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Introdução  

A finalidade deste documento é disponibilizar para pessoal não especializado (the assessor) 

alguns indicadores simples para identificar solos perigosos e impedir sua utilização para 

construção residencial ou ocupação de curto prazo, além de identificar solos que necessitem de 

medidas mitigadoras de segurança antes de serem utilizados. O documento usa observações 

gerais feitas durante levantamentos ambientais, geomorfológicos e de geologia de engenharia 

para fornecer uma abordagem simples mas estruturada de coleta de informações que permita a 

tomada de decisões preliminares sobre o uso da terra.1 

A avaliação adequada dos perigos e a gestão apropriada dos riscos ambientais são temas 

importantes que exigem um nível considerável de especialização e geralmente são 

conduzidos por equipes multi-disciplinares. Este guia não elimina a necessidade de uma 

assessoria especializada antes da tomada de quaisquer decisões definitivas sobre uso de terras,  

mas pode auxiliar na identificação do tipo de assessoria mais necessária.  

Os perigos a serem identificados incluem água, estabilidade do solo e exposição a elementos 

químicos. Água pode constituir perigo devido a enchentes ou drenagem inadequada, ausência de 

água potável ou dificuldades para descarte seguro de águas residuais.  A instabilidade do solo  

pode resultar de encostas instáveis, deslocamentos subterrâneos com causas naturais ou 

humanas, ou fenômenos como terremotos e vulcões. Avalanches, queda de escombros ou 

deslizamentos em terrenos acidentados ou áreas de mineração têm tido efeitos devastadores em 

ocupação do solo ao longo do tempo e são fenômenos que, em retrospecto, poderiam e podem 

muitas vezes ser previstos com facilidade. Os perigos químicos são geralmente vistos como 

                                                           
1 Para mais informações, consulte:   

• Key Findings of Workshop on Rebuilding for Resilience: How Science and Engineering Can Inform Haiti's 
Reconstruction :  http://www.state.gov/p/io/rls/fs/139155.htm 

• Camp management toolkit|chapter 164 environment :  http://www.nrc.no/arch/_img/9293557.pdf 
• GUIDELINES FOR RAPID ENVIRONMENTAL  MPACT ASSESSMENT IN DISASTERS;  Benfield 

Hazard Research Centre, University College London and CARE International;  April 2005 Prepared by: 
Charles Kelly Affiliate, Benfield Hazard Research 
Centrehttp://www.reliefweb.int/library/documents/2005/bhrc-gen-30apr.pdf 

• Checklist-Based Guide to  Identifying Critical Environmental Considerations in Emergency Shelter Site 
Selection, Construction,  Management and Decommissioning;  C. Kelly, 2005 
http://www.reliefweb.int/library/documents/2005/bhrc-gen-31may.pdf 

 

http://www.state.gov/p/io/rls/fs/139155.htm
http://www.nrc.no/arch/_img/9293557.pdf
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causados pela atividade humana, mas podem também ter causas naturais (por exemplo, altos 

níveis de arsênico em águas subterrâneas ou sulfatos no solo). Em sua maioria, esses perigos 

deixam marcas reconhecíveis na superfície ou já foram sentidos em alguma época pelos 

habitantes locais. Assim sendo, é importante notar que um dos fatores para qualquer tomada de 

decisões sobre o uso do solo é a interação direta com membros das comunidades locais. “Porque 

essa area plana está desocupada?” 

A maioria das perguntas a seguir requer respostas sim/não – se a resposta for “sim”, isso 

significa que pode haver necessidade de uma assessoria especializada ou análise de alternativas. 

Para auxiliar em uma investigação mais profunda e eventual tomada de decisões, as perguntas 

são criadas com a finalidade adicional de instigar o assessor para fazer anotações sobre 

características particulares e tirar fotografias. Nessa era de câmeras digitais, não existe mais o 

excesso de fotos. Tire fotografias detalhadas de tudo que possa parecer atípico ou qualquer 

detalhe provocado por essas perguntas. Tente tirar fotos panorâmicas para cobrir a área total do 

local a partir de ângulos variados e mostrar com clareza a configuração do terreno.   

