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RISCO AMBIENTAL URBANO  

condição potencial da ocorrência de um acidente 
que possa causar perda ou dano a uma 

população (pessoas, estruturas físicas ou 
sistemas produtivos) ou segmento desta,  

  em função de degradação ou disfunção do 
ambiente urbano  

(meio físico transformado + ambiente construído) 



R=PxC 



           VEYRET, Yvette (org.). Os riscos: o homem como agressor e vítima do meio 
ambiente. São Paulo: Contexto, 2007 

“O risco, objeto social, define-se como a 
percepção do perigo, da catástrofe possível. 

Ele existe apenas em relação a um indivíduo e a 
um grupo social ou profissional, uma 

comunidade, uma sociedade que o apreende 
por meio de representações mentais e com 

ele convive por meio de práticas específicas” 



           VEYRET, Yvette (org.). Os riscos: o homem como agressor e     vítima do meio 
ambiente. São Paulo: Contexto, 2007 

“Não há risco sem uma população ou indivíduo 
que o perceba e que poderia sofrer seus 

efeitos. 

 

Correm-se riscos, que são assumidos, recusados, 
estimados, avaliados, calculados. 

O risco é a tradução de uma ameaça, de um 
perigo para aquele que está sujeito a ele e o 

percebe como tal” 

 



• “ a crise ou a catástrofe deve ser gerenciada 
na urgência pelos serviços de socorro, no 
contexto de planos definidos de antemão, ao 
passo que o risco exige ser integrado às 
escolhas de gestão e às políticas de 
organização dos territórios.” 

           VEYRET, Yvette (org.). Os riscos: o homem como agressor e     vítima do meio 
ambiente. São Paulo: Contexto, 2007 



 

Risco 
 



  

 
R = P (ƒA) * C (ƒ V)*g-1       

  

onde um determinado nível de 
risco R representa     

 



  

 
R = P (ƒA) * C (ƒ V ) *g-1       

  

a possibilidade ou probabilidade          

 

 





  

 
R = P (ƒA) * C (ƒ V ) *g-1       

  

   de ocorrer um fenômeno físico A 

  

 











            RISCOS SOCIAIS 
Violência urbana, criminalidade, 

desemprego, desabrigamento, fome, 

etc. 

RISCOS 

AMBIENTAIS 

RISCOS URBANOS 

 

 

 

 

Possibilidade de interferência da sociedade humana na ocorrência e na prevenção 

Dinâmica natural           Dinâmica social 

 



          RISCOS  

SÓCIO-NATURAIS 

             RISCOS  

   NATURAIS  

RISCOS       

TECNOLÓGICOS 

RISCOS 

AMBIENTAIS 

RISCOS URBANOS 

 

 

 

 

Possibilidade de interferência da sociedade humana na ocorrência e na prevenção 

Dinâmica natural           Dinâmica social 

 



             RISCOS  

   NATURAIS  

Associados a processos 

geológico-geomórficos: 
Sismos, escorregamentos e 

processos correlatos, erosão, 

assoreamento, subsidências e 

colapsos de solo em áreas 

cársticas, expansividade e 

colapsividade dos solos. 

 

Associados 

a processos 

hidrológicos 
Enchentes e 

inundações  

Associados a 

processos 

atmosféricos: 
Raios, frio extremo, 

vendavais, tem-

pestades, granizo, 

ressacas marinhas 

fortes, seca.  



Relacionados à interação 

entre processos 

hidrológicos e de uso e 

ocupação do solo: 
Enchentes, inundações, 

alagamentos. 

 

 

          RISCOS  

SÓCIO-NATURAIS 

Relacionados à interação entre 

processos geológico-geomórfi-

cos e de uso e ocupação do 

solo: 
Escorregamentos e processos 

correlatos, erosão, assoreamento, 

subsidências e colapsos de solo em 

áreas cársticas. 



CATEGORIA GRUPO SUBGRUPO TIPO SUBTIPO COBRADE 

1.NATURAL 

1. GEOLÓGICO 

1. Terremoto 
1. Tremor de terra 0 1.1.1.1.0 

2. Tsunami 0 1.1.1.2.0 

2. Emanação vulcânica 0 0 1.1.2.0.0 

 

3. Movimento de massa 

1. Quedas, Tombamentos e rolamentos 

1. Blocos 1.1.3.1.1 

2. Lascas 1.1.3.1.2 

3. Matacões 1.1.3.1.3 

4. Lajes 1.1.3.1.4 

2. Deslizamentos 1. Deslizamentos de solo e ou rocha 1.1.3.2.1 

3. Corridas de Massa 
1. Solo/Lama 1.1.3.3.1 

2. Rocha/Detrito 1.1.3.3.2 

4. Subsidências e colapsos 0 1.1.3.4.0 

 

