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RESUMO 

 

Nos últimos anos o Brasil vem vivenciando um momento de mudanças na conscientização e 

na gestão dos desastres naturais, frente aos eventos de alta magnitude que ocorreram nos anos 

de 2010 e 2011. A magnitude desses eventos motivou a promulgação da Lei federal Nº 

12.608, e estabelece diretrizes voltadas à gestão e redução dos riscos de desastres naturais no 

país, com destaque para as ações preventivas, como o mapeamento das áreas de riscos. Este 

trabalho faz parte de um convenio entre o Ministério da Integração Nacional/Secretaria 

Nacional de Defesa Civil (MI/SEDEC), com a Universidade Federal de Pernambuco/Grupo 

de Engenharia Geotécnica de Encostas e Planícies (UFPE/GEGEP), coordenado por Prof° Dr. 

Roberto Quental Coutinho, visando mapear e desenvolver metodologia de avaliação da 

vulnerabilidade e do risco em áreas suscetíveis a deslizamentos e inundações, em 

Pernambuco. Como área piloto foi escolhida o município do Ipojuca. Este município vem ao 

longo dos últimos anos se tornando um dos protagonistas da cena econômica estadual, 

responsável pela segunda maior arrecadação do Estado de Pernambuco. Paralelamente a tal 

crescimento, o município sofre com constantes deslizamentos das encostas ocupadas, devido, 

tanto a uma configuração físico-ambiental propícia, quanto a ocupações desordenadas. O 

bairro de Rurópolis é o principal representante de tal configuração. Este trabalho tem por 

objetivo elaborar um mapeamento de risco a movimentos de massa, no bairro de Rurópolis, 

município do Ipojuca-PE a partir de fatores associados à vulnerabilidade e suscetibilidade. Foi 

desenvolvida uma metodologia própria tendo como referência experiências passadas de 

mapeamentos de suscetibilidade desenvolvidos pelo GEGEP/UFPE. A análise da 

vulnerabilidade se deu através da construção de indicadores associados a três dimensões: 

físico ambiental, socioeconômico-cultural e institucional. A suscetibilidade também foi 

analisada por meio de indicadores desenvolvidos através da avaliação da geologia, geotécnica, 

pedologia, geomorfologia, processos, evidências de movimento de massa, uso e ocupação do 

solo e fatores antrópicos. O risco final foi obtido por meio de matriz que correlaciona o grau 

final da vulnerabilidade e da suscetibilidade. A área de estudo foi dividida em 18 subsetores 

homogêneos e o grau de risco foi definido sobre estas unidades territoriais. 16 subsetores 

foram definidos como de alto risco e 2 subsetores como de médio risco. Os subsetores de alto 

risco correspondem a 88% da área total de Rurópolis.  

Palavras chaves: Mapeamento de risco. Vulnerabilidade. Suscetibilidade. Movimento de 

massa.  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

In recent years the Brazil comes experiencing a changing moment in awareness and in the 

natural disaster management, due the high magnitude events occurred in 2010 and 2011.  The 

magnitude of these events motivated the promulgation of the Federal Law n° 12.608 and 

establishes guidelines toward management and risk reduction of natural disaster in the 

country, with highlight to preventive acts, like the mapping of risk areas. This work makes 

part in partnership between the National Integration Ministry and Federal University of 

Pernambuco through Geotechnical Engineering Group of Slopes and Plains (UFPE / 

GEGEP), aiming to map and developing evaluation methodology of vulnerability and of risk 

in susceptible areas to landslides and floods, in Pernambuco. As pilot area it was chosen the 

neighborhood of Rurópolis, municipality of Ipojuca.  This municipality comes recently 

becoming a protagonist in the economy of state, responsible by second most collection of 

Pernambuco State. At the same time to such growth, the municipality suffers with constant 

landslides in occupied slopes, due, as much to a configuration physic-environmental 

propitious, as to disordered occupations. The neighborhood of Rurópolis is the main 

representing of such configuration. This work aims to provide a risk mapping to landslides, in 

neighborhood of Rurópolis, municipality of Ipojuca-PE from associated factors to 

vulnerability and susceptibility. It was developed a proper methodology having as reference 

passed experience of susceptibility mapping developed by GEGEP/UFPE. Analyze of 

vulnerability was taken through the construction of indicators associated to 3 (three) 

dimensions:   physic environmental, socioeconomic cultural and institutional. The 

susceptibility also was analyzed through indicators, developed through evaluation of geology, 

geotechnics, geomorphology, processes, landslides evidences, use and occupation of land and 

finally human factors. The final risk was taken through the matrix that correlates the final 

degree of vulnerability and of susceptibility. The study area was divided in 18 homogeneous 

sub-sectors and the risk degree was defined through these territorial units. 16 sub-sectors were 

defined as high risk and 4 sub-sectors as medium risk. The sub-sectors of high risk correspond 

to 88% the total area of Rurópolis.  

