0,3 0 0,3 0 0,3 0 -0,1 0 0,05 0 0,2 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 -0,2 0 0,075 0 0,1 0
106 Sem moradores 258000,293 9358694,966 24/05/2014 0,3 0 0,01 0 0,25 0 0,3 0 0,3 0 0,3 0 -0,1 0 0,05 0 0,2 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 -0,2 0 0,075 0 0,1 0
107 Motel 258076,669 9358622,088 24/05/2014 0,3 0 0,01 0 0,25 0 0,3 0 0,3 0 0,3 0 -0,1 0 0,05 0 0,2 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 -0,2 0 0,075 0 0,1 0
108 Rua Largo do Farol 54 258072,037 9358698,514 24/05/2014 1 0,3 0,3 24 0,01 0,24 2 0,25 0,5 0 0,3 0 0 0,3 0 0 0,3 0 0 -0,1 0 5 0,05 0,25 3 0,2 0,6 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0 0,1 0 1 0,1 0,1 0 -0,2 0 1 0,075 0,075 0 0,1 0 2,57
109 Rua Largo do Farol 29 258072,037 9358774,940 24/05/2014 0 0,3 0 25 0,01 0,25 3 0,25 0,75 1 0,3 0,3 0 0,3 0 0 0,3 0 1 -0,1 -0,1 2 0,05 0,1 3 0,2 0,6 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0 -0,2 0 1 0,075 0,075 0 0,1 0 2,08
110 Rua João XXIII 33 257926,132 9358696,198 24/05/2014 0 0,3 0 64 0,01 0,64 10 0,25 2,5 2 0,3 0,6 0 0,3 0 0 0,3 0 4 -0,1 -0,4 2 0,05 0,1 2 0,2 0,4 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0 -0,2 0 0 0,075 0 1 0,1 0,1 4,64
111 Rua João XXIII 37 257997,927 9358626,719 24/05/2014 0 0,3 0 45 0,01 0,45 5 0,25 1,25 2 0,3 0,6 1 0,3 0,3 1 0,3 0,3 1 -0,1 -0,1 2 0,05 0,1 3 0,2 0,6 0 0,1 0 0 0,1 0 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0 -0,2 0 1 0,075 0,075 1 0,1 0,1 3,58
112 Rua João XXIII 63 258074,353 9358554,925 24/05/2014 1 0,3 0,3 60 0,01 0,6 10 0,25 2,5 4 0,3 1,2 1 0,3 0,3 0 0,3 0 2 -0,1 -0,2 1 0,05 0,05 3 0,2 0,6 0 0,1 0 0 0,1 0 0 0,1 0 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0 -0,2 0 0 0,075 0 0 0,1 0 5,15
113 Rua João XXIII 6 258150,779 9358547,977 24/05/2014 0 0,3 0 37 0,01 0,37 3 0,25 0,75 1 0,3 0,3 0 0,3 0 0 0,3 0 1 -0,1 -0,1 3 0,05 0,15 3 0,2 0,6 1 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0,1 0 0 0,1 0 0 0,1 0 0 -0,2 0 1 0,075 0,075 1 0,1 0,1 2,55