Antes de partir 

Use o “Google Earth”, imagens de satélites e quaisquer mapas topográficos disponíveis, sejam 

antigos ou novos, para construir uma imagem do local e seus arredores e utilize essas imagens 

para começar a responder as perguntas. O ideal é tentar construir uma imagem histórica do site 

usando fotos e mapas antigos. Consulte fontes locais e regionais para informações geológicas 

(USGS, BGS e muitas sociedades geológicas nacionais têm extensas bases de dados com mapas 

geológicos e algumas já estão disponíveis online). Consulte órgãos públicos locais para 

conseguir registros ambientais, de planejamento ou de uso do local. Se for o caso, use catálogos 

de telefone ou mesmo registros locais de pagamento de impostos para compreender o uso do 

local ou de alguma área específica. Se for possível, faça o download de mapas topográficos e 

geológicos para tê-los em mãos quando estiver em campo e fazer anotações. Às vezes é possível 

identificar condições perigosas inaceitáveis em certos locais usando apenas as informações 

disponíveis em nosso local de trabalho.   
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Tempo decorrido após eventos perigosos  

Quanto mais recente ou frequente o dano ao solo, mais claras são as marcas na superfície que 

provam a ocorrência do evento danoso.  

1. Idade estimada da vegetação: menos de 10 anos?  (pode indicar um evento perigoso de 

alta taxa de retorno).    

2. Idade estimada das edificações: menos de 10 anos, mais de 50 anos, mais de 100 anos?  

3. As edificações existentes há mais de 50 anos estão situadas longe de corpos de água, 

encostas, barragens ou aterros?   

Encostas 

Quanto maior o ângulo da encosta, maior o risco de instabilidade: qualquer medição acima de 2 

graus pode exigir engenharia para permitir a construção de estruturas estáveis. Encostas 

íngremes (mais de 10 graus) perto da área (seja em aclive ou declive) sugerem potencial mais 

alto de eventos perigosos resultantes de enchentes, deslizamentos, queda de sedimentos e detritos 

e avalanches. O solo localizado nos espaços entre encostas íngremes pode causar inundações, 

enquanto que o solo aberto situado em acidente geográfico do tipo canyon pode ocasionar 

inundações e queda de sedimentos e detritos.  

1. O ângulo da encosta é mais de 2 graus?  

2. Existem encostas íngremes por perto (sejam aclives ou declives)? 

3. Existe algum canyon profundo em local mais alto?   

4. A área é confinada por encostas íngremes ou paredes de canyon?  

5. Existe algum canal seco coberto com cascalho ou pedras? 

6. Existem rochas fora do lugar?  

7. Existem árvores mortas ou árvores com galhos ou ramos apresentando dano 

significativo?  
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8. Nota-se a presença de árvores crescendo em ângulos inclinados ou aparentemente 

mudando de ângulo, quando o crescimento normal das mesmas é vertical?  

Água 

Águas empoçadas, lençóis freáticos altos, e riachos ou rios com erosão ativa podem levar à 

ocorrência de instabilidade do solo e enchentes e dificultar o descarte da água (inclusive esgoto). 

Se a água subterrânea for usada como recurso hídrico, haverá um alto risco de poluição.  

1. Quando foram as últimas chuvas? 

2. Nota-se a presença de água empoçada (poças, piscina biológica, lagoa)?  

3. Qual a distância para a água de superfície mais próxima? 

4. Existem canais de fluxo (sejam secos ou de água corrente) passando pelo meio do local 

ou por perto? 

5. Os canais de fluxo são frequentes? Se entrelaçam?   

6. Qual a elevação relativa entre o local e a água de superfície mais próxima? (Se forem 

perto, a água subterrânea pode ser rasa e o risco de enchentes mais alto; se forem perto de 

água aberta,  o risco de tempestades ou tsunami é maior).  

7. Existem drenos ou valas a céu aberto transportando águas residuais ou esgoto para dentro 

do local ou para canais que atravessam o local?  

Formas terrestres 

Os processos lentos, de baixo perigo e formadores tendem a criar formas terrestres uniformes e 

com inclinação suave. Mudanças repentinas de topografia indicam movimentos desiguais da 

terra (em termos geológicos) como, por exemplo, aqueles causados por erosão de riachos de 

fluxo acelerado (mesmo quando há ausência de água no fundo da sarjeta), deslizamentos, 

terremotos ou ação humana.  

1. Nota-se terreno plano quando a terra circundante não é plana?  

2. Hummocky? (grande número de depressões, buracos, lagoas) 
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3. Alguma escarpa abrupta ou falhas de inclinação?  