Key words: Risk mapping. Vulnerability. Susceptibility. Landslides. 
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CAPITULO1 

 

INTRODUÇÃO 

 

1 – INTRODUÇÃO 

Ao longo dos anos, o equilíbrio dos sistemas naturais está sofrendo profundas 

alterações feitas pelo homem com o propósito de transformar o espaço às suas próprias 

necessidades e usos. O processo de urbanização do Brasil, que foi intensificado em meados 

década de 1950, não foi seguido por políticas de planejamento urbano, o que levou ao 

surgimento e expansão de assentamentos sem infraestrutura urbana adequada, em áreas de 

altas declividades e próximas a margens de córregos e de rios, gerando um quadro urbano 

sujeito a deslizamentos de encostas, inundações e enxurradas, colocando a população 

residente nestas áreas em situação de perigo. No Brasil, os desastres naturais mais comuns são 

os decorrentes de inundações, alagamentos, enxurradas, deslizamentos, estiagens, secas e 

vendavais. 

Nas ultimas décadas, observa-se um aumento no número de desastres, sejam naturais, 

sejam provocados pelo homem, e consequentemente no número de perdas humanas e danos 

materiais, segundo Atlas de Desastres Naturais, na última década, houve um incremente de 

286% no número de desastres no Brasil.  Estes podem levar a graves crises socioeconômicas 

as regiões e até países menos preparados para a resposta a esses desastres. Preocupa a 

comunidade internacional o aumento da vulnerabilidade das populações em grande parte do 

planeta. 

Em busca da minimização dos efeitos causados pelos desastres naturais, foi criada 

uma lei federal que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil – PNPDEC, que 

dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil – SINPDEC e o Conselho 

Nacional de Proteção e Defesa Civil – CONPDEC. A Lei Federal n° 12.608, de 10 de abril de 

2012, é o instrumento de combate e redução de risco de desastres, que impõe à União, os 

Estados, o Distrito Federal, e os Municípios a responsabilidade na elaboração do mapeamento 

das áreas suscetíveis aos desastres, prevenção, realização do monitoramento meteorológico, 

hidrológico e geológico das áreas de risco, em articulação com a União e os Municípios, 

assim como a sua fiscalização.  
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Dentre outras diretrizes da lei 12.608/2012 destacam-se: 

 Obrigar as entidades competentes a manterem a população informada sobre as 

áreas de risco e ocorrência de eventos, mobilizando e capacitando as equipes de atendimento, 

promovendo a coleta, distribuindo e fazendo o controle de suprimentos para as famílias 

atingidas pelos desastres. 

 Obrigar a União, os Estados, o Distrito Federal, e os Municípios, a 

organizarem e administrarem abrigos provisórios para a população, em condições adequadas 

de higiene e segurança. 

 Recomenda uma interação forte entre as entidades e a população, incentivando 

as entidades a mobilizar e capacitar os radioamadores para atuação na ocorrência de desastre, 

bem como sobre protocolos de prevenção e alerta e sobre as ações emergenciais em 

circunstâncias de desastres, estimular a participação de entidades privadas, associações de 

voluntários, clubes de serviços, organizações não governamentais e associações de classe e 

comunitárias nas ações do Sistema Nacional de Proteção e Defesa (SINPDEC) e promover o 

treinamento de associações de voluntários para atuação conjunta com as comunidades 

apoiadas. 

A fim de atender as diretrizes da Lei 12.608/12, o Governo Federal criou o Programa 

Gestão de Riscos e Resposta a Desastres no ano de 2012. Neste programa destacam-se os 

esforços na prevenção de desastres. O Programa foi estruturado para identificação dos 

principais desastres que ocorrem no país. Segundo Bertone e Marinho (2013), os municípios 

críticos foram selecionados conforme a recorrência dos principais desastres, o número de 

pessoas desalojadas ou desabrigadas e o número de óbitos nos últimos 20 anos (entre 1991 e 

2010), em cada município. Assim, chegou-se ao número de 821 municípios críticos sujeitos a 

desastres naturais, que representam 94% das mortes registradas e 88% das pessoas afetadas. 

