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INTRODUÇÃO 

A partir do século XX, mais precisamente entre os anos de 1960 e 2010, o crescimento 

urbano brasileiro teve um aumento significativo, passando de 32 milhões para 161 milhões de 

habitantes (IBGE, 2010). O problema reside no crescimento de forma desordenada, 

intensificado pela elevada velocidade em que aconteceu o êxodo rural. Dessa maneira ficou 

mais propícia a criação de favelas e habitações irregulares, com construções precárias e com 

baixa, ou até nenhuma, infraestrutura, em regiões que são ambientalmente vulneráveis a 

ameaças (hazards) naturais como inundações e deslizamentos de terras. 

Na cidade de Teresina, capital do Piauí, o processo de urbanização foi diferente. A cidade 

desde a sua construção teve um marcante planejamento urbano (RODRIGUES; VELOSO 

FILHO, 2016), sendo reconhecida como uma das primeiras cidades planejadas do Brasil. 

Entretanto, a partir da década de 1950, a capital vive um crescimento acelerado, associado a um 

grande impacto demográfico provocado pelos fortes fluxos migratórios do interior do estado, 

do Maranhão e do Ceará (LIMA, 2010, apud DE LIMA, BUENO, 2017), sendo que, nos 

últimos anos o processo de ocupação de bairros mais novos e periféricos, contradiz os planos 

diretores e projetos de urbanização da cidade. Nesses novos espaços urbanos, é possível 

perceber um preocupante desornamento territorial ao constatar invasões em áreas de risco 

suscetíveis a hazards que associados às vulnerabilidades podem colaborar para ocorrência de 

desastres. 

O Residencial Pedro Balzi, objeto da presente pesquisa, situa-se na região sudeste da 

capital e foi construído pela Prefeitura Municipal de Teresina no ano de 2011, porém a sua 

ocupação já começou desde 2009 de forma irregular. O intuito da construção desse residencial 

foi abrigar 353 famílias provenientes de ocupação ilegal em áreas de risco (PORTAL MEIO 

NORTE, 2011, apud VIEIRA, LOPES, FAÇANHA, 2019). Portanto, a presente pesquisa 

objetiva identificar e descrever as ameaças e vulnerabilidades no contexto que o Residencial 

Pedro Balzi está inserido. 

 

METODOLOGIA 

Para a pesquisa em questão foi realizada visita de campo para verificação in loco da 

dinâmica de ocupação. Posteriormente, foram utilizadas técnicas de geoprocessamento para a 

elaboração de mapas temáticos que permitissem obter a devida caracterização ambiental, 

utilizando dados adquiridos no plano de ação emergencial ao reconhecimento de áreas de riscos 
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a movimento de massas e enchentes elaborado pelos por Barros e Oliveira Filho (2020). A 

recente atualização das áreas de risco, já envolveu novas áreas que anteriormente, não eram 

ocupadas e assim não sofriam com as ações antrópicas e nem eram consideradas de riscos à 

população local. 

 

RESULTADOS 

A região que se encontra o Residencial Pedro Balzi foi rapidamente ocupada, desde a sua 

construção até os dias atuais, na qual se encontra densamente ocupado conforme Figura 

1.Observa-se que a área incialmente foi objeto de exploração mineral para extração de material 

para construção civil (A – 2009). Em seguida, observa-se a edificação do Residencial pelo poder 

público às margens da cava objeto de exploração (B – 2012). Com a construção do residencial 

observa-se a ocupação do topo do morro, da cava e das áreas adjacentes (C – 2015). Atualmente, 

a área definida pela poligonal, de aproximadamente 50 ha  encontra-se densamente ocupada.  

 

Figura 1. Dinâmica de ocupação do Residencial Pedro Balzi. 

  

  

Fonte: Autores (2020). 

 

Na área de ocupação do Residencial Pedro Balzi foram diagnosticadas duas grandes 

ameaças naturais em potencial, conforme Figuras 2 e 3. A primeira é o risco de inundação, 

devido a existência de canais de drenagem naturais (córregos). O segundo é o risco de 

deslizamentos de terra, devido a característica do relevo do local que ficou ainda mais 

acidentado e fragilizado com a exploração mineral.  

 

A - 2009 B - 2012 

C - 2015 D - 2020 



            
 
 

Figura 2. Área suscetível à inundação no Residencial Pedro Balzi. 

 

  Fonte: Autores (2020). 

 

Figura 3. Avaliação do relevo e do risco de movimento de massa no Residencial Pedro Balzi. 

 

Fonte: Autores (2020). 



            
 
 

A comunidade residente tem baixa capacidade de resiliência e é vulnerável em termos 

ambientais e socioeconômicos. Isto somada às ameaças identificadas resultam num risco 

bastante elevado para desastres.  

 

CONCLUSÕES 

Urge no âmbito do poder público municipal melhorias na fiscalização e monitoramento 

de ocupações irregulares e na gestão de risco de desastres na cidade de Teresina. Casos como 

o do Residencial Pedro Balzi não são e não serão os únicos. O custo para a remediação desses 

passivos supera o orçamento e contribuem para a cronificação do problema. A não adoção de 

medidas enérgicas nos estágios iniciais leva o poder público a usar de paliativos, como garantia 

de fornecimento de água e energia elétrica, que ajudam a legitimar a ocupação irregular. 
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