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RESUMO 

 

O processo de urbanização no Brasil tem gerado assentamentos habitacionais em áreas susceptíveis a 
riscos naturais, tanto em encostas declivosas quanto em planícies aluviais, sujeitas a deslizamentos e 
enchentes, respectivamente. Este trabalho tem como objetivo geral realizar um estudo através de uma 
abordagem perceptiva dos deslizamentos de encostas nas favelas localizadas em áreas de risco no 
município de Campos do Jordão-SP. O Município de Campos do Jordão, com uma área de 269km², está 
situado a leste do Estado de São Paulo, ocupando parte do reverso da Serra da Mantiqueira. Suas altitudes 
variam entre 1600 e 2000m. As características climáticas, a flora, suas configurações geomorfológicas e 
paisagísticas definem um conjunto significativo  que marcou a origem e o destino da cidade. Campos do 
Jordão, com cerca de 45.000 habitantes, conhecida como a Suíça Brasileira, apresenta além dos seus 
belos bairros residenciais, onde são construídas mansões por aqueles que formam a elite, o seu lado triste e 
sombrio onde aparece a miséria e a  fome e, também o desemprego.  Suas favelas, a maioria em áreas de 
risco, abrigam muitas pessoas entre adultos, crianças e idosos que na época do frio e das chuvas fortes 
necessitam de compreensão e ajuda material. As favelas em seu processo de organização espacial ao se 
localizarem em encostas devastam florestas; em mangues, os transformam em pântanos; nas várzeas dos 
rios, alteram o seu equilíbrio, poluem as águas e, principalmente, conduzem à degradação das condições 
de existência de grandes segmentos populacionais, inclusive a da própria população favelada. 

 

 

 

A PERCEPÇÃO GEOGRÁFICA 

O estudo da percepção geográfica tem sido empregada por muitos estudiosos 
como uma estratégia na tomada de consciência da população frente a inúmeros riscos e, 
também, na tomada de decisão dos governos que visam à solução de vários problemas.  

Neste sentido, a abordagem perceptiva vem sendo adotada em diversas partes do 
mundo, em níveis de planejamento, no manejo integrado do meio ambiente e, alem 

Departamento de Geociências 
Laboratório de Pesquisas Urbanas e Regionais 

Simpósio Nacional sobre Geografia, Percepção e Cognição do Meio Ambiente 
HOMENAGEANDO LÍVIA DE OLIVEIRA |Londrina 2005| 



  -2- 

Simpósio Nacional sobre Geografia, Percepção e Cognição do Meio Ambiente   
|Londrina 2005| 

disso, é considerada importante para melhor entender a conduta do homem no espaço 
geográfico, esclarecendo assim, sua relação com o meio ambiente, que para Oliveira 
(1983), é tudo que rodeia o homem.  

Uma concepção pluridimensional continua Oliveira (1983), que engloba o físico, 
o ecológico, o social, o ético e o psicológico. Esta noção de meio ambiente está 
intimamente ligada à própria vida, pois nenhum ser vivo sobrevive em um espaço vazio, 
sendo que a vida só é possível em um meio nutridor, pois o meio ambiente é constituído 
de elementos naturais e construídos pelo homem e de relações entre eles.  

A percepção para Piaget (1956) e para Oliveira (1983) é o conhecimento que 
adquirimos através do contato atual, direto e imediato com os objetos e com seus 
movimentos, dentro do campo sensorial. Percebemos o aqui e o agora. Porém, é a 
inteligência que nos permite prescindir do aqui e do agora, pois ela é a forma de 
equilíbrio para a qual tendem todas as estruturas mentais, possuindo um caráter 
adaptativo, assimilando a realidade e acomodando-se à realidade. 

Ainda segundo Oliveira (1983), a percepção do meio ambiente se faz em várias 
escalas, desde a planetária, até a pessoal, incluindo a continental, a regional e a local. A 
percepção do meio ambiente se preocupa com os processos pelos quais as pessoas 
atribuem significados ao seu meio ambiente, se apresentando como uma interface entre o 
indivíduo/grupo, as decisões políticas e o meio ambiente. 

