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RESUMO 

Tem-se desenvolvido e aperfeiçoado no meio acadêmico métodos e técnicas de avaliação e mapeamento 
de vulnerabilidades e riscos ambientais, que tem contribuído significativamente para diagnosticar o 
problema e subsidiar as ações dos órgãos públicos responsáveis por esta questão.  
De um modo geral, estes métodos e técnicas não têm incorporado no processo de análise a percepção e 
o conhecimento das comunidades sobre o problema. Por serem documentos técnicos com uma 
linguagem pouco acessível ao público em geral, não colaboram para o entendimento e não promovem o 
empoderamento da população frente à gestão preventiva dos riscos ambientais.  
O presente trabalho teve como objetivo desenvolver uma metodologia que integre o conhecimento e a 

percepção da população no processo de identificação, mapeamento e planejamento de ações de 

prevenção e mitigação frente aos riscos ambientais. Para o desenvolvimento da pesquisa foi selecionada 

como área de estudo a Bacia Hidrográfica do Rio Indaiá, localizada no município de Ubatuba – São Paulo 

– Brasil. A referida bacia possui 37,6 Km2 de área e abrange cinco bairros: Perequê-açu, Barra Seca, 

Taquaral, Casanga e Sumidouro/ Jardim Ubatuba. Conforme o mapeamento recentemente realizado pelo 

Instituto Geológico do Estado de São Paulo em escala de detalhe, a bacia possui extensas áreas com 

riscos de inundações, escorregamentos e queda de blocos. Para o estudo da percepção de riscos foi 

utilizado um questionário semi-estruturado com questões abertas e fechadas junto a um amplo perfil de 

moradores, identificando diferentes situações socioeconômicas e culturais. Foram entrevistadas pessoas 

com idade mínima de 17 anos e que residem ou trabalham em um dos bairros integrantes da bacia, 

sendo os questionários aplicados em domicílio. Com o objetivo de garantir uma ampla abrangência 

espacial na área de estudo, foi utilizada uma rede de quadriculas, formada por uma grade amostral, 

sendo aplicado um questionário por quadrícula. A partir dos resultados obtidos, foi elaborado um mapa 

dos riscos percebidos pela população local, utilizando-se uma base cartográfica em escala 1:10.000, por 

intermédio do software Arc GIS. Verificou-se que a população tem conhecimento e dimensão espacial 

dos riscos existentes, tendo sido elencados inclusive algumas áreas e riscos além dos identificados nos 

mapeamentos técnicos. Este é um aspecto que pode contribuir significativamente no processo de 

diagnóstico, mapeamento e gestão do problema em âmbito local. Por outro lado, observou-se que uma 

parte dos entrevistados demonstrou restrição em declarar que a sua residência encontra-se em área de 

risco, o que pode denotar o receio à perda da moradia e necessidade de uma possível realocação. Um 

dos principais problemas identificados na pesquisa foi a carência de um trabalho educativo junto à 

população local, o que propiciaria o seu envolvimento na questão e a participação efetiva na gestão dos  
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riscos ambientais. Desta forma, recomenda-se o planejamento integrado e implantação de um programa 

de educação ambiental voltado a prevenção aos riscos ambientais, que deve ser adotado como uma das 

estratégias essenciais para o enfrentamento do problema. 

Palavras-chave: riscos ambientais; percepção de risco; mapeamento de riscos; prevenção, educação 

ambiental. 

Eixo Temático 6: Problemática ambiental; mudanças climáticas e geografia do risco.  

 

I. Introdução1 

 

A identificação e o mapeamento das áreas de riscos são elementos importantes ao 
estabelecimento de cenários futuros, com vistas a subsidiar a definição de diretrizes, estratégias, 
medidas preventivas e planos de ação para o enfrentamento dos problemas e danos oriundos 
dos desastres naturais. 

 
O envolvimento e a efetiva participação do meio acadêmico, dos institutos de pesquisas 

e de empresas na temática são de suma importância para que seja possível subsidiar ações 
eficazes por parte dos órgãos públicos responsáveis pelo gerenciamento das áreas vulneráveis e 
o atendimento às populações afetadas. 

