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Os escorrcga mcntos no Estado do Rio de Janeiro cstiio associ ados historicamcnt c a clevado numcro de mortcs c a cxtcnsos custos cconomicos, com dcstaqu c
para as rcgiocs que tem cncos tas rcprcscntad as por macicos roch osos fraturado s, pcrfis de solos rcsiduais dcseuvolvidos sobrc rochas mctarnorficas de
alto grau, zonas de conccntracdo de matacocs graniti cos individuali zados "in situ", perfis rasos de so lo sobrc roch a sa ou depositos hctcr ogeneo s dc talus
c colu vio sob gradicntcs e1cvados. Alcm dcstas carac tcris ticas natu rais, a ocupacao urbana desord cnad a, nos limit cs das cidadcs com maiorcs densid ades
dcmo graficas, conlribui para a ocorrencia frcquent c de dcsastrcs.
o rcg istro sistema tico dos cscorrcgamcntos mais significativos , com vistas a cntcndcr a sua distribuicao cspacial c os scu s fatorcs prcdi sponcntes c
dcflagr adore s, tcvc inicio na dccada de 90, com 0 banco de dados " Invcntario Estadual de Esco rrcgamc ntos", dcscnvolvido pcla PUC-Rio , a EMOP e a
C PRM . A partir de 200 I, 0 Projcto "Estudos de Mccan ismos de Instabil izacao de Encostas" do Grupo PRON EX da PUC-Rio ass umiu a rcs ponsabilidadc de
docum cntar os acidcntcs c de propor mctodologias para 0 mapcamcnlo das areas de risco. Em 200 6, este s objctivos foram rcpassados ao proj cto " Plataforma
GEORISC - Engcnharia de Cornpu tacao Aplie ada Ii Anali se de Riscos associados aos Escorregamentos", eoordcnado pela PUC-Rio e financi ado pela
FAPERJ .
Em 2009 , a pcsqu isa rcccbeu 1II1l grande apoio com a cons tituicao pclo DRM-RJ do Nuclco de Anal ise e Diagn ostico dos Esco rrcga mcntos no Estado do
Rio dc Jan eiro, cujo objctivo c contribuir para a adoca o de acocs rnais cfctivas pam a rcduc ao do risco a csco rrcga mcntos nas cidadcs ftumincn scs. Dcsde
cntao os dados gerado s incluem :
I. A atuulizacao do lnvcntario Estadual dc Escorrcgamcntos: os documcntos tccnico s quc relatam os cscorregamentos signifi cativos dos ultimos dcz
anos foram incorporados a Plataform a GEORISC;
2. A prcparacao de rclatorios tccnicos para as situacoes mais criticas de risco a cscorrcgam cntos: uma seric de situaco cs de risco j a idcntificadas pelas
dcfcsas civis e/ou secrctarias mun icipais f1umincnscs, foram v istoriadas . Os resultados dcst as vistori as inclucm a avaliacao do grau de risco e a indicacao da
nccc ssid adc de intcrdicac de moradi as e dos tipos de obras de contcncao e drenagem necessaries para a rcdue ao do risco .
3. 0 estabel ecimento de uma Rede de Ob scrvacao e Inform acao: compost a por tecni cos muni eipais, a composicao da rcde c a primeira etap a de urn
p rog rama de Trein ament o Preliminar de Agc ntes Municipais para ldcnti ficacao qualificada de risco a escorrcgam entos.
As conclusocs parciais da Analise e Diagnostico dos Escorrega mentos no Estado sao:
I.
A rcgi ao metropolitana do Rio de Janeiro c ondc se conc cntram os frcqucntcs escorrcgamcntos nas enco stas, porquc ali cstao prcscntes e se
somam as condicionantes gcologicas c antropicas ncccssar ias para a sua ocorrencia;
2.
Ha aspec tos gco logicos locais, como a prcscnca dc bancos calcareos sujcitos a subs idcnc ia ka rstica, e de ho rizontcs de rocha muito fratur ada
suje itos a desl izamentos profundos, muito intcressa ntes de se pcsquisar mais detalhadamcnt e, fora do ambito da rcgiao metropolitana do Rio de
Janeiro;
3.