Desses, foi verificado, sem hierarquia, que 286 municípios são considerados mais críticos 

correspondente a 89% das mortes e 55% do total de pessoas desalojadas ou desabrigadas.  

Este trabalho faz parte de um convênio entre o Ministério da Integração 

Nacional/Secretaria Nacional de Defesa Civil (MI/SEDEC), e a Universidade Federal de 

Pernambuco/Grupo de Engenharia Geotécnica de Encostas e Planícies (UFPE/GEGEP), 

coordenado pelo Prof° Dr. Roberto Quental Coutinho. Visa mapear e desenvolver 
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metodologia de avaliação da vulnerabilidade e do risco em áreas suscetíveis a deslizamentos e 

inundações, em Pernambuco. Como área piloto foi escolhida o Município do Ipojuca. Esse foi 

selecionado a partir da lista de municípios considerados prioritários para ação do Governo 

Federal.  

Além do Município do Ipojuca se prioritário, a escolha desta área justifica-se por ser 

um dos protagonistas da cena econômica estadual, responsável pela segunda maior 

arrecadação do Estado de Pernambuco, visto que abriga uma grande parte do Complexo 

Industrial e Portuário de Suape e importantes praias com elevado interesse turístico, como 

Porto de Galinhas e Maracaípe. O município passa por uma transformação espacial intensa, 

surgindo diversas moradias, e gerando aumento no processo de ocupação do solo urbano, seja 

de forma ordenada quanto desordenada. 

Concomitantemente a tal crescimento, o município está sujeito a riscos de 

deslizamentos, enchentes e inundações, devidos tanto a uma configuração físico-ambiental 

propícia, quanto a ocupações desordenadas em áreas de morros e planícies de inundação.  O 

bairro de Rurópolis é o principal representante de tal configuração.  

O envolvimento de diversas instituições públicas, do meio acadêmico e da sociedade 

civil, no projeto mostra o empenho do Governo Federal no tocante a prevenção e redução nos 

números de desastres no Brasil. 

1.1 – Objetivo Geral 

Este trabalho tem por objetivo apresentar o mapeamento de risco a movimentos de 

massa, do bairro de Rurópolis, município do Ipojuca-PE, e propor uma metodologia piloto, 

para se avaliar a vulnerabilidade física-ambiental, socioeconômica e institucional, da 

localidade.  

1.2 – Objetivos Específicos 

1 – Elaborar o mapa de vulnerabilidade e de suscetibilidade de deslizamento da área 

de estudo 

2 – Propor metodologia para elaboração do mapeamento de risco 

3 – Elaborar o mapa de risco das áreas relacionadas para o estudo 

4 – Fazer a caracterização geológica, geotécnica, pedológica e geomorfologia da área 

de estudo 
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5 – Mostrar um exemplo de proposta de intervenção em subsetor. 

1.3 – Estrutura da Dissertação 

Esta dissertação está dividida em 7 capítulos, de acordo com a seguinte distribuição do 

conteúdo: 

Capítulo 1 – Introdução: Apresenta a introdução ao assunto escolhido para o 

desenvolvimento da pesquisa, contendo os objetivos a serem alcançadas. 

Capítulo 2 – Tipos de movimento de massa: abrange a revisão bibliográfica, dando 

uma noção básica dos principais tipos de movimento de massa e processos erosivos, com uma 

resumida descrição das definições e descrições. Apresenta também os fatores envolvidos no 

movimento de massa. 

Capítulo 3 – Mapeamento de risco: apresenta os principais conceitos utilizados, 

seguindo as definições do JTC-1 e Resume, as principais metodologias de mapeamento de 

risco usadas no Brasil, além disso, descreve o que se deve abordar em um mapeamento. 

Capítulo 4 – Metodologia: o capitulo apresenta a metodologia utilizada para o 

mapeamento de risco de área de estudo e envolvendo as etapas de escritório e campo. 

Capítulo 5 – Caracterização da área de estudo: compreende os aspectos 

socioeconômicos e fisiográficos do Município do Ipojuca, apresentando de forma mais 

detalhada as características: geológicas, geotécnicas, pedológicas, geomorfológicas, da área 

de estudo. 