Nos estudos de percepção do meio ambiente incluem-se temas sobre os azares 
ambientais (naturais e provocados), valorização de paisagens, gestão e manejo do meio 
ambiente, parques nacionais, preferências geográficas, mapas mentais, percepção do 
meio ambiente urbano, percepção das pragas e dos praguicidas na agricultura e 
qualidade ambiental.  

Na verdade, o que se estuda para Oliveira, é o comportamento do individuo 
diante do meio ambiente, qual é a resposta que a pessoa dá ao meio ambiente, quer em 
grupo quer individualmente. Qual é a ação e a reação quando o individuo se defronta 
com o meio ambiente ou quando ocorrem mudanças súbitas, enchentes, terremotos, 
devastações?  

Oliveira (1983) citada por Machado (1997 p.19) explica que psicologicamente 
cada pessoa tem uma percepção do meio ambiente e de sua qualidade, percepção esta 
que é individual, incomunicável e irreversível; mas biologicamente a percepção está 
limitada às condições anatômicas e fisiológicas da espécie humana e se processa dentro 
de padrões culturais, geográficos e históricos. Pode-se, então, afirmar que, apesar da 
percepção ser única, ela é necessariamente emoldurada pela inteligência, que oferece 
diferentes formas cognitivas para os inúmeros conteúdos perceptivos. O mundo exterior é 
rico e variado em coisas e acontecimentos, mas o processo de pensar está na 
dependência de nossa condição humana: acuidade dos órgãos sensoriais, postura ereta, 
desenvolvimento intelectual, destreza manual, capacidade de expressar o pensamento em 
palavras faladas e escritas, sentido histórico e geográfico, organização cultural e, 
principalmente, a procura constante de explicações e a ordenação lógica do mundo, ou 
seja, a reflexão filosófica. 
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Tuan (1980), propõe o termo topofilia para definir o elo afetivo entre a pessoa e o 
lugar ou o ambiente físico, abordando-o sob o ponto de vista das percepções, das 
atitudes e dos valores envolvidos.  

A percepção, para Tuan, é tanto a resposta aos estímulos externos, como a 
atividade proposital; tem valor para a sobrevivência biológica e para propiciar algumas 
satisfações que estão enraizadas na cultura.  

As manifestações topofílicas segundo Tuan incluindo os mais diferentes laços 
afetivos, podem variar desde a apreciação visual e estética, até o contato corporal, 
diferindo profundamente em intensidade, sutileza e modo de expressão.  

Para Forgus (1971), percepção é o processo pelo qual um organismo recebe ou 
extrai certas informações do ambiente e onde a aprendizagem e o pensamento são 
subconjuntos subordinados ao processo perceptivo. 

 

RISCOS NATURAIS 

“Os fenômenos naturais não são riscos... eles tornam-se riscos por causa do 
homem, de sua ignorância ou de sua negligência ”Rhan (1986); Cerri (1993). 

 

 
Foto1- Cedida por Sidney Silva. Vista parcial da Favela Vila Santo Antônio. Deslizamento ocorrido em 
Janeiro de 2000. 
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Para o IPT, Instituto de Pesquisa Tecnológica, apesar do grande impulso técnico-
científico verificado nas últimas décadas em relação à análise e controle de riscos 
naturais, ainda persiste uma relativa controvérsia quanto à utilização e o significado dos 
termos "evento", "acidente", "desastre", "suscetibilidade" e "risco". 

Tendo-se em conta a dificuldade para a obtenção de definições universais e, 
principalmente, que as noções de acidente e risco variam de local para local em função 
de parâmetros culturais, sociais e econômicos, o IPT adota como referencial geral os 
seguintes: 

Acidente - Acontecimento calamitoso, em que foram registrados perdas sociais e 
prejuízos econômicos. 