4. Alguma rocha ou pedra na superfície do solo ou por perto?  

Perigos Industriais 

Sinais de atividade industrial, mineração ou descarte de resíduos indicam perigos vinculados a 

produtos químicos contaminantes. Inspeções visuais raramente permitem um levantamento para 

concluir se existe um risco significativo de exposição a elementos químicos. Se existir, portanto, 

qualquer suspeita de utilização industrial, é muito importante planejar uma investigação mais 

detalhada e controles de engenharia. Os perigos industriais podem também ser físicos: acúmulo 

de resíduos, mesmo que sejam quimicamente inertes, podem ser instáveis; pode haver ocorrência 

de incêndios subterrâneos em minas e aterros que prejudicam a estabilidade da superfície.  

1. Existem prédios industriais (em uso ou fora de uso) na propriedade ou por perto?  

2. O terreno é plano em meio a terras acidentadas ou elevado em meio a terras planas?  

3. Algum indício de chaminés? 

4. Existem indícios de excavações de reaterro (cores de solo diferentes, remendos ou 

cimento)? 

5. Existem trechos de solo descolorido ou de cobertura sólida? 

6. Algum sinal de vegetação morta ou trechos onde não cresce nenhuma planta?  

7. Algum acúmulo de materiais, inclusive solo?  

8. Algum odor fora do comum no ar, no solo ou na água?  

9. Existe alguma água colorida ou oleosa, seja empoçada ou fluindo? 

10. Vê-se algum tambor de plastico ou aço deixado no local – seja na superfície ou 

enterrado?  

11. Alguma pilha de pneus?  

12. Existe alguma empresa industrial a menos de 1 milha de distância?  
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13. Existem minas ou pedreiras? 

14. Se existem minas ou pedreiras, o que é extraído?  

15. A substância minerada é perigosa?  

16. Como e onde são acumulados os resíduos de mineração?  

17. Os resíduos de mineração estão a 150 metros do local?  

18. Existe algum resíduo de mineração acumulado em área mais elevada do que o local?   

19. As minas e pedreiras são restauradas com uso de reaterro?  

20. Algum indício de incêndio subterrâneo ou liberação de gases? (fumaça ou vapor 

emanados do solo, solo queimado, trechos de solo quente, “aberturas no solo”, “fossos” 

na terra) 

História e conhecimentos locais 

Nenhuma inspeção preliminar é capaz de revelar todas as informações relevantes sobre um 

pedaço de terra específico. Sempre que possível, portanto, é preciso aproveitar os conhecimentos 

locais. Esses conhecimentos locais podem ser imediatos (entrevistas com residentes de longa 

data) e indiretos (como é retratada a terra pelas pessoas locais e nas histórias locais?) 

1. A população local tem algum nome fora do comum para o local?  

2. Esse nome fora do comum indica alguma prévia utilização (Tanner’s lane) ou evento 

passado (Les Eboullements) potencialmente perigosos? 

3. Os nomes existentes não condizem com o local (por ex., um projeto em construção na 

Rua das Palmeiras situado em área comercial que não apresenta nenhuma palmeira)?  

4. Existem restrições de planejamento locais ou costumes locais que impeçam alguma 

utilização específica do local?  

5. Onde ficam situados os cemitérios locais?  

Que informações podem ser obtidas em conversas com os habitantes do local?  
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6. Aborde os habitantes locais de longa data com qualquer uma das perguntas listadas nas 

seções anteriores desta pesquisa, 

 – mas especialimente as seguintes:   

7. Como era usada a terra anteriormente?  

8. Já houve edificações na terra? Se não, porque não? Se sim, porque já não existe 

nenhuma?  

9. Alguém se lembra de enchentes ou movimentos de terra?  

10. Se houver riachos, até que altura a água subia? 

11. Se houver árvores, quando elas foram plantadas?   

12. Se não há árvore alguma agora, já houve em alguma época? O que aconteceu com elas?  

13. Alguém já plantou e colheu alimentos na terra? Se não, porque não? Se nunca mais 

plantaram, porque pararam?  

14. Existem poços no local? A água é boa para se beber? É boa para lavar roupa? Qual o 

gosto da água? Algum cheiro? A água muda de cor quando armazenada?  
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