
16º Congresso Brasileiro de Geologia de Engenharia e Ambiental 1 

16º Congresso Brasileiro de Geologia de Engenharia e Ambiental  
 

 
Influência dos fatores geológicos na definição de setores de risco alto e 

muito alto de deslizamento do município de São Paulo 
 

Pedro Paulo Dipe Martins 
1
; Eduardo Soares de Macedo

2
 

 

Resumo – Deslizamentos são processos geológicos de grande relevância no município de São 
Paulo, chegando a causar transtornos, prejuízos econômicos e até mortes. A fim de identificar os 
locais em que estes processos ocorrem, a Prefeitura Municipal de São Paulo juntamente com o 
IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) realizaram em 2010 um levantamento dos setores de 
risco de deslizamento. A presente pesquisa utilizou as informações deste levantamento e analisou 
a influência dos condicionantes geológicos nos setores de risco alto e muito alto de deslizamento. 
As informações do levantamento realizado pelo IPT foram cruzadas com litotipos, feições 
estruturais e declividade. Analisando os dados obtidos destes cruzamentos, concluiu-se que o 
meio físico apresenta forte relação com os setores de risco alto e muito alto de deslizamento no 
município de São Paulo. 

 

Abstract – The landslides are a very important geologic matter in the city of São Paulo. Its 
importance grasps several social strata, such as habitation, public health and sanitation. With the 
purpose to identify the places where the landslides may occur, the public administration of São 
Paulo (Prefeitura Municipal de São Paulo) and IPT (Instituto de Pesquisas e Tecnologia) made a 
research in 2010 to define the sectors around the city that were risked of suffering landslides. This 
study used the data from the previous research to analyze the influence of the geological factors in 
landslides of high and very high risk. Intersecting the IPT’s research data to lithotypes, structural 
patterns and declivity. Analysing the results of this research, concluses that the physical attributes 
have strong relation to high and very high risk of landslide in the city of São Paulo. 
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1. INTRODUÇÃO 

Em 2010 a Prefeitura de São Paulo contratou junto ao Instituto de Pesquisas Tecnológicas 
– IPT o mapeamento de áreas de risco de deslizamentos e solapamento de margens de córregos. 
Esse mapeamento identificou 407 áreas de risco em 25 subprefeituras, subdividindo cada área 
em setores em função do nível de risco de cada um desde Risco Baixo (R1), Risco Médio (R2), 
Risco Alto (R3) até o Risco Muito Alto (R4) espalhadas por toda a cidade. Dentre as 407 áreas de 
risco, foram mapeados 368 setores de risco alto e muito alto de deslizamento, os quais foram o 
objeto deste estudo. 

O objetivo deste trabalho foi correlacionar fatores geológicos (litotipos, feições estruturais e 
declividade média) com a ocorrência de setores de risco alto e muito alto de deslizamento do 
município de São Paulo. 

2. METODOLOGIA 

A metodologia empregada nesta pesquisa envolveu a análise dos dados do levantamento 
dos setores de risco de deslizamento e solapamento de margem do município de São Paulo, 
realizado pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas do estado de São Paulo (IPT).  
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A primeira etapa consistiu em refinar os dados, separando as informações que seriam 
pertinentes à pesquisa, retirando os setores em que dominavam os processos de solapamento de 
margem, assim como os riscos baixo e médio, restando somente os setores de risco alto e muito 
alto de deslizamento, que foram o foco deste trabalho. Após este refinamento dos dados brutos, 
realizou-se o cruzamento com os mapas-base de geologia e declividades obtendo a extração de 
quatro parâmetros físicos distintos (litotipos, feições estruturais e declividade). 

Adiante será explicado como foram extraídos os atributos dos parâmetros físicos. 

a. Litotipos 

Com a intenção de analisar os litotipos como fatores que influenciam os setores de risco, 
extraíram-se os litotipos predominantes em cada setor de risco e a representação (em área e 
porcentagem) destes no território do município, a fim de estabelecer valores de referência. Estes 
valores foram comparados entre si colaborando na análise da influência dos tipos de rochas nos 
setores de risco. 