Evento - Acontecimento em que não foram registrados perdas sociais e prejuízos 
econômicos. 

Perigo - Ameaça potencial a pessoas ou bens. 

Risco - Possibilidade de eventos perigosos produzirem conseqüências indesejáveis. 
É o perigo pressentido, mais avaliado, isto é, uma perda potencial avaliada.  

No âmbito internacional e nacional tem-se adotado também a denominação de 
"risco atual" e "potencial". O risco atual corresponde ao risco instalado em áreas 
ocupadas e aponta os locais que devem receber prioritariamente as medidas estruturais e 
não-estruturais voltadas à redução desses riscos. O risco potencial caracteriza os terrenos 
quanto à sua suscetibilidade para geração de novas situações de risco em áreas ainda 
não intensamente ocupadas, fornecendo subsídios para a expansão e o adensamento das 
diferentes formas de uso do solo. 

FIGUEIREDO (1994) define áreas de risco como aquelas sujeitas às ocorrências 
de fenômenos de natureza geológica-geotécnica e hidráulica que impliquem na 
possibilidade de perda de vidas e ou danos materiais. Esses locais são, 
predominantemente, ocupações de fundo de vales sujeitos a inundações e solapamento, 
ou encostas passíveis de escorregamentos e desmoronamentos devido às altas 
declividades. 

Cerri (1993) adota o termo acidente correspondendo a qualquer fenômeno que 
tenha afetado o homem e/ou suas atividades e propriedades, independentemente das 
dimensões das conseqüências registradas. E apresenta conceitos dos termos “acidente”, 
“evento” e “risco”, reproduzidos no quadro 1: 

ACIDENTE Fato já ocorrido, onde foram registradas conseqüências 
sociais e/ou econômicas relacionadas diretamente ao 
fato. 

EVENTO Fato já ocorrido, onde não foram registradas 
conseqüências sociais e/ou econômicas relacionadas 
diretamente ao fato. 

RISCO Possibilidade de registro de um acidente 

QUADRO 1 – Conceitos de acidente, evento e risco. Fonte: Cerri (1993) 
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Para ROSA (2000), o risco é o grande espírito da nossa época e pode contribuir 
negativamente para tornar a sociedade insustentável. O conceito de risco está 
diretamente ligado ao conceito de modernização reflexiva. O risco pode ser definido 
como um caminho sistemático do comportamento com perigos e inseguranças induzido e 
apresentado pela modernização. (Beck, 1992) 

Para TORRES & COSTA (2000), a idéia de risco implica, por exemplo, a existência 
de um agente ameaçador e de um agente receptor da ameaça. Nesse sentido, riscos 
ambientais são muitas vezes espacialmente distribuídos: determinadas áreas próximas a 
fábricas são mais poluídas de outras mais distantes; enchentes ocorrem normalmente em 
várzeas e em áreas onde a drenagem é insuficiente.  

Por fim, TORRES & COSTA (2000), concluem dizendo que características do 
mercado de terras, por exemplo, fazem com que áreas de risco (próximas a lixões, 
sujeitas a desmoronamentos) sejam as únicas áreas acessíveis a grupos de renda mais 
baixa, que acabam por construir nesses locais domicílios em condições precárias, além 
de enfrentar outros problemas sanitários e nutricionais. 

 

CAMPOS DO JORDÃO: UM BREVE DIAGNÓSTICO DO MUNICÍPIO 

O município de Campos do Jordão, com uma área de 269 Km2 está localizado 
na região leste do Estado de São Paulo, ocupando parte do reverso da Serra da 
Mantiqueira. Limita-se com os municípios de São Bento do Sapucaí, Santo Antônio do 
Pinhal, Guaratinguetá e Pindamonhangaba em São Paulo e com os municípios de 
Piranguçu, Wenceslau Brás e Delfim Moreira em Minas Gerais.  