 
Tem-se buscado aperfeiçoar as metodologias e técnicas de diagnóstico e mapeamento 

dos perigos e riscos, ampliando-se cada vez mais as áreas do conhecimento preocupadas com a 
questão.  

 
Segundo Tominaga (2012), a maioria dos mapeamentos de riscos relacionados à 

inundação e movimentos de massa (escorregamento de terra com ou sem rolamento de rocha)  
tem sido feitos apenas em áreas de extensão limitada devido à sua complexidade, sendo 
avaliados:  

“a probabilidade ou possibilidade de ocorrência de 
escorregamentos e inundações/enchentes; a 
vulnerabilidade em relação às formas de uso e ocupação; e 
o potencial de dano. Esses fatores a setorização e grau de 
risco” (Tominaga, op.cit).   

 
A autora destaca ainda ao analisar a confecção dos mapas de perigo, a utilização de 

abordagens qualitativas e quantitativas, destacando que e em geral “os métodos qualitativos são 
baseados no julgamento de especialistas por meio de dados obtidos em observação de campo, 
e em interpretação de fotos aéreas”, entre outras verificações técnicas.     

 
Observa-se que há uma lacuna ainda a ser preenchida no que se refere o envolvimento 

da comunidade local tanto na fase de diagnóstico dos riscos e perigos quanto nas demais etapas 
da gestão de riscos. Geralmente isso ocorre por causa da complexidade inerente com o trato 

                                                             

1 O presente trabalho apresenta resultados parciais da pesquisa de Doutoramento de Débora Olivato junto ao 

Departamento de Geografia da USP, sob orientação da Profa. Dra. Magda Adelaide Lombardo. 

 



 

individual e coletivo, como também na coleta de dados, na sistematização e na análise do 
material levantado.  

  
Por mais que os dados referentes à percepção da população gerem “incertezas” na 

dimensão dos riscos e catástrofes, segundo Natenzon (2002), por outro lado a participação 
individual e coletiva ao longo do processo de identificação e gestão de riscos é fundamental, 
uma vez que são ou deveriam ser os maiores interessados em prol da própria segurança e 
qualidade de vida. 

O estímulo à participação da população, e incorporação da experiência e percepção 
sobre o lugar em que vivem, incluindo possíveis sugestões de alternativas e soluções para 
gestão dos problemas e conflitos existentes é uma demanda a ser atingida, em prol de um 
planejamento integrado entre gestão pública e a sociedade. 
 

Conforme Kuhnen (2009) as medidas de mitigação ou prevenção de riscos devem 
necessariamente levar em conta a percepção, o conhecimento e aceitação do risco pela 
população. Portanto, se a redução da vulnerabilidade é possível, ela não será eficaz se não for 
apropriada pelos indivíduos ou grupos envolvidos. Esta apropriação passa pela compreensão 
dos fenômenos, mas também pelas relações no território em questão. 

No Japão, por exemplo, país que tem enfrentado diversos fenômenos naturais de alta 
intensidade, observa-se investimentos em ações preventivas, dentre elas projetos educativos 
voltados ao ensino formal e não formal, e com utilização de recursos cartográficos para estimular 
a leitura e produção de mapas temáticos na identificação de áreas de riscos, planejamento de 
roteiros de fuga (KATO,2006) entre outros aspectos. Esses projetos já demonstraram retorno 
positivo, com o salvamento de muitas pessoas no último grande desastre na província de 
Fukushima.2  

No Brasil e no exterior, observa-se um histórico de trabalhos de cartografia social 
participativa para discutir a diversas questões, entre elas aquelas relacionadas ao planejamento, 
ordenamento e gestão ambiental no território, como destaca Acselrad, H.  & Coli Jr. (2008) em 
seu levantamento sobre projetos técnicos, científicos e do terceiro setor a partir década de 1980. 
Paulatinamente começa-se a observar no país os primeiros registros de projetos com o uso da 
cartografia participativa na gestão dos riscos ambientais, como por exemplo o de Carpi Jr (2012), 
entre outros. 