4. Erosão 

1. Erosão Costeira/Marinha 0 1.1.4.1.0 

2. Erosão de Margem Fluvial 0 1.1.4.2.0 

3. Erosão Continental 

1. Laminar 1.1.4.3.1 

2. Ravinas 1.1.4.3.2 

3. Boçorocas 1.1.4.3.3 

2.HIDROLÓGICO 

1.Inundações 0 0 1.2.1.0.0 

2. Enxurradas 0 0 1.2.2.0.0 

3. Alagamentos 0 0 1.2.3.0.0 

3. METEOROLÓGICO 

1. Sistemas de Grande Escala/Escala Regional 

1. Ciclones 

1. Ventos Costeiros (Mobilidade de Dunas) 1.3.1.1.1 

2. Marés de Tempestade (Ressacas) 1.3.1.1.2 

2. Frentes Frias/Zonas de Convergência 0 1.3.1.2.0 

2. Tempestades 1. Tempestade Local / Convectiva 

1. Tornados 1.3.2.1.1 

2. Tempestade de Raios 1.3.2.1.2 

3. Granizo 1.3.2.1.3 

4. Chuvas Intensas 1.3.2.1.4 

5. Vendaval 1.3.2.1.5 

3. Temperaturas Extremas 

1. Onda de Calor 0 1.3.3.1.0 

2. Onda de Frio 
1. Friagem 1.3.3.2.1 

2. Geadas 1.3.3.2.2 

 

4. CLIMATOLÓGICO 

 

1.Seca 

1. Estiagem 0 1.4.1.1.0 

2. Seca 0 1.4.1.2.0 

 

3. Incêndio Florestal 

1. Incêndios em Parques, Áreas de Proteção 

Ambiental e Áreas de Preservação 

Permanente Nacionais, Estaduais ou 

Municipais 

1.4.1.3.1 

2. Incêndios em áreas não protegidas, com 

reflexos na qualidade do ar 
1.4.1.3.2 

4. Baixa Umidade do Ar 0 1.4.1.4.0 

 

5.BIOLÓGICO 

 

1.Epidemias 

1. Doenças infecciosas virais  0 1.5.1.1.0 

2. Doenças infecciosas bacterianas 0 1.5.1.2.0 

3. Doenças infecciosas parasíticas 0 1.5.1.3.0 

4. Doenças infecciosas fúngicas 0 1.5.1.4.0 

 

2. Infestações/Pragas 

1. Infestações de animais 0 1.5.2.1.0 

2. Infestações de algas 
1. Marés vermelhas 1.5.2.2.1 

2. Cianobactérias em reservatórios 1.5.2.2.2 
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CATEGORIA GRUPO SUBGRUPO TIPO SUBTIPO COBRADE 

2. TECNOLÓGICO 

 

1.Desastres Relacionados a 

Substâncias radioativas 

 

1.Desastres siderais com riscos 

radioativos 

 

1.Queda de satélite (radionuclídeos) 

 

0 

 

2.1.1.1.0 

2. Desastres com substâncias e 
equipamentos radioativos de uso em 
pesquisas, indústrias e usinas nucleares 

 

1.Fontes radioativas em processos de 

produção 

 

0 

 

2.1.2.1.0 

3. Desastres relacionados com riscos de 
intensa poluição ambiental provocada por 
resíduos radioativos 

1. Outras fontes de liberação de 

radionuclídeos para o meio ambiente 
0 

 

2.1.3.1.0 

 

2. Desastres Relacionados a 

Produtos Perigosos 

1. Desastres em plantas e distritos 
industriais, parques e armazenamentos 
com extravasamento de produtos 
perigosos 

1. Liberação de produtos químicos 

para a atmosfera causada por 

explosão ou incêndio 

 

0 

 

2.2.1.1.0 

 
2. Desastres relacionados à contaminação 
da água 

1.Liberação de produtos químicos nos 

sistemas de água potável 

 

0 

 

2.2.2.1.0 

2. Derramamento de produtos 

químicos em ambiente lacustre, fluvial 

e marinho 

 

0 

 

2.2.2.2.0 

3. Desastres Relacionados a Conflitos 
Bélicos 

1. Liberação produtos químicos e 

contaminação como conseqüência de 

ações militares. 

0 
 

2.2.3.1.0 

4. Desastres relacionados a transporte de 
produtos perigosos 

1. Transporte rodoviário 0 2.2.4.1.0 

2. Transporte ferroviário 0 2.2.4.2.0 

3. Transporte aéreo 0 2.2.4.3.0 

4. Transporte dutoviário 0 2.2.4.4.0 

5. Transporte marítimo 0 2.2.4.5.0 

6. Transporte aquaviário 0 2.2.4.6.0 

 

3. Desastres Relacionados a 

Incêndios Urbanos 

 
1.Incêndios urbanos 

1. Incêndios em plantas e distritos 

industriais, parques e depósitos. 