O município faz parte da 3a. Região Administrativa do Estado, sediada em São 
José dos Campos. Seus principais acessos rodoviários ligam a São Paulo, através da SP-
50, a estrada velha, pavimentada na década de 50, que vai a São José dos Campos ou 
pela SP 123, a estrada nova, completada na década de 70, que cai ao distrito de 
Quiririm, em Taubaté. Ambos os roteiros implicam em cerca de 200 Km até São Paulo. 
Estradas secundárias fazem a ligação com Itajubá, duas por Piranguçu e uma por São 
Bento do Sapucaí, via SP-50 . 

Está incluída no Plano Rodoviário Federal a modernização da ligação de Campos 
do Jordão à Itajubá, via Piranguçu, aproveitando parte do traçado que passa pela 
represa de São Bernardo. 

Além dos acessos rodoviários a cidade conta com a Estrada de Ferro Campos do 
Jordão (E.F.C.J.) que liga este município à Pindamonhangaba. Esta estrada foi bastante 
utilizada para o transporte de carga, de passageiros e até de veículos, quando da 
precariedade dos acessos rodoviários. Hoje seu papel econômico se restringe ao 
transporte de passageiros, proporcionando uma viagem turística de grande interesse. 
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Caracterização Geomorfológica 

 

Foto 2 Cedida por Sidney Silva. Vista parcial da Favela Vila Santo Antônio. Deslizamento ocorrido em 
Janeiro de 2000. 

 

A área em que se situa o município de Campos do Jordão faz parte do planalto 
que se desenvolve no reverso da Serra da Mantiqueira, após a escarpa que se eleva do 
Vale do Paraíba, numa configuração semelhante à da Serra do Mar. 

A rigor, ambos os planaltos são, enquanto blocos sobrelevados, testemunhos do 
processo tectônico que formou o vale do rio Paraíba. 

A porção do planalto ocupada pelo município está contida na sub-zona 
denominada Planalto de Campos do Jordão, dentro do Planalto do Alto Rio Grande, que 
é parte da província Geomorfológica do Planalto Atlântico. 

O município ocupa, genericamente, a porção de planalto delimitada ao Norte 
pelos espigões de 1700 a 1800 m de altitude, e que descem do Pico do Imbirí; a Oeste, 
pelos rebordos da escarpa da Serra da Mantiqueira de 1650 a 1700 m de altitude; ao 
Sul, pelos espigões que descem do reverso da Serra da Mantiqueira em direção ao Vale 
do Rio Capivari e a Leste pelos degraus elevados do Itapeva, cerca de 1.700 m de 
altitude. 

Os componentes do relevo do Planalto de Campos do Jordão exibem uma 
evolução condicionada a uma antiga superfície de aplainamento, sobrelevada 
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tectonicamente, com cimos nivelados a 2000 m de altitude. O município assenta-se 
sobre terrenos metamórficos da Serra da Mantiqueira, sendo o migmatito a rocha 
dominante, que se caracteriza pela alternância de bandas claras e escuras, com 
propriedades diferentes. As faixas escuras, com propriedades diferentes. As faixas escuras 
apresentam seus grãos alongados segundo a direção longitudinal das próprias faixas; as 
bandas claras apresentam estrutura maciça, com grãos equidimencionais. A inclinação 
destas camadas é geralmente muito alta, chegando a atingir planos verticais. 

Estes migmatitos se apresentam muito fraturados pelos próprios fenômenos que 
propiciam a formação da Serra da Mantiqueira, sendo os planos das fraturas geralmente 
muito inclinados.  

As rochas se apresentam alteradas ou decompostas, até mesmo a dezenas de 
metros de profundidade, devido ao intenso processo de intemperismo químico atuante. 
Os solos de alteração são geralmente espessos, característica reforçada pelo relevo local, 
e constituem-se em uma porosa e permeável, tendo seu peso muito aumentado por 
ocasião das fortes e contínuas chuvas que ocorrem nos meses de verão. A porosidade e a 
permeabilidade desta cobertura se devem principalmente ao tamanho dos grãos. A 
configuração descrita é predisponente a ocorrência do contínuo processo de rastejo nas 
encostas, ou seja, o lento movimento descendente do  solo de alteração sobre a rocha 
sã. 