A cada ano sobe 0 muncro de escorreg amenl os com volume inferior a 10m3 (pcqucnos), mas quc cau sam os mesmos grandes dano s do s acidcntcs
mais volumosos. Ist o aco ntccc no Muni cipi o do Rio de Janeiro c na rcgiao sc rrana, mas tarnbcm vcm ocorrcndo , de forma prcocupant c, na
Baixada Flum incnsc, que, a rigor, dcvc ria tcr indices ma is baixos, dado a morfologia mais suave das enc ostas.
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o papcl do scr hum ane como age nte geologico tcm sido amplamc ntc considcra do co mo modificador da supcrfic ic da Terra atraves de feicocs e depo sitos
dcnominados tecn ogenicos. No prcscnt c trabalho aprc senta-se uma abordag cm na qual os proccssos tccnogenicos sao analisados sist ematieamcntc, ou scja,
na form a de sistemas tecnogenicos e nao apenas como depo sitos tccnogcnico s. Para esse tipo de abordagem forum estudados os sistem as tccnogcnicos do
Municipio dc Sao Paulo no contexte de sua cvolu cao histori ca 0 que foi fundamental para a origem e desenv olvimcnto da atual rnetropole. A rctifica cao dos
rios Tiete e Pinhei ros, com 0 objctivo inicial de gcracao de cnergia , altera ram complctame ntc 0 original regime mcand rante com a irnplant acao dos can ais
destcs rios. Estas intervcnc oes proporcionaram condico cs para a oc upacao dcstas varzeas e a implantacao de uma scrie de infra-cstm tura com destaqu e para
as vias as marginais. Com a ocup acao das antigas areas de varzc a, nao so dos antigos rios Tiete e Pinheiros, mas tambern de seus aflucntcs, a cidadc passou
a so frc r urn aumcnto considcravcl dos proccssos dc inundaca o. Para rcstabelc ccr 0 papcl de rctcncao de aguas dcsempenhado pclas anti gas varzc as foram
implan tados divcrsos reservatori os de retcn cao: os denomin ados " pisci nocs ". Os canais do Ticte, Pinhciros e aflucntes. j untamcnte com os piscinocs e outras
cstruturas de retcn cao, como 0 rcservatorio da Barragem da Pcnha, foram agrupados no Sistema Tecnogcnico de Canais e Rcscrvatorios, A ncce ssid ade do
Homcm sc apropriar dos cspacos no proce sso de urbanizacao, marc ada por 1II1l ordcnamento niio-planejado, rcsultou cm ayao tipicamcntc tecnogenica, pois
ele rccriou paisagen s c modificou completamcntc a d infimica supe rficial, scj a dcgradando ou agradando 0 relevo, assirn todo cste processo foi inserido no
Sistema Tccnogenico de Ocupayao Urbana e que pcla sua abrange ncia foi subdividido cm Sislcmas Tccno gcn icos dc Infra-cstrutura, Residuo s, Min erayao ,
Mov imentos de Massa e Arcas Contamina das. A aplicayao do es tudo dc sistemas para caracterizayao da cvoluyao dos tccnogenos penllitiu um a visao
integrada dos diversos es tudos rcalizad os sobrc 0 tellla no Muni cip io de Sao Paulo . 0 atual es lligio da evoluya o do conhecimento sobre tecnogcno s ja
sup crou a discussao sobre a inftucncia ou nao da ayao antropica como agcnte gcologico. Atualmcnte, a discus siio reside na nccessidade da abordagcm
integrada dos sis temas tecno gcni cos, como prop osto no presenl e lrab alh o. No caso do Municipio de Sao Paul o, os cstudos rcalizados alc 0 momenlo foram
feitos dc forma compartimenlada, ou seja , rc fcrcm -se a es tudos espec ificos sobre a lIIinerayao, sobre areas de risco gcologico, so brc disposiyao de residu os,
cnlre oulros, porcm scm integra yao ent re os mcsm os. Ao abordar os proc csso c produto s tccno genicos de form a sistcmic a foi possivcl idcntifie ar a din amica,
interayao e evoluy ao dc um sistcma para oulro , 0 que dem onstrou sc r Ullla forma eficiente para sub sidiar prop ostas para tralalllento dos problemas a mbientais
e urbani stico de uma cidadc, conslitu indo assi m um importanle instnnllcnto na gcstiio dc areas urb ana s.
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