 

0 

 

2.3.1.1.0 

2. Incêndios em aglomerados 

residenciais 
0 

 

2.3.1.2.0 

4. Desastres relacionados a 

obras civis 

1. Colapso de edificações 0 0 2.4.1.0.0 

2. Rompimento/colapso de barragens 0 0 2.4.2.0.0 

5. Desastres relacionados a 

transporte de passageiros e 

cargas não perigosas 

1. Transporte rodoviário 0 0 2.5.1.0.0 

2. Transporte ferroviário 0 0 2.5.2.0.0 

3. Transporte aéreo 0 0 2.5.3.0.0 

4. Transporte marítimo 0 0 2.5.4.0.0 

5. Transporte aquaviário 0 0 2.5.5.0.0 

COBRADE 

Codificação 

Brasileira de 

Desastres 

 

Instrução 

Normativa MI 

Nº 1/2012 



 
  

 
R = P (ƒA) * C (ƒ V ) *g-1       

 

causando conseqüências C (às pessoas e bens públicos, privados

coletivos),   

-         



  

 
R = P (ƒA) * C (ƒ V ) *g-1       

 

- em função da vulnerabilidade V dos elementos expostos     
 



  

 
R = P (ƒA) * C (ƒ V ) *g-1       

  

-  podendo ser modificado por ações  

de gerenciamento.  

 

 
 

 

 

 

                                                                                 
     



Práticas mais freqüentes de 
gerenciamento de riscos 

 

• Atendimento de emergências e socorro pós-
acidente. 

• Estruturação em órgãos de proteção ou defesa 
civil 

• Presença militar (“manutenção da ordem na 
desordem”) 

 



ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS PARA 

GERENCIAMENTO DE RISCOS (UNDRO, 1991) 

Identificação e análise de riscos (conhecimento     dos 
problemas); 

 
 

 

Adoção de medidas de prevenção de acidentes e 

redução de riscos; 

Planejamento para situações de contingência e de 

emergência; 

Informação pública, capacitação e mobilização social 

para autodefesa. 



Não há 
prevenção sem 
previsão 

1. MAPEAMENTO 
DOS RISCOS 

método adequado 
escala adequada 



2.Planejamento e implementação de 
intervenções para redução dos  riscos 

identificados 



Eliminar risco não significa necessariamente remover as casas em risco 



3. Monitoramento permanente e 
prevenção de acidentes, especialmente 

nos períodos chuvosos 



Monitoramento envolve a 
fiscalização e o controle: 

 • de novas ocupações em locais suscetíveis a risco; 

• do adensamento das áreas de risco ocupadas; 

• da execução de intervenções inadequadas (cortes, 
aterros, fossas) 

• de incidentes geradores de risco (vazamento de 
tubulações, lançamento de entulhos, obstrução de 
valas e drenagens, etc.) 

• da evolução de situações de risco identificadas  



Vistorias periódicas e sistemáticas 



LEGENDA 
     

 

Moradia sem risco, com o  

respectivo número da ligação                     

                    elétrica 

 

                     Moradia incluída no cadas- 

                      tro  de risco. 

 

 

                     Moradia prioritária para 

                      vistorias em situações 

                      críticas de pluviosidade 

                      e para remoção preventiva.                       

 

 

                       Ocorrência de escorrega- 

     16/12/91     mento com respectiva 

                       data. 

 

Cicatriz de                 

escorregamento 

 

                         Escala 1:1000. 

166 

166 

166 

Atualização 

permanente do mapa 

de riscos 



Siga as orientações da PBH

ÁREA DE RISCO

80,0cm
5

0
,0

c
m

EM MONITORAMENTO

Informações: 3277-6409     

as linhas verdes, branca e laranja  têm 1 cm de altura cada



Siga as orientações da PBH

ÁREA DE RISCO

80,0cm
5
0
,0

c
m

PROIBIDA A OCUPAÇÃO

Informações: 3277-6409     

as linhas verdes, branca e laranja  têm 1 cm de altura cada



PLANTÃO DE 

ATENDIMENTO PÚBLICO 
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4. Informação pública e capacitação 
para prevenção e autodefesa 

































  

Processo de 
Conhecimento 
do Risco 

Processo de  
Redução  
do Risco 

Processo de 
Manejo dos 
Desastres 

Preparação para a resposta 

Preparação para a recuperação 

Execução da resposta 

Execução da recuperação 

Intervenção corretiva ou mitigação dos riscos 

Intervenção prospectiva ou prevenção dos riscos 

Proteção financeira ou transferência dos riscos 

Identificação e caracterização dos cenários de risco 

Análise dos riscos 

Monitoramento dos riscos 

Comunicação do risco 