 

 

Foto 3 Cedida por Sidney Silva. Vista parcial da Favela Vila Albertina. Deslizamento ocorrido em Janeiro de 
2000. 
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A predisposição ao rastejo resulta na ocorrência de movimentos e deslizamentos 
independentemente de alterações nas superfícies causadas por ação antrópica. As 
intervenções realizadas sem os devidos cuidados técnicos podem acelerar o processo 
citado afetando sensivelmente o meio ambiente. 

O relevo atual foi bastante influenciado pelos movimentos epirogenéticos que 
afetaram a região e que deram origem a um sistema de falhas e fraturas na direção geral 
WNE-ESE, a semelhança do que ocorreu na Serra do Mar. 

O principal elemento de compartimentação topográfica é a calha do Rio Capivari, 
que se desenvolve no sentido SO-NE. Esta calha é ladeada por mares de morros que se 
elevam mais abruptamente a partir de sua margem esquerda, e mais suavemente, 
embora ainda em relevo acidentado, em sua margem direita. Estes mares de morros 
apresentam declividades médias e altas, com amplitudes locais que chegam a 300m. Os 
morros têm topos arredondados, vertentes com perfis retilíneos, às vezes abruptos e 
configuram, eventualmente, serras restritas. 

Dos vales, geralmente encaixados e com planícies aluvionares restritas, o do 
Capivari é o que apresenta maior largura, ainda mais localmente. 

Esta configuração teve reflexo na definição do sítio urbano, uma vez que as áreas 
preferenciais para a ocupação eram o fundo do vale do Capivari e a vertente de sua 
margem direita. 

 

Clima 

O clima do município de Campos do Jordão corresponde, segundo Köppen ao 
Cwb (Clima Tropical de Altitude), que ocorre na sub-zona do “Planalto de Campos do 
Jordão”, na zona do “Planalto do Alto Rio Grande”, segundo a divisão geomorfológica 
do Estado de São Paulo realizada pelo IPT-1981. 

Nessa sub-zona, segundo os dados da Estação Meteorológica de Campos do 
Jordão, a temperatura média anual é de 13,6ºC, sendo que a média do mês mais 
quente, janeiro, é de 16,9ºC, no inverno, as médias mínimas diárias são inferiores à 4ºC, 
descendo a 1,8ºC em julho, favorecendo a ocorrência de geadas nessa estação. 

Os meses mais chuvosos são os do verão, quando o índice pluviométrico atinge 
850 mm, sendo a média anual de 1700 mm, embora os meses de inverno sejam em 
geral secos. 

O fator altitude é preponderante para a existência dos verões brandos do Alto da 
Serra da Mantiqueira, embora as oscilações da Frente Polar Atlântica, cujas trajetórias 
nesta estação, se fazem de preferência sobre o mar, também contribuam para tal. 

No inverno, é o centro límpido e estável do anticiclone sub-tropical que prevalece, 
apenas com as precipitações frontais acarretadas pela passagem dos ciclones polares. 
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O clima seco e frio do inverno de Campos do Jordão, advem, portanto de sua 
altitude e da dupla depuração que sofre a sua umidade. Isso porque grande parte da 
umidade vinda do mar através dos alíseos é descarregada no primeiro atrito com a Serra 
do Mar, e em seguida, num segundo atrito com a Serra da Mantiqueira, no flanco 
voltado para o Paraíba. 

 

A EXPLOSÃO DAS FAVELAS NO BRASIL 

O Brasil terminou o século XX com 3.905 favelas, segundo reportagem da Folha 
de São Paulo de 07/01/01-C5, um aumento de 22,5% desde o censo de 1991. O 
Estado de São Paulo, com 1.548 favelas foi quem mais teve esse aumento, concentrando 
cerca de 39,6% desse universo. 