Capítulo 6 – Resultados e discussão: descreve e comenta os resultados obtidos durante 

a aplicação da metodologia utilizada no desenvolvimento deste trabalho. 

Capítulo 7 – Conclusões: apresenta as conclusões obtidas no trabalho desenvolvido, 

com sugestões para próximas pesquisas. 

 

Esta dissertação está vinculada ao projeto: Avaliação da vulnerabilidade do risco em 

áreas suscetíveis a deslizamentos e inundações em Pernambuco. Convênio firmado Ministério 

da Integração Nacional e o GEGEP/UFPE. Coordenado pelo Prof. Roberto Quental Coutinho. 
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CAPITULO 2 

 

TIPOS DE MOVIMENTO DE MASSA 

Neste capítulo, se apresenta uma revisão bibliográfica com alguns aspectos que irão 

auxiliar o leitor a compreender melhor o que se segue, será apresentada a terminologia 

classificação dos tipos de movimento gravitacionais de massa e processos de transporte de 

massa (erosão), assim como fatores que podem contribuir para a ocorrência do desses 

processos. 

 

2.1 – Movimentos Gravitacionais de Massa 

O Movimento de Massa é um termo geológico-geotécnico utilizado para explicar o 

processo de desprendimento de fragmentos de rocha e/ou solo das encostas. Ele pode ser 

causado por agentes exógenos ou endógenos. Entre os principais fatores naturais que 

contribuem para a geração de movimentos de massas nas encostas destacam-se a geometria e 

geomorfologia (morfologia do talude, zonas de convergência e divergência de fluxo de água, 

ocorrência de depósitos de tálus e colúvios), a duração e intensidade das precipitações 

pluviométricas, a geologia do material (fraturamentos, presença de minerais argilosos 

expansivos preenchendo as fraturas das rochas, etc.), geomecânicas (alterações do peso 

específico do solo devido à saturação, perda de coesão, etc.), cobertura vegetal, ocupação do 

solo, sismos ou outras situações incomuns tais como rompimento de barragens (NUNES, 

2008). Estes fatores somados às forças gravitacionais provocam movimentos e as 

consequências dos danos ocasionados. Em muitos casos os movimentos de massas são 

iniciados devido à influência humana, principalmente pela ocupação de áreas inadequadas, 

aumentando a suscetibilidade de ocorrência de rupturas de encostas. Mais adiante, no tópico 

2.2 será detalhado os fatores envolvidos nos movimentos de massa. 

Com relação as classificações dos movimentos de massa são baseadas na combinação 

dos seguintes critérios (COUTINHO; SILVA, 2006): 

-Cinemática do movimento: relacionada à velocidade, direção e sequência dos desloca

mentos em relação ao terreno estável; 

-Tipo de material: solo rocha, solos e rochas, detritos, depósitos, etc., estrutura, textura 
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e percentagem de água; 

-Geometria: tamanho e forma das massas mobilizadas.  

No Quadro 2.1, pode-se observar a versão abreviada de uma das classificações mais 

utilizadas no mundo, que foi proposta por Cruden e Varnes (1996 apud COUTINHO; SILVA, 

2006), referindo-se a uma revisão da classificação proposta por Varnes (1978). Esta 

classificação é baseada no tipo de movimento e de material que foi transportado. Em função 

da geometria, os deslizamentos são classificados em planar, rotacional e translacional. 

 

Quadro 2.1. Classificação dos Movimentos Gravitacionais de Massa (Cruden; Varnes, 1996).  

TIPO DE MOVIMENTO 

TIPO DE MATERIAL 

ROCHA 

SOLOS DE ENGENHARIA 

Predomínio de gro

ssos 

Predomínio de 

finos 

QUEDA 
 

Queda de blocos 

 

 

Queda de detritos 

 

Queda de solo 

TOMBAMENTO Tombamento de 

rocha 

 

Tombamento de det

ritos 

 

Tombamento de 

solo 

DESLIZAMENTO 

ROTACIONAL 
Deslizamento de 

rocha 

 

Deslizamento de de

tritos 

 

Deslizamento de 

solo 
TRANSLACIONAL 

ESPALHAMENTO LATERAL Expansões later

ais de rocha 

 

Expansões laterais 

de detritos 

 

Expansões later

ais de solo 

FLUXO 
Movimento lent

o / Corrida de ro

cha 

Movimento lento / 

Corrida de detritos 

Movimento lent

o / Corrida de so

lo 

Fonte: Coutinho; Silva (2006). 