114 Rua Largo do Farol 25 258150,856 9358625,476 24/05/2014 1 0,3 0,3 41 0,01 0,41 4 0,25 1 1 0,3 0,3 0 0,3 0 0 0,3 0 1 -0,1 -0,1 2 0,05 0,1 3 0,2 0,6 1 0,1 0,1 0 0,1 0 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 -0,2 -0,2 1 0,075 0,075 1 0,1 0,1 2,59
115 Rua Heitor Lima 52 258150,856 9358699,599 24/05/2014 1 0,3 0,3 74 0,01 0,74 5 0,25 1,25 1 0,3 0,3 1 0,3 0,3 0 0,3 0 3 -0,1 -0,3 2 0,05 0,1 3 0,2 0,6 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0 0,1 0 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 -0,2 -0,2 1 0,075 0,075 1 0,1 0,1 3,87
116 Rua Heitor Lima 64 258227,296 9358699,599 24/05/2014 1 0,3 0,3 45 0,01 0,45 2 0,25 0,5 0 0,3 0 0 0,3 0 0 0,3 0 1 -0,1 -0,1 1 0,05 0,05 3 0,2 0,6 0 0,1 0 0 0,1 0 0 0,1 0 0 0,1 0 1 0,1 0,1 0 -0,2 0 1 0,075 0,075 0 0,1 0 1,58
117 Rua ex-combatente Jaime da Silva 36 258227,296 9358627,792 24/05/2014 0 0,3 0 42 0,01 0,42 2 0,25 0,5 0 0,3 0 0 0,3 0 0 0,3 0 1 -0,1 -0,1 2 0,05 0,1 3 0,2 0,6 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0,1 0 0 0,1 0 0 -0,2 0 1 0,075 0,075 0 0,1 0 1,4
118 Motel 258227,782 9358545,920 24/05/2014 0,3 0 0,01 0 0,25 0 0,3 0 0,3 0 0,3 0 -0,1 0 0,05 0 0,2 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 -0,2 0 0,075 0 0,1 0
119 Não há residência 258222,489 9358474,469 24/05/2014 0,3 0 0,01 0 0,25 0 0,3 0 0,3 0 0,3 0 -0,1 0 0,05 0 0,2 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 -0,2 0 0,075 0 0,1 0
120 Prédio (Areia Preta) 257470,924 9359900,854 11/07/2014 0,3 0 0,01 0 0,25 0 0,3 0 0,3 0 0,3 0 -0,1 0 0,05 0 0,2 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 -0,2 0 0,075 0 0,1 0
121 Prédio (Areia Preta) 257547,668 9359824,110 11/07/2014 0,3 0 0,01 0 0,25 0 0,3 0 0,3 0 0,3 0 -0,1 0 0,05 0 0,2 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 -0,2 0 0,075 0 0,1 0
122 Prédio em Construção (Areia Preta) 257624,413 9359601,816 11/07/2014 0,3 0 0,01 0 0,25 0 0,3 0 0,3 0 0,3 0 -0,1 0 0,05 0 0,2 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 -0,2 0 0,075 0 0,1 0

