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Introdução 
No Brasil, a partir da década de 70 e mais intensamente nas últimas décadas 
a concentração populacional e o aumento dos centros urbanos em áreas sus-
ceptíveis a catástrofes naturais tem sido uma das causas para o aumento de 
acidentes graves relacionados a movimentos em massa registados em assenta-
mentos humanos precários. Apesar de todos os investimentos associados a 
gestão de riscos, observa-se uma lacuna na gestão pública no que concerne 
ao gerenciamento desses riscos. Assim, uma das estratégias que têm sido uti-
lizada para refletir estes processos, são os levantamentos de percepção de 
risco e atitudes antrópicas por parte da população. 

 
Objetivos 

Compreender a percepção de riscos por parte da população, considerando as 
suas contribuições para o desencadeamento das ocorrências de riscos e movi-
mentos em massa, que se desenvolvem na comunidade de Jangadinha, Jaboa-
tão dos Guararapes – Pernambuco, Brasil. 

 
Área de Estudo 

O município do Jaboatão dos Guararapes, está situado na Região Metropolita-
na do Recife (RMR), Pernambuco –Brasil. Apresenta uma área territorial de 
258,694 Km² (IBGE,2016) com uma população de 644.620 mil habitantes, de 
acordo com o último censo de 2010. A densidade demográfica é de 2.491,82 
hab/km².  

 

 

 

 

 

 

 

       

 Figura 1: Mapa área de estudo 
Metodologia 

A metodologia foi desenvolvida pelo Grupo de Engenharia Geotécnica de En-
costas Planícies e Desastres a partir de análise bibliográfica, histórico das 
ocorrências de riscos e desastres no município e considerando levantamento 
documental da Superintendência de Proteção e Defesa Civil do município. As 
informações com ocorrência de riscos foram convertidas em dados georrefe-
renciados. A partir de então, foram realizadas entrevistas surveys em 60 dife-
rentes domicílios. Os questionários foram compostos por 44 perguntas organi-
zadas em sete eixos: (I) perfil dos moradores; (II) percepção do lugar, (III) 
percepção de risco, (III) ações antrópicas, (V) reconhecimento da Defesa civil, 
(VI) representação comunitária e (VII) ocorrências de riscos e desastres.    

 

 

 
 

 Resultados 
Observou-se que na área de estudo existem riscos do tipo movimento de 
massa e ações antrópicas condicionados pelo mau condicionamento do lixo, 
cortes irregulares de encostas e falta de saneamento básico o que potenciali-
za os riscos socioambientais. A verificação de percepção de risco e contribui-
ções para os riscos socioambientais, denotou que as ações antrópicas têm co-
laborado ainda mais para a intensificação dos processos de movimentos de 
massa e que a população não percebe ou sua percepção é bastante insipiente 
em relação ao risco em que se encontra inserida, potencializando a exposi-
ção aos riscos.  

 
Discussão 

Mediante a percepção de risco incipiente da população de Jangadinha deno-
tada através dos resultados apresentados, a Gestão Pública Municipal precisa 
desenvolver um trabalho mais integrado congregando esforços para a melho-
ria da resiliência na infraestrutura do lugar e ao mesmo tempo, motivar o 
processo de participação e integração da população em relação aos proble-
mas comunitários e aos riscos identificados no ambiente, considerando que é 
premente uma ação continuada visando além do desenvolvimento das per-
cepções, a construção de uma educação para a consolidação a resiliência co-
munitária e urbana que só se faz a partir da ampliação da visão da gestão pú-
blica para uma gestão integrada com a comunidade. 

 
Conclusão 

Constatou-se que a percepção de risco da comunidade é precisamente impor-
tante para a construção da resiliência urbana, apontando-se caminhos atra-
vés de ações não estruturais para preparar a comunidade a para lidar com si-
tuações de risco.  

 

 

 
 

 

 

Figura 2: Realização das entrevistas na comunidade de Jangadinha 
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