 

 

2.2 -Tipos de Movimentos de Massa 

Os critérios de classificação do movimento de massa envolvem principalmente a 

velocidade e a forma da massa deslocada. A seguir são descritas as classificações dos tipos de 

movimento propostos por Cruden e Varnes (1996).  
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2.2.1 - Quedas 

Quedas é o movimento de massa de solo e/ou blocos instáveis diversos e de volumes v

ariáveis que se destacam de encostas muito íngremes, em pontos onde existem descontinuidad

es, num movimento tipo queda livre, ou em plano inclinado (rolamento de matacões). O movi

mento ocorre em velocidade rápida ou extremamente rápida, podendo atingir grandes distânci

as (Figura 2.1). 

 

 
Figura 2.1 - Processo de Queda de blocos no maciço rochoso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Reis (2001). 

 

Nunes (2013) afirma que as rupturas por queda de blocos consistem em deslocamentos 

por gravidade de blocos de rocha com volumes e litologias diversas que se destacam do maciç

o, deslocando-se em movimentos do tipo queda livre, combinados com deslizamento, rolamen

to e salto ao longo de superfícies inclinadas. 

Os processos de queda possuem um forte condicionante litológico e estrutural, e sua d

eflagração pode estar intimamente associada a processos erosivos, como na queda de detritos 

em taludes de rochas sedimentares, ou rolamento de matacões em rochas graníticas (AUGUS

TO FILHO, 1994). 

 

2.2.2 - Tombamentos 

Varnes (1978) descreve o tombamento como a queda de uma massa de solo ou rocha e

m bloco rígido num movimento de rotação. A massa movimentada gira em torno de um único 

ponto sob a influência das forças gravitacionais. Este tipo de ruptura apresenta-se, na maioria 

dos casos, em maciços rochosos com descontinuidades verticais e subverticais, o que proporci

ona condições favoráveis ao movimento, principalmente, quando combinada com a presença 
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da água nestas áreas (Figura 2.2). 

 

 

Figura 2.2 - Processo de Tombamento de blocos no maciço rochoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Reis (2001). 

 

De acordo com Cruden;Varnes (1996), movimentos de tombamento podem conduzir a 

outro movimento como queda e/ou escorregamento, dependendo da geometria da massa 

movimentada, da geometria da superfície de separação e da orientação e extensão das 

descontinuidades existentes. O movimento pode ter velocidade variando de extremamente 

lenta a extremamente rápida. 

 

2.2.3 - Deslizamento 

Deslizamento, também chamado de escorregamento, é o movimento de massa de solo 

ou rocha que desliza, geralmente, através de uma ou mais superfície de ruptura. Guidicini & 

Nieble (1984) descrevem deslizamentos como movimentos rápidos, apresentando superfície 

de ruptura bem definida, de duração relativamente curta, de massas  geralmente bem definidas 

quanto ao seu volume, cujo centro de gravidade se desloca para baixo e para fora do talude. 

Os deslizamentos são classificados em rotacionais e translacionais, dependendo da superfície 

de ruptura desenvolvida (VARNES 1978). 

Nos deslizamentos rotacionais (ou cirulares) a massa movimentada forma superfícies 

de escorregamento encurvadas e côncavas, que rotaciona segundo um eixo imaginário. 

Normalmente, estão associados a materiais homogêneos, aterros, depósitos mais espessos, 

rochas sedimentares ou cristalinas intensamente fraturadas (COUTINHO; SILVA, 2006.). 

Segundo Varnes (1978) quando a superfície de ruptura desloca-se do topo (crista) até a base 
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do talude, a massa instável tende a restaurar seu equilíbrio, isto porque a quantidade de 

movimento decresce e a massa deslizada cessa o movimento. Após o movimento, é possível 

perceber a formação de degraus de abatimento (Figura 2.3). 

Figura 2.3 - Deslizamento Rotacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: AGS (2007) 

 

Nos deslizamentos translacionais (planar) a massa movimentada apresenta superfícies 

de ruptura planas e o material mobilizado movimenta-se paralelamente a inclinação da 

encosta. A massa movimentada se rompe por cisalhamento e desliza sobre uma superfície 

plana, por este motivo o movimento é chamado também de deslizamento planar. A ruptura 

normalmente se dá por planos de fraqueza pré-existentes, como falhas, juntas, planos com 

variadas resistências ao cisalhamento entre camadas ou pelo contato entre a camada 

superficial e o substrato rochoso. O movimento pode atingir centenas ou milhares de metros. 