APÊNDICE II - RESULTADOS DO IVS EM MÃE LUIZA



REF LOCAL ordem data V1 PESO RESULTADO V2 PESO RESULTADO V3 PESO RESULTADO V4 PESO RESULTADOV5 PESO RESULTADOV6 PESO RESULTADO V7 PESO RESULTADO V8 PESO RESULTADO V9 PESO RESULTADO V10 PESO RESULTADO V11 PESO RESULTADOV12 PESO RESULTADO V13 PESO RESULTADO V14 PESO RESULTADO V15 PESO RESULTADO V16 PESO RESULTADO IEMM_SOMA IEMM_MEDIA
dunas fixas dens Rua São Francisco (início) 2 22/03/2014 1 1,000 1,00 1 1,000 1,00 2 1,000 2,00 4 1,000 4,00 1 0,750 0,75 1 0,500 0,50 2 0,750 1,50 1 1,000 1,00 2 0,750 1,50 1 0,750 0,75000 1 1,000 1,00 1 1,000 1,00 5 0,500 2,50 2 0,500 1,00 1 0,500 0,50 5 1,000 5,00 25,00 1,56250

dunas fixas dens Rua São Francisco (travessa no alto 

encosta entre Rua Bartolomeu Ferraz 3 22/03/2014 4 1,000 4,00 1 1,000 1,00 3 1,000 3,00 5 1,000 5,00 2 0,750 1,50 4 0,500 2,00 3 0,750 2,25 3 1,000 3,00 5 0,750 3,75 5 0,750 3,75000 5 1,000 5,00 3 1,000 3,00 4 0,500 2,00 4 0,500 2,00 3 0,500 1,50 4 1,000 4,00 46,75000 2,92188
dunas fixas dens Rua José Cosme (Sopapo/Fronteiras) 4 22/03/2014 1 1,000 1,00 1 1,000 1,00 4 1,000 4,00 5 1,000 5,00 2 0,750 1,50 1 0,500 0,50 1 0,750 0,75 1 1,000 1,00 2 0,750 1,50 5 0,750 3,75000 5 1,000 5,00 2 1,000 2,00 5 0,500 2,50 4 0,500 2,00 1 0,500 0,50 5 1,000 5,00 37,00 2,31250
dunas fixas dens Rua Florestal 8 24/05/2014 2 1,000 2,00 1 1,000 1,00 3 1,000 3,00 5 1,000 5,00 2 0,750 1,50 3 0,500 1,50 3 0,750 2,25 3 1,000 3,00 2 0,750 1,50 4 0,750 3,00000 3 1,000 3,00 3 1,000 3,00 5 0,500 2,50 1 0,500 0,50 1 0,500 0,50 5 1,000 5,00 38,25000 2,39063
dunas fixas dens Travessa Aluízio Alves 9 11/07/2014 3 1,000 3,00 1 1,000 1,00 3 1,000 3,00 3 1,000 3,00 2 0,750 1,50 2 0,500 1,00 2 0,750 1,50 2 1,000 2,00 2 0,750 1,50 3 0,750 2,25000 3 1,000 3,00 3 1,000 3,00 5 0,500 2,50 1 0,500 0,50 1 0,500 0,50 5 1,000 5,00 34,25 2,14063

dunas moveis Rua Heitor Lima 1 22/03/2014 1 1,000 1,00 1 1,000 1,00 2 1,000 2,00 5 1,000 5,00 1 0,750 0,75 2 0,500 1,00 1 0,750 0,75 5 1,000 5,00 2 0,750 1,50 4 0,750 3,00000 3 1,000 3,00 2 1,000 2,00 5 0,500 2,50 3 0,500 1,50 2 0,500 1,00 5 1,000 5,00 36,00000 2,25000
dunas moveis Travessa Largo do Farol (Barro Duro) 6 24/05/2014 2 1,000 2,00 1 1,000 1,00 4 1,000 4,00 5 1,000 5,00 2 0,750 1,50 3 0,500 1,50 1 0,750 0,75 3 1,000 3,00 5 0,750 3,75 3 0,750 2,25000 1 1,000 1,00 2 1,000 2,00 5 0,500 2,50 1 0,500 0,50 4 0,500 2,00 4 1,000 4,00 36,75 2,29688

encosta ingreme Rua Antônio Félix 10 11/07/2014 4 1,000 4,00 2 1,000 2,00 2 1,000 2,00 3 1,000 3,00 1 0,750 0,75 2 0,500 1,00 1 0,750 0,75 1 1,000 1,00 2 0,750 1,50 3 0,750 2,25000 4 1,000 4,00 3 1,000 3,00 5 0,500 2,50 1 0,500 0,50 5 0,500 2,50 5 1,000 5,00 35,75000 2,23438
encosta ingreme Rua São Pedro 11 11/07/2014 5 1,000 5,00 2 1,000 2,00 3 1,000 3,00 3 1,000 3,00 2 0,750 1,50 3 0,500 1,50 4 0,750 3,00 3 1,000 3,00 2 0,750 1,50 3 0,750 2,25000 3 1,000 3,00 3 1,000 3,00 5 0,500 2,50 3 0,500 1,50 2 0,500 1,00 5 1,000 5,00 41,75 2,60938
encosta ingreme Rua Atalaia 13 11/07/2014 4 1,000 4,00 1 1,000 1,00 3 1,000 3,00 4 1,000 4,00 1 0,750 0,75 2 0,500 1,00 2 0,750 1,50 2 1,000 2,00 5 0,750 3,75 3 0,750 2,25000 3 1,000 3,00 3 1,000 3,00 5 0,500 2,50 1 0,500 0,50 1 0,500 0,50 5 1,000 5,00 37,75000 2,35938