Surgidas na paisagem urbana no final do século XIX, as favelas começaram a 
marcar espaço e a trajetória das cidades somente nos anos 30. As favelas em seu 
processo de organização espacial ao se localizarem em encostas devastam florestas; em 
mangues, os transformam em pântanos; nas várzeas dos rios, alteram o seu equilíbrio, 
poluem as águas e, principalmente, conduz à degradação das condições de existência de 
grandes segmentos populacionais, inclusive a da própria população favelada.  

O Quadro 2 abaixo mostra o crescimento das favelas nos principais municípios 
brasileiro no último censo realizado em 2001. 

 

Listagem dos 15 Municípios Brasileiros com maior número de Favelas, 
segundo dados dos Censos de 1991 e de 2000.   
   

Municípios Número de favelas em 1991 Número de favelas em 2000 
São Paulo 585 612 
Rio de Janeiro 462 513 
Fortaleza 154 157 
Guarulhos 64 136 
Curitiba 87 122 
Campinas 74 117 
Belo Horizonte 101 101 
Osasco 95 101 
Salvador 70 99 
Belém 20 93 
Diadema 80 89 
Volta Redonda 42 87 
Teresina 44 85 
Porto Alegre 69 76 
Recife 62 73 

Quadro 2: Listagem dos 15 municípios brasileiros com maior número de favelas, 
segundo dados dos Censos de 1991 e de 2000.  

Fonte: Nogueira (2002) 
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“A SUÍÇA BRASILEIRA” E AS FAVELAS 

Denominada por muitos como a “Suíça brasileira”, Campos do Jordão com cerca 
de 45.000 habitantes, apresenta além da pujança de seus bairros residenciais, onde são 
construídos palacetes por aqueles que formam a elite, tem também o seu lado triste, onde 
reina a miséria, a fome e o desemprego. 

São suas favelas onde são abrigadas muitas pessoas entre crianças e adultos que 
necessitam, principalmente na época do frio, da nossa compreensão e ajuda material. 
Para Oliveira (1991), aproximadamente 56% da população encontra-se na condição de 
favelada. Para ele, antigamente, o povoamento das favelas em Campos do Jordão estava 
associado aos migrantes em busca de trabalho, mas a partir dos anos oitenta, o 
crescimento passou a estar relacionado mais diretamente com as demandas requeridas 
pela economia local. 

 

 

Foto 4 Cedida por Sidney Silva. Vista parcial da Favela Vila Santo Antônio. Deslizamento ocorrido em 
Janeiro de 2000. 

 

Segundo a Secretaria Municipal de Obras de Campos do Jordão, foi a partir dos 
anos 70 que tiveram inicio as grandes invasões nas áreas verdes, áreas de lazer dos 
loteamentos e áreas particulares, todas nos morros da cidade. 

Muitos imóveis nos bairros de Viloa Albertina, Morro das Andorinhas, Britador, Vila 
Santo Antonio, Vila Maria, e outros locais foram ocupados com o incentivo de 
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autoridades que deveriam ter coibido essas ações. Sérios e fatais deslizamentos 
ocorreram e dezenas de vidas foram perdidas no bairro da Vila Albertina nos anos de 
1972 e 2002. 

 

 

Foto 5 Cedida por Sidney Silva. Vista parcial da Favela Britador. Deslizamento ocorrido em Janeiro de 
2000. 

 

Para o IPT, Instituto de Pesquisa Tecnológica, num levantamento realizado em 
dezembro de 2000, apontou que Campos do Jordão possui mais áreas de risco de 
desabamentos na faixa entre alto e muito alto.  Nesse levantamento constatou-se que 
uma população de 7000 pessoas estava sujeita a acidentes, 1500 casas. As áreas 
identificadas pelo IPT são no Morro do Britador, Vila Albertina, Vila Santo Antonio, Vila 
Nadir, Sodipe e Paulista Popular. 
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