Guidicini & Nieble (1984) subdividem os escorregamentos translacionais em 

escorregamentos de rocha, de solo ou de solo e rocha, a depender do material movimentado 

(Figura 2.4). 

 

Figura 2.4 - Deslizamento Translacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: AGS, 2007. 
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Os deslizamentos em cunha têm ocorrência mais restrita às regiões que apresentam um 

relevo fortemente controlado por estruturas geológicas. São associados aos maciços rochosos 

pouco ou muito alterados, nos quais a existência de duas estruturas planares, desfavoráveis à 

estabilidade, condiciona o deslocamento de um prisma ao longo do eixo de intersecção destes 

planos (Figura 2.5). Ocorrem principalmente em taludes de corte ou em encostas que sofreram 

algum tipo de desconfinamento, natural ou antrópico. 

 

Figura 2.5 - Esquema ilustrativo de escorregamento em cunha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INFANTI JR. & FORNASARI FILHO, 1998. 

 

 

Os escorregamentos planares de solos são processos muito frequentes nas encostas 

serranas do Brasil, envolvendo solos superficiais, frequentemente até o contato com a rocha 

subjacente, alterada ou não. Podem ocorrer em taludes mobilizando solo saprolítico, 

saprolitos e rochas, condicionados por estruturas planares desfavoráveis à estabilidade e 

relacionados a feições geológicas diversas, tais como foliação, xistosidade, fraturas, falhas 

etc.  

2.2.4 – Expansões laterais 

São movimentos predominantemente laterais causados pela expansão de solo coesivo 

ou por massa de rocha combinado com a existência de massa fraturada numa camada de 

material subjacente que apresenta pouca resistência ao cisalhamento. Expansões laterais 

podem resultar da liquefação ou escoamento de materiais. Brunsden & Prior (1984) 

descrevem o espalhamento como um movimento de expansão lateral distribuída em massa 

fraturada (Figura 2.6). 
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Figura 2.6 - Espalhamento Lateral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Modificado de USGS, 2004. 

 

2.2.5 - Fluxo: Corrida e Rastejo 

A Corrida é um movimento caracterizado pelo escoamento de grandes volumes de 

material, com extenso raio de alcance, mesmo em áreas planas, englobando solo, rochas, 

detritos e água, com velocidade de média a alta. Pode ser classificada em corrida de rocha, de 

detritos e de solo. 

A corrida de rocha, também chamada de avalanche, é um tipo de corrida caracterizada 

pelo deslocamento do material rochoso com elevada velocidade, em locais bastante íngremes, 

na forma de um fluido de alta viscosidade devido ao grande teor de água contida (Figura 2.7). 

Na corrida de detritos fluxo é formado por rocha, solo e vegetação, onde são transportados 

pela água através das encostas íngremes. Geralmente é provocado pelo escoamento superficial 

da água devido a fortes chuvas ou vazamentos de tubulações provocados pelo homem. Vale 

ressaltar que o desmatamento da vegetação e o acúmulo de lixo nas encostas podem 

intensificar a suscetibilidade deste evento (Figura 2.8). 

 
Figura 2.7 - Corrida de Detritos (avalanche) 

 

 

 

 

 

Fonte: USGS, 2004. 
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Figura 2.8 - Corrida de Detritos 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: USGS, 2004. 

 

A Corrida de Terra ocorre predominantemente com materiais de granulação fina ou 

argilosa em encostas moderadas e em condições saturadas (Figura 2.9). Entretanto, pode 

haver a possibilidade de ocorrer com fluxo de material granular seco. É um movimento rápido 

que ocorre em vertentes muito íngremes e envolve o transporte com fluxo intenso de lama, 

água ou solo, que podem ser catastróficos. 

 

Figura 2.9 - Corrida de Terra 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: USGS, 2004. 

  

Com relação ao fluxo tipo Rastejo é um movimento bastante lento e constante da 

massa de solo em direção ao pé do talude, onde o deslocamento superficial é imperceptível e 

pode ocorrer em centímetros por ano. São denunciados através da paisagem com a inclinação 

de árvores, postes, cercas e muros tortos, ondulações no solo ou pequenos sulcos, rachaduras 

em casas e até rachaduras em estradas (Figura 2.10). 
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Figura 2.10 - Rastejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: USGS, 2004. 