encosta ingreme
Rua Guanabara (Escorregamento de terra) 14 11/07/2014 4 1,000 4,00 2 1,000 2,00 4 1,000 4,00 5 1,000 5,00 2 0,750 1,50 4 0,500 2,00 5 0,750 3,75 3 1,000 3,00 5 0,750 3,75 5 0,750 3,75000 5 1,000 5,00 4 1,000 4,00 4 0,500 2,00 3 0,500 1,50 2 0,500 1,00 5 1,000 5,00 51,25 3,20313

planície interd Rua João XXIII(Início) 5 22/03/2014 1 1,000 1,00 1 1,000 1,00 2 1,000 2,00 4 1,000 4,00 1 0,750 0,75 3 0,500 1,50 2 0,750 1,50 2 1,000 2,00 4 0,750 3,00 4 0,750 3,00000 2 1,000 2,00 2 1,000 2,00 5 0,500 2,50 1 0,500 0,50 1 0,500 0,50 5 1,000 5,00 32,25000 2,01563
planície interd 10º Travessa João XXIII 7 24/05/2014 1 1,000 1,00 1 1,000 1,00 4 1,000 4,00 5 1,000 5,00 2 0,750 1,50 3 0,500 1,50 2 0,750 1,50 2 1,000 2,00 2 0,750 1,50 4 0,750 3,00000 2 1,000 2,00 2 1,000 2,00 5 0,500 2,50 1 0,500 0,50 1 0,500 0,50 5 1,000 5,00 34,50 2,15625

tabuleiro Rua Tuiuti 12 11/07/2014 1 1,000 1,00 1 1,000 1,00 3 1,000 3,00 3 1,000 3,00 1 0,750 0,75 1 0,500 0,50 1 0,750 0,75 1 1,000 1,00 2 0,750 1,50 1 0,750 0,75000 1 1,000 1,00 1 1,000 1,00 5 0,500 2,50 1 0,500 0,50 1 0,500 0,50 5 1,000 5,00 23,75000 1,48438

planície litorânea Via costeira 15 11/07/2014 1 1,000 1,00 1 1,000 1,00 1 1,000 1,00 1 1,000 1,00 2 0,750 1,50 1 0,500 0,50 1 0,750 0,75 1 1,000 1,00 4 0,750 3,00 1 0,750 0,75000 1 1,000 1,00 1 1,000 1,00 1 0,500 0,50 1 0,500 0,50 5 0,500 2,50 1 1,000 1,00 18,00 1,12500

APÊNDICE III - RESULTADO DO IEMM EM MÃE LUIZA
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ANEXO I - Fatores de Vulnerabilidade a deslizamentos 
 
 

Fatores de 

Vulnerabilidade 

para 

Deslizamentos de 

Terra 

 

 
NA 

 

 
Nível 1 

 

 
Nível 2 

 

 
Nível 3 

 

 
Nível 4 

 

 
Nível 5 

Declividade 
(medida em graus) 

  

1º - 10º 
 

11º - 20º 
 

21º a 30º 
 

31º a 41º 
 

Acima de 41º 

 
Drenagem natural 

(quantidade de 

canais) 