A extração propriamente dita dos litotipos dos setores de risco foi realizada utilizando o 
mapa geológico do município de São Paulo (São Paulo, 2000) e os setores de risco. Criou-se um 
centroide dos setores de risco e relacionou-se este com os litotipos no mapa geológico. Para a 
elaboração dos valores de referência, extraiu-se a área de todos os polígonos dos litotipos. 

b. Feições Estruturais (lineamentos) 

Para quantificar a influência das feições estruturais nos setores de risco, geraram-se seis 
buffers dos lineamentos do município de São Paulo. Estes buffers são polígonos que “aumentam” 
a área de influência de determinada feição, no caso falhas geológicas presentes no mapa 
geológico (São Paulo, 2000). Após a geração dos buffers considerou-se que os setores de risco 
que se localizavam dentro do limite dos buffers estavam sobre influência do mesmo. Desta 
maneira, interpolaram-se os dados dos setores de risco que estão inseridos nos buffers, 
considerando que estes sofrem influência das falhas geológicas. Foram gerados buffers de 100, 
200, 400, 600, 800 e 1000 metros e a área de influência de cada lineamento, considerando os 
setores de risco. 

c. Declividade 

Para a geração da declividade média de cada setor de risco, extraiu-se um ponto central de 
cada setor de risco (centroide) e relacionou-se a este ponto um arquivo shapefile (São Paulo, 
2002) que contém a declividade média do município de São Paulo. O resultado foi expresso em 
uma tabela que relaciona os setores de risco e a declividade do centroide. Para fins de 
comparação, realizou-se também a aquisição da inclinação média do município de São Paulo, 
extraindo os valores de declividade do arquivo shapefile, utilizado como referência, de todo 
território municipal, juntamente com a área de cada declividade, criando assim uma tabela de 
referência da declividade do município de São Paulo. 

3. RESULTADOS 

Para analisar a influência dos litotipos na determinação dos setores de risco alto e muito alto 
de deslizamento, preferiu-se utilizar as formações geológicas, em vez dos tipos de rochas, uma 
vez que o mapa-base tomado como referência empregava esta classificação. O mapa geológico 
do município de São Paulo juntamente com os setores de risco alto e muito alto de deslizamento 
está representado na Figura 1.  

Nota-se que os litotipos que apresentam maior correlação com os setores de risco são 
rochas ígneas e metamórficas, com destaque para o Complexo Embu que abarca cerca de 45% 
de todos os setores de risco de deslizamento.  
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Figura 1: Mapa geológico do município de São Paulo com os setores de risco alto e muito alto de 

deslizamento. Modificado de: São Paulo (2002). 

A fim de melhor visualização das informações, compilou-se em uma única tabela as 
formações geológicas com a área que ocupam no território do município de São Paulo, em 
porcentagem, e a porcentagem que cada litotipo representa nos setores de risco, como 
observado na Tabela 1. 
 

Tabela 1: Formações geológicas e setores de risco alto e muito alto no município de São Paulo. 

Formações Área (%) Setores de risco (%) 

Formação Resende – formação sedimentar 25,8% 6,3% 

Complexo Embu - alto grau metamórfico 25,5% 33,4% 

Suites Graníticas Indiferenciadas 16,1% 20,1% 

Depósitos aluvionares 11,5% 8,2% 

Complexo Embu – médio grau metamórfico 7,1% 5,4% 

Grupos São Roque e Serra do Itaberaba- 
complexo metamórfico 

8,2% 19,3% 

Complexo Embu – baixo grau metamórfico 3,9% 6,8% 

Formação São Paulo – formação sedimentar 2,0% 0,5% 

Total 100% 100% 
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As formações sedimentares apresentam grande parcela no território do município de São 
Paulo, cerca de 40%, entretanto esta relação se inverte no caso dos setores de risco de 
deslizamentos, ocupando 15%. Esta lógica vai ao encontro do contexto histórico da capital 
paulistana em que os terrenos centrais da cidade, localizados dentro da Bacia Sedimentar de São 
Paulo, favoráveis à ocupação num primeiro momento, devido a “terrenos pouco acidentados, 
água em abundância, lençol freático raso e solos de fácil escavação” (Rodriguez, 1998), foram os 
primeiros locais a serem ocupados. Num segundo momento, a partir de 1950, ocorreu o processo 
de ocupação informal de terrenos que foram deixados de lado no início da ocupação, ou seja, 
terrenos localizados fora da Bacia Sedimentar de São Paulo em que predominavam terrenos 
cristalinos ou cristalofilianos que apresentavam grande suscetibilidade a deslizamentos, segundo 
Peloggia (1998). 

As feições estruturais também apresentaram uma interessante resposta à presença de 
setores de risco de deslizamentos. Na Figura 1 pode-se observar a proximidade dos lineamentos 
morfoestruturais com os setores de risco, principalmente na região localizada na porção norte. 