Um outro exemplo que merece destaque é o de BONNET et.al. (2011) que utiliza mapas 
mentais elaborados pela população local para representar o risco industrial no Vale do Sena na 
França, com um resultado impressionante ao analisar e sistematizar centenas de exemplares em 
mapas temáticos de percepção de riscos correlacionado-os aos mapas técnicos.  

No Brasil há também trabalhos de percepção da paisagem e ambiental que se destacam 
ao utilizar os mapas mentais como estratégia metodológica, sem contar os trabalhos de 
alfabetização cartográfica que lidam com a comunidade escolar em diferentes faixas etárias. 

                                                             

2 Palestra do Prof. Toshitaka Katada, da Universidade de Gunma, Japão, intitulada"O milagre de Kamaishi: 

aprendendo com as crianças que se salvaram do gigantesco tsunami de 11/3/2011 na região leste do Japão”.  

Realizada no Workshop "EDUCAÇÃO EM  PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS”, no dia 16/08/2012, no 

Auditório do Conselho Regional de Química (CRQ IV) – SP. Organização JICA e ABJICA. 

 



Muitos projetos estimulam os alunos a cartografar em diversas escalas espaciais, entre elas 
destaca-se a do lugar.  

Para Joly (1990) os mapas descrevem uma porção do espaço geográfico com suas 
características qualitativas e/ou quantitativas, e que “transmite uma certa visão do planeta, 
inscreve-se num certo sistema de conhecimento e propõe uma certa imagem do mundo, quer se 
trate da terra inteira ou do ambiente imediato”. 

 
Diante deste contexto, o presente trabalho teve como objetivo desenvolver uma 

metodologia que integre o conhecimento e a percepção da população no processo de 
identificação e mapeamento dos riscos e problemas ambientais do lugar, com vistas a gerar um 
processo dialógico com os mapas técnicos de riscos ambientais, em prol de um planejamento e 
gestão integrada de enfrentamento de riscos e desastres ambientais. 

 
 Para o desenvolvimento da pesquisa foi selecionada como área de estudo a bacia 

hidrográfica do rio Indaiá, localizada no município de Ubatuba – São Paulo – Brasil. Segundo o 
mapeamento realizado pelo Instituto Geológico do Estado de São Paulo, esta bacia possui 
setores com riscos a alagamentos, escorregamentos e quedas de blocos (IG, 2008), abrangendo 
também uma praia com forte erosão costeira e em processo de retrogradação (Souza & Luna, 
2009).   

 
A área em questão possui uma diversidade de unidades de paisagens e de segmentos 

sociais envolvidos, envolvendo famílias de pescadores e agricultores/artesãos, migrantes, além 
de veranistas e turistas que visitam a área predominantemente no período da alta temporada de 
verão, nos meses de dezembro a fevereiro. 

 
A metodologia aplicada propiciou a obtenção de um mapa da percepção de uma parcela 

significativa da comunidade em relação aos seus problemas e riscos ambientais, concentrando e 
espacializando um conjunto de informações relevantes sobre a área em questão. O 
levantamento dos dados se deu por meio de aplicação de questionário em áreas previamente 
definidas, com georeferenciamento dos dados, e utilização do SIG para elaboração de mapa 
temático.   

 
A principal perspectiva da pesquisa é contribuir para a integração das informações 

oriundas da percepção e do conhecimento da comunidade local sobre a dinâmica espacial e os 
riscos ambientais com os dados e mapas técnicos-científicos, em prol de um planejamento e 
gestão mais eficientes e, especialmente, para a elaboração de programas de educação 
ambiental direcionados às necessidades de cada área no que tange a prevenção aos riscos e 
desastres ambientais.   
 
 
II. Caracterização geral da área de estudo 

  
O município de Ubatuba situa-se no extremo norte do litoral do Estado de São Paulo - 

Brasil, possuindo uma área de 710,783 Km2 de extensão, e limitando-se com o Estado do Rio de 
Janeiro por meio do município de Paraty (RJ), e com mais quatro outros paulistas, além do 
Oceano Atlântico (Figura 1).  

 



 

 
     Figura 1 – Localização do município de Ubatuba no Estado de São Paulo. 
 