 Local que não 
recebe nenhuma 

contribuição de 

canais de 
drenagem 

 
Local que recebe 

pouca contribuição 

de canais de 
drenagem 

Local que recebe 
contribuição de 

canais de 
drenagem maior e 
com surgência de 

água 

 
Local situado nos 

flancos dos canais 

de drenagem 

Local situado 
dentro de um 

canal de 
drenagem 

(canal de 1ª 
ordem 

 
Rede de esgoto 

sanitário 

 Rede de esgoto de 
boa qualidade e 
bem distribuídas 
espacialmente 

Rede de esgoto 
com problemas de 

vazamento 

Presença de fossa 
e rede de esgoto 

com vazamento 

 
80% fossae/ou 

sumidouro 

Presença de 
valas à céu 

aberto 

 

 
 

Rede de águas 

pluviais 

 Rede de águas 
pluviais com um 

grande número de 

bueiros/canaletas 
e com boa 

distribuiçaõ 

espacial e limpos 

Rede de águas 
pluviais com 

quantidade 

razoável de 
bueiros/canaletas e 

com distribuição 

espacial regular 

Presença de 
bueiros/canaletas 
mal distribuídos, 

que não são 
suficientes para a 

vazão do 
escoamento da 

água 

Presença de 
bueiros mal 

distribuídos e 

frequentemente 
entupidos e/ou 

canaletas 

quebradas 

Ausência de 
bueiros/canaleta 

s, canaletas 

quebradas e/ou 
canaletas com 

destino final na 

própria encosta 

 
Abastecimento de 

água 

 Ótima qualidade 

das tubulações e 
ausência de 

vazamentos 

 
Baixo nível de 

vazamentos e em 
poucos lugares 

Médio nível de 

vazamentos e bem 
distribuídos pela 

região 

Alto nível de 
vazamentos das 

tubulações e 
distribuídas por 

toda a área 

Ausência total 

de 
abastecimento 

de água oficial 

 
 
 
 

Lançamento de 

detritos 

(lixo/entulho) 

  
 
 
 

Ausência de 
lançamento de 

detritos 

 

 
Presença de 

pequena 

quantidade de 
detritos (espessura 

de até 0,50m) 

localizada em 
poucos lugares 

 

 
Presença de 

razoável 
quantidade de 

detritos (espessura 

acima de 0,50m) 
distribuídas ao 

redor da 

ocorrência 

 

 
Presença de 

grande quantidade 
de detritos 

(espessura acima 

de 1,0m) jogados a 
intervalos 

regulares e nos 

mesmos locais 

Presença de 
grandes 

quantidades de 
detritos 

(espessura 
acima de 1,0m) 

despejadas 
frequentemente 

ao redor da 
ocorrência e 
também nos 

mesmos locais 

 

 
Existência de 

cortes e/ou aterros 

  

 
Ausência de 

cortes e/ou 

aterros 

 
Cortes e/ou aterros 

pequenos (até 

1,50m) em pouca 

quantidade e com 
contenções 

Cortes e/ou aterros 
maiores que o 

anterior em 
tamanho (acima de 

1,5m) e em 
quantidade e com 

contenções 

 

 
Cortes e/ou aterros 

(até 1,50m) sem 

contenções 

Cortes e/ou 

aterros maiores 
que o anterior 

(acima de 
1,50m) e sem 

contenções 

 

 
 
 

Existência de 

obras de 

estabilização 

  

 
Presença de obras 

de estabilização 
de boa qualidade 

e em bom estado, 

sem rachaduras, 
deformações  ou 

infiltrações 

 
Obras de 

estabilização com 

pequenas 

rachaduras, em 

poucos locais, com 

baixa deficiência 

da obra,com altura 
até 1,50m 

Obras de 
estabilização, com 

pequenas 
rachaduras e 
infiltrações 

localizadas ao 
longo da obra, 

com média 
deficiência e 

altura acima de 
1,50m 

 
Obras de 

estabilização com 

muitas rachaduras 

e infiltrações 

localizadas ao 

longo de toda a 

obra e com alta 
deficiência da obra 

 
Ausência de 

obras de 

estabilização de 

encostas em 

áreas com 

necessidade de 

obras de 
contenção 

 
Cobertura vegetal 

 Floresta densa e 

estabilizada 

Árvores de médio 
porte e bem 

concentradas 

Árvores de 
pequeno porte e 
bem espaçadas 

Gramíneas, capim 

e/ou arbustos 

 
Solo exposto 
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Existência de 

matacões 

(superficiais) 