Os dados de influência dos buffers dos lineamentos nos setores de risco são apresentados 
na Tabela 2.  

 

Tabela 2: Influência dos lineamentos estruturais nos setores de risco alto e muito alto. 

Buffer (metros) 
Número de setores de risco que 

estão sob influência 

Número de setores de risco que 

estão sob influência (%) 

Buffer 100 28 8% 

Buffer 200 43 12% 

Buffer 400 78 21% 

Buffer 600 97 26% 

Buffer 800 105 28% 

Buffer 1000 113 31% 

Analisando a Tabela 2, percebe-se que há uma relação direta entre a presença de 
lineamentos estruturais e os setores de risco no município de São Paulo, assim aumentando a 
área de influência dos lineamentos, ou seja, aumentando o buffer, nota-se um aumento no 
número de setores de risco que estão sob influência. 

A presença de falhas pode induzir modificações no terreno que contribuem nos processos 
de movimentos de massa. Estas modificações estão ligadas ao aumento da declividade da 
região, gerando materiais mais suscetíveis a deslizamentos, uma vez que o plano de falha gera 
maior percolação de fluidos, contribuindo para o intemperismo; além de gerar zonas de fraquezas 
em subsuperfície. Desta maneira, justifica-se a correlação entre as falhas e os setores de risco. 
Entretanto ressalta-se que esta relação é mais perceptível quando se extrapola a área de 
influência das falhas, uma vez que a evolução do plano de falha propiciou um aumento na 
distância no rejeito, assim somente os buffers de maior área conseguem interceptar. 

Outro fator de grande relevância na definição dos setores de risco de deslizamentos é a 
declividade do terreno. Para quantificar este atributo classificou-se o município de São Paulo em 
quatro grandes grupos de declividades e compararam-se os valores obtidos do território do 
município de São Paulo, obtendo-se valores de referência. Em seguida, relacionou-se a 
representatividade de cada grupo de declividade com os setores de risco, como observado na 
Tabela 3. 

 

Tabela 3: Comparação da declividade, com a área territorial do município de São Paulo, 
em porcentagem, e a distribuição dos setores de risco alto e muito alto. 

Declividade Área Total (%) Setores de risco (%) 

Grupo I - 0 a 05% 31,7% 5% 

Grupo II - 05 a 25% 58,9% 33% 

Grupo III - 25 a 60% 9,1% 51% 

Grupo IV – Acima de 60% 0,4% 11% 

Total 100% 100% 
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Assim como no caso dos litotipos, observados na Tabela 1, notou-se uma inversão de 

valores dos grupos com maior representatividade territorial e de setores de risco. Terrenos com 
menor declividade constituem grande maioria do território paulistano, entretanto correspondem a 
menos de 40% dos setores de risco. Estes dados estão dentro do esperado, uma vez que 
deslizamentos e movimentos gravitacionais de massa em geral possuem relação direta com a 
inclinação da encosta, pois a componente gravitacional, atuante na tensão de cisalhamento, é 
maior em inclinações maiores (SIDDLE e OCHIAI, 2006).  

4. Discussão 

Considerando os atributos geológicos utilizados, percebeu-se que estas feições 
apresentaram forte correlação com a presença de setores de risco. Dentre os fatores que 
apresentaram maiores relações com os setores de risco, se destaca a declividade. Entretanto 
este atributo é derivado de outros, como litotipos e lineamentos estruturais, ou seja, em geral há 
forte correlação entre os fatores geológicos e os setores de risco alto e muito alto de 
deslizamento. 

Percebe-se também que no município de São Paulo a partir da segunda metade do século 
XX ocorreu a ocupação, principalmente informal, em terrenos periféricos, uma vez que os locais 
com maior aptidão à ocupação, localizados dentro dos limites da Bacia Sedimentar de São Paulo, 
já se encontravam povoados. Desta maneira o crescimento urbano informal ocorreu nas 
periferias, denominado de “padrão periférico de crescimento” por Rolnik in Peloggia (1988), sendo 
que, em geral, estes locais apresentam maior suscetibilidade a movimentos de massa por se 
tratar de terrenos com maiores declividades. Este modelo de ocupação, pressionado por fatores 
socioeconômicos, culminou no aumento das áreas de riscos de deslizamentos na metrópole 
paulistana, colocando em risco grande parcela da população carente. 
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