Possui uma população de 78.801 habitantes, segundo os dados do censo demográfico do 

IBGE de 2010, que ocupa predominantemente uma estreita faixa de planície litorânea e áreas de 
baixa altitude da Serra do Mar. Aproximadamente 80% do seu território encontram-se protegidos 
por unidades de conservação de proteção integral sob a gestão do Estado ou da federação, 
devido à presença do bioma Mata Atlântica, classificado como Hotspot mundial de 
biodiversidade.  

 
A bacia hidrográfica selecionada para este estudo é a do Rio Indaiá/Capim Melado 

localizada na porção central de Ubatuba - SP (Figura 2), com 37,6 Km2 de área e vazão média 
de 1,85 m3.s-1 (IPT, 2000), abrangendo cinco bairros: Perequê-açu, Barra Seca, Taquaral, 
Casanga, Sumidouro (atual Jardim Ubatuba) (Figura 3).  

 

 
 
    Figura 2 - Localização da Bacia Hidrográfica do Rio Indaiá/Capim Melado  
     no município de Ubatuba-SP 



 
     Figura 3 – Localização dos bairros na bacia hidrográfica do Rio Indaiá-Capim  
     Melado. Elaboração Fabio Pincinato (2012). 

 
 
As principais nascentes desta bacia estão protegidas pelo Parque Estadual da Serra do 

Mar – Núcleo Picinguaba, apresentando como drenagens principais o Rio Indaiá e o Ribeirão 
Capim Melado, que se juntam na planície costeira, desaguando numa baía formada pelas praias 
da Barra Seca e Perequê-açu.  

 
Trata-se da segunda bacia hidrográfica em densidade populacional no município com 

9.351 habitantes (IBGE, 2010), assim distribuídos: Perequê-açu e Vila Indaiá (5.827); Barra Seca 
(300); Taquaral e Casanga (1.019); Sumidouro (atual Jardim Ubatuba) (2.205). Detêm grande 
concentração de ocupação consolidada na planície costeira e em áreas de baixa altitude da 
Serra do Mar, abrigando também comunidades tradicionais de pescadores, agricultores e 
artesãos.  

 
Com relação à origem da população, dentre as duzentas pessoas entrevistadas nesta 

pesquisa, verificou-se que 34% nasceram no município Ubatuba e 66% são migrantes, sendo a 
maioria vindas de outros municípios do estado de São Paulo, seguida por nordestinos e 
mineiros. Na análise da classe social, segundo renda familiar predominam uma faixa entre 
classe média (de 06 a 10 salários mínimos) à miserável (até um salário mínimo). 

  
Essa população segue um padrão de uso e ocupação do solo muito comum no Brasil, com 

a construção de residências nas margens dos cursos d´água, ou próxima ao mar e em sopé de 
encostas íngremes de morros e/ou com afloramento rochoso. Esses terrenos, normalmente 
situados em área de preservação permanente, segundo o Código Florestal Brasileiro (BRASIL, 
1965), são vendidos de forma ilegal por preços abaixo do mercado, facilitando a ocupação. Por 
outro lado estas áreas estão sujeitas a eventos naturais (enchentes, inundação, movimentos de 
massa) e a população fica vulnerável a danos físicos e materiais.  

 
Segundo o mapeamento e zoneamento das áreas de riscos associadas a processos de 

escorregamentos e inundação do município Ubatuba, elaborado pelo Instituto Geológico 
(SMA/SP) no ano de 2008, a bacia hidrográfica em questão possui ampla área de risco a 
inundação principalmente próximo às margens do médio e baixo rio Indaiá próximo a sua 



 

desembocadura (foz), que atingem principalmente os bairros do Taquaral, Perequê-Açu e Barra 
Seca e Sumidouro. Já os bairros da Casanga, Sumidouro/Jardim Ubatuba e Taquaral 
apresentam áreas localizadas de movimentos de massas associados a escorregamento de terra 
e rolamento de blocos rochosos. 