  

 
 

Não há matacões 

ao longo da 
encosta 

 

 
Presença de 

pequena 
quantidade de 

matacões e de 

pequeno tamanho 

Presença de 

matacões de porte 

médio, em 

quantidade 
pequena e 

concentrados em 

poucos locais e 
parcialmente 

enterrados 

Presença de 

matacões de porte 

médio, em grande 

quantidade e 
simplesmente 

apoiados no 

terreno em posição 
medianamente 

desfavorável 

 
Presença de 

matacões 

grandes, em 
grande número 

e em posições 

bastante 
desfavoráveis 

 

 
Aspectos lito- 

estruturais 

  
Rocha sã, sem 

aspectos de 

fraturas ou 

rupturas 

 
Rocha com poucas 

fraturas 

localizadas, sem 
risco aparente de 

queda de blocos 

Rocha com 
presença de 

fraturas 
localizadas  e com 
aparência de risco 

moderado de 
queda de blocos 

Rocha 
moderadamente 

fraturada com 

grande risco de 
queda de 

lascas/blocos 

Rocha 
extremamente 

fraturada com 

alto risco de 
queda de 

lascas/blocos 

 

 
 
 

Qualidade 

estrutural das 

moradias 

 Casas revestidas 
com bom aspecto 

e utilização de 
materiais de 

construção de boa 

qualidade, 
fundação em 

material estável, 

longe da crista e 
base de taludes. 

 

 
Casas de alvenaria 

com ou sem 

revestimento, com 

fundação em 
material estável e 

estrutura 

deficiente 

 
Casas de alvenaria 

com fundação e 

estrutura 
deficiente, sem 

calha, localizadas 

próximas a crista 
e/ou base de 

talude. 

 

 
Casas de alvenaria 

sem fundação, sem 
calha, estrutura 

deficiente, com 

presença de 
rachaduras. 

Casas de 
alvenaria sem 

fundação e sem 
estrutura ou de 
madeira, com 
rachaduras e 
presença de 

afundamento do 
solo em alguns 
locais próximos 

à casa 

Impermeabilização 

da encosta (% de 

ocupação de casas 

e vias públicas) 

  

 
0 a 10% 

 

 
11 a 25% 

 

 
26 a 35% 

 

 
36 a 45% 

 

 
Acima 45% 

Existência de 

acesso de pedestres 

e viários sem 

pavimentação (% 

de ruas não 

calçadas) 

  

 
0 a 10% 

 

 
11 a 25% 

 

 
26 a 40% 

 

 
41 a 50% 

 

 
Acima  50% 

 
 

 
Aspectos 

geotécnicos 

  

 
Solo residual sem 

indícios de 

processo erosivo 
ou cicatrizes de 

deslizamentos 

 
Colúvio sem sinais 

de rastejo e/ou 
solo residual com 

início de processo 
erosivo sem 

cicatrizes de 

deslizamentos 

 
Colúvio com 

pequenos sinais de 
rastejo ou solo 

residual com 
sulcos e/ou 

algumas cicatrizes 

de deslizamentos 

Colúvio com sinais 
de rastejo ou solo 

residual com 
ravinas e/ou 

quantidade média 
de cicatrizes de 
deslizamentos; 

presença de 
trincas no solo 

Colúvio com 

sinais de rastejo 
com muitas 

trincas; contato 

abrupto solo- 
rocha e solo 

residual com 

voçorocas 

Densidade de 

ocupação da 

encosta (%) 

  
0 a 15% 

 
16 a 30% 

 
31 a 50% 

 
51 a 65% 

 
Acima de 65% 

 
 
 