 

 
 

Figura 4 – Áreas de Risco da bacia hidrográfica do Rio Indaiá/Capim Melado, 
segundo o mapeamento do Instituto Geológico de São Paulo. Fonte: IG (2005).  
Elaboração: Fabio Pincinato (2012) 

 
 
O conjunto de condicionantes antrópicos, associados com a geografia do lugar, tendem a 

potencializar os problemas e os riscos que a população moradora e frequentadora da área pode 
sofrer caso não haja um processo de educação e gestão adequado, a fim de reverter o quadro 
ou mesmo minimizar os efeitos nocivos para a sociedade e o ambiente.  

 
 

III. Procedimentos Metodológicos 
 
 

Este trabalho foi desenvolvido numa perspectiva espaço-temporal, com base na análise 
geográfica integrada aplicada ao planejamento territorial (ROSS, 1995), articulando elementos 
teóricos e empíricos para discutir a relevância da contribuição da comunidade local no processo 
de planejamento e gestão dos riscos ambientais e tendo como pano de fundo a (micro) bacia 
hidrográfica.  

 



Dentre as premissas apresentadas por Salinas (2004) no que concerne aos estudos da 
paisagem ligados ao ordenamento territorial destaca-se: 

  
“os sistemas naturais e antropo-naturais, estão subordinados 
a uma série de leis regularidades gerais, tanto naturais como 
sociais e econômicas, que tem um caráter objetivo e que 
podem ser úteis como princípios no processo de planificação 

e ordenamento dos territórios”. 
 

No que tange ao estudo da percepção paisagem e dos riscos ambientais será utilizada a 
escala do lugar (rua e bairro), conforme proposto por Tuan (1980), mas com vistas a compor o 
cenário dos riscos percebidos no território da (micro) Bacia Hidrográfica. 

  
A percepção do risco, que é reveladora da escala individual de ocorrência dos 

fenômenos, deve estar associada às escalas coletivas que contribuem decisivamente para sua 
formação (MARANDOLA JR., 2004). Dentre estas, a cultura e o imaginário são as que mais se 
destacam. 

 
Segundo Veyret (2007)  

“o risco é como uma construção social. A percepção que os 
atores têm de algo que representa um perigo para eles 
próprios, para os outros e seus bens, contribui para construir o 
risco que não depende unicamente de fatos ou processos 
objetivos”.  

 
Considerando-se que a bacia hidrográfica tem sido considerada por diversos autores 

como a unidade mais adequada para o planejamento e gestão do território, possibilitando uma 
análise integrada entre os elementos dos meios físico, biológico e antrópico, foi selecionada para 
esta pesquisa a Bacia Hidrográfica do Rio Indaiá/Capim Melado - BH6 (Figuras 1 e 2), na porção 
central do município de Ubatuba, abrangendo cinco bairros: Perequê-açu, Barra Seca, Taquaral, 
Casanga e Sumidouro (Figura 3).  

 
Na região do litoral norte de São Paulo, existe uma relativa similaridade quanto à 

configuração espacial das bacias existentes, que no geral apresentam pequena extensão 
territorial. Grande parte das nascentes encontra-se na escarpa da Serra do Mar, em áreas de 
alta declividade, e os cursos d´água em geral percorrem estreitas faixas de planícies litorâneas 
antes de desaguarem no oceano.  

 
A bacia hidrográfica está sujeita à ocorrência de diversos fenômenos naturais como 

enchentes, inundações, movimentos de massa, entre outros que se potencializam com elevados 
índices pluviométricos, o tipo de ocupação antrópica, entre outros fatores que ocorrem nesta 
região.  

 
Atualmente a linguagem cartográfica é muito utilizada como subsídio no processo de 

planejamento e ordenamento, e segundo MARTINELLI (2011),  
 
“os mapas temáticos podem ser construídos levando-se em 
conta vários métodos; cada um mais apropriado às formas de 
manifestação(...) dos fenômenos considerados em cada tema, 

seja na abordagem qualitativa, ordenada ou quantitativa”.  
 



 

O estabelecimento da presente proposta metodológica de mapeamento da percepção de 
riscos inspirou-se no trabalho de BRANDALIZE & BOLLMANN (2009), onde foi cartografada a 
percepção ambiental de comunidades em bacias hidrográfica do rio Belém. 

 
Com base nos pressupostos teóricos e conceituais acima expostos, a pesquisa foi 

realizada em três etapas inter-relacionadas: planejamento, atividade de campo e de gabinete. 
Foram desenvolvidas conforme os seguintes procedimentos técnico-operacionais: revisão 
bibliográfica; definição do perfil dos entrevistados e da amostragem; elaboração de um 
questionário semi-estruturado; produção de malha quadriculada sob a imagem de satélite da 
área de estudo; aplicação do questionário com georeferenciamento dos dados; tabulação, 
sistematização e análise dos dados; elaboração do mapa temático. 

 
Para a aplicação dos questionários, foi definida uma amostragem de 10% das 

residências ou estabelecimentos comerciais existentes na área, consideram-se com parâmetro 
uma média de 04 pessoas por família (IBGE, 2000). Adaptou-se os parâmetros de amostragem 
de Holmes & Farbrother (2003 apud VENTURI 2011, p.450) que propõem um mostra de 10% da 
população para diversos tipos pesquisas e sugerem no âmbito escolar um número entre 50 a 
100 questionários. Sendo assim, obteve-se um total aproximado de 200 entrevistados. 

 
Para levantamento dos dados da percepção de riscos da comunidade foi utilizado um 

questionário semi-estruturado com questões abertas e fechadas junto a um amplo perfil de 
moradores e trabalhadores, com idade mínima de 17 anos. Considerou-se alguns pressupostos 
apontados por Furlan et.al. (2008), para identificação diferentes situações socioeconômicas e 
culturais dos entrevistados.   

O questionário aplicado foi dividido em quatro partes inter-relacionadas, e 
especificamente para a elaboração do mapa de percepção de riscos, objeto do presente artigo 
científico, utilizou-se as questões ligadas a 3ª. parte que abordaram a localização espacial do 
risco e sua classificação, eventos e problemas ambientais na residência e na rua dos 
entrevistados.  
 
 Foi realizado um pré-teste. E os questionários foram aplicados em domicílio e 
estabelecimentos comerciais na área da bacia hidrográfica, sendo concomitantemente 
georeferenciado com utilização do GPS (Global Positioning System).  
 

Com o objetivo de garantir uma ampla abrangência espacial na área de estudo, foi 
utilizada uma rede de quadriculas, formada por uma grade amostral de 100 m x 100 m na área 
de ocupação antrôpica, sendo aplicado um questionário por quadrícula, de forma aleatória, 
buscando-se uma distribuição espacial ampla e homogênea.  

Os dados levantados em campo foram digitados, tabulados e sistematizados em 
programa do Excell. A partir dos resultados obtidos, foi elaborado um mapa dos riscos 
percebidos pela população local, utilizando-se uma base cartográfica em escala 1:10.000, por 
intermédio do software Arc GIS.  

A perspectiva é correlacionar o mapa gerado com o mapa de riscos de inundação e 
movimento de massa existente, a fim de propor um “diálogo” entre as informações técnico-
científicas e as informações qualitativas levantadas junto à comunidade sobre a mesma 
temática, em escala cartográfica similar.  



 
 
Figura 5 – Percepção de Riscos Ambientais na Bacia Hidrográfica do Rio Indaiá- Ubatuba-SP.  
Elaboração: Débora Olivato, Fabio Pincinato; Humberto Gallo Junior. 

 
 
IV. Resultados e discussão  
 

Observa-se uma tendência na utilização do uso da linguagem cartográfica para 
representar informações sobre riscos ambientais visando compor o zoneamento e os cenários 
futuros. Neste contexto predominam os mapas analíticos que reúnem dados estatísticos, 
quantitativos do meio físico, de uso e ocupação do solo, etc., além alguns componentes 
qualitativos.   

Veyret (2007) destaca que ao “assinar o risco em um mapa equivale afirmar o risco no 
espaço em questão”, objetivando-o e designando como um problema público e complexo. 
Entretanto a autora destaca ainda que o mapa pode ser definido como uma ferramenta de 
comunicação e apoio junto à mobilização social. 

Ao longo desta pesquisa verificou-se que ainda há no Brasil uma lacuna a ser superada 
no que tange a interface gestão de riscos e envolvimento da comunidade local, inclusive no que 
envolve o mapeamento de perigo e risco, e sua comunicação social. Por mais que a participação 
popular seja estimulada atualmente por agências internacionais e nacionais no que concerne à 
gestão territorial, verifica-se ainda certa dificuldade em lidar com participação e com as 
informações da população acerca da percepção, vivências e conflitos do lugar.  



 

No entanto, tem-se observado iniciativas de universidades, do terceiro setor, entre 
outros, visando o levantamento e a sistematização de informações percebidas e vivenciadas 
pelos cidadãos sobre seu lugar de residência ou trabalho, no que tange os riscos ambientais. É 
importante destacar que essas iniciativas tem resultado no levantamento de informações 
relevantes sobre a relação homem-natureza num determinado espaço-temporal. 

A produção do mapa “Percepção de problemas e riscos ambientais da bacia 
hidrográfica” (figura 5) demonstrou a viabilidade de espacializar informações qualitativas de 
percepção da paisagem contemplando os problemas e riscos ambientais no conjunto de bairros 
de uma (micro) bacia hidrográfica. 

 A metodologia favoreceu a representação espacial, num mapa de grande escala, dos 
problemas e riscos percebidos pelos entrevistados na residência ou local de trabalho do 
entrevistado, mesmo a informação tendo sido generalizada para a quadrícula de localização 
numa área de 100m X 100m. 

 A interface entre as três etapas da pesquisa - planejamento, trabalho de campo e de 
gabinete - foram indispensáveis, pois ao longo do processo ocorreram ajustes e adequações. 
Observou-se que a utilização de equipamentos eletrônicos pode facilitar a coleta de campo, em 
especial o uso do GPS, e de um computador portátil para armazenar diretamente os dados. É 
fundamental levar a campo um mapa com uma escala de detalhe que traga informações como 
as ruas, pontos de referência, e uma grade amostral com coordenadas centrais em UTM das 
quadrículas.   

A partir da análise do mapa é possível observar potencialidades e fragilidades do 
conhecimento das pessoas sobre áreas de riscos, principalmente quando correlacionado a 
outras informações bibliografias e de coleta de campo em entrevistas, em especial ao mapa de 
zoneamento dos riscos ambientais elaborado em 2005. 

De um modo geral, verificou-se que a população tem certo conhecimento e dimensão 
espacial dos riscos existentes, cuja abrangência e magnitude dos impactos em algumas áreas 
ultrapassa à identificada no mapeamento técnico. Isso pode ser observado no caso do risco à 
inundação e alagamento. Por mais que os fenômenos sejam relacionados, há um diferencial 
conceitual entre os termos, e o mapa técnico só traz o risco à inundação. Entretanto, em relatos 
apresentados pelos entrevistados, verifica-se que os problemas gerados com os alagamentos 
são também bastante danosos, resultando em sérios danos materiais e sociais.  

Dois outros fenômenos foram relatados pela população durante a aplicação dos 
questionários, os vendavais e as quedas de árvores, que embora não estivessem relacionados 
nas perguntas fechadas do questionário, foram citados nas perguntas abertas que ensejavam a 
comentários e sugestões.  

Por outro lado, observou-se que uma parte dos entrevistados demonstrou restrição em 
declarar que a sua residência encontra-se em área de risco, em especial os moradores da Vila 
Indaiá, uma área de ocupação irregular, localizada numa área de preservação permanente, na 
margem esquerda do rio Indaiá, no bairro do Perequê-açú.    

Espacializar os problemas e riscos percebidos pela população é bem relevante 
principalmente quando se pretende analisar a complexidade do lugar, promover uma gestão 
integrada do território e desenvolver projeto educativo direcionado para públicos diversos 
atendendo às demandas locais, atuando junto às lacunas apontadas a fim de saná-las, na área 
de uma micro bacia hidrográfica. 

A metodologia adotada se mostrou eficiente para o diagnóstico e mapeamento de riscos 
da percepção dos residente nos bairros estudados, trazendo informações relevantes e que 



podem ser adicionadas e correlacionadas às informações técnicas, a fim de compor cenários 
que poderão subsidiar planos preventivos, estratégias de ação e programas educativos.  
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