 

Uma classificação brasileira para os movimentos de massas foi proposta por Augusto 

Filho (1992), apresentada no Quadro 2.2. Esta classificação apresenta claramente os 

fundamentos dos diferentes tipos de movimento, em função dos planos de ruptura, materiais e 

velocidades associadas ao movimento. 

2.3 - Fatores envolvidos nos movimentos de massa 

Vários fatores podem contribuir para a ocorrência do movimento de massa, atuando de 

forma predisponente, acionante ou relevante. Estes fatores podem estar relacionados a causas 

geológicas, morfológicas, físicas ou antrópicas.   

Leroueil (2004) descreveu os fatores de ocorrência distribuídos em três grupos: 

a) Fatores predisponentes ou preparatório: são fatores que indicam a situação inicial e 

determinam o comportamento do talude sob a ocorrência de um fator acionante; 

b) Fatores acionantes ou agravantes: são fatores que produzem modificação significativa 

nas condições da estabilidade do talude e na velocidade do movimento. 

c) Fatores relevantes: são os que fornecem a evidência do movimento no talude mas 

geralmente não participam do processo. 

Os fatores predisponentes/preparatório estão ligados as características geologicas-

geotécnica, morfologia, características físicas e atuação antrópicas na área. Já os fatores 

acionantes ou agravantes relacionam-se à morfologia, características físicas e atuação 
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antrópica. A figura 2.10 ilustra estas relações. 

 

Quadro 2.2. Principais tipos de movimentos de massa em encostas.  

MOVIMENTOS 
CARACTERÍSTICAS DO MOVIMENTO / MATERIAL / 

GEOMETRIA 

Rastejos 

 

 Vários planos de deslocamento (internos) 

 Velocidades muito baixas (cm/ano) a baixas e decrescentes com a 

profundidade 

 Movimentos constantes, sazonais ou intermitentes 

 Solo, depósitos, rocha alteradas/fraturadas 

 Geometria indefinida 

Deslizamentos 

 Poucos planos de deslocamento (externos) 

 Velocidades médias (m/h) a altas (m/s) 

 Pequenos a grandes volumes de material 

 Geometria e materiais variáveis: 

Planares: solos pouco espessos, solos e rochas com um plano de fraqueza; 

Circulares: solos espessos homogêneos e rochas muito fraturadas; 

Em cunha: solos e rochas com dois planos de fraqueza. 

 

Quedas 

 Sem planos de deslocamento 

 Movimentos em queda livre ou em plano inclinado 

 Velocidades muito altas (vários m/s); 

 Material rochoso; 

 Pequenos e médios volumes; 

 Geometria variável: lascas, placas e blocos 

Rolamento de matacão 

Tombamento 

Corridas 

 Muitas superfícies de deslocamento (internas e externas à massa 

em movimento); 

 Movimento semelhante ao de um líquido viscoso; 

 Desenvolvimento ao longo das calhas de drenagem 

 Velocidades de médias a altas 

 Mobilização de solo, rocha, detritos e água 

 Grandes volumes de material 

 Grande raio de alcance, inclusive em áreas planas 

Fonte: Augusto Filho, 1992. 

 

O quadro 2.3, relaciona os principais mecanismos de deflagração de movimentos de 

massa, reconhecendo os fatores que aumentam as solicitações e os que diminuem a resistência 

dos terrenos, com os respectivos fenômenos naturais e antrópicos a que estão associados. 

De acordo com Fernandes e Amaral (1996), as fraturas e falhas representam 

importantes descontinuidades, tanto em termos mecânicos quanto hidráulicos. São 

identificados dois tipos principais de fraturas, as de origem tectônica, como as geradas durante 

fases de deformação de caráter rúptil e as atectônicas, como as que podem se formar por 

alívio de tensão. 
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Figura 2.10: Diagrama dos processos dos fatores de causas predisponentes e acionantes / agravantes 

dos movimentos de massa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Leroueil (2004) modificado de Coutinho; Silva, 2006. 

 

Quando essas fraturas se encontram subverticais e próximas entre si, propiciam 

movimentos de blocos do tipo tombamento. Assim como as fraturas, as falhas também atuam 

como caminhos preferenciais de percolação de água e ocorrência de alteração, pois através 

das falhas o intemperismo avança para o interior do maciço rochoso de modo muito mais 

efetivo. A orientação da foliação e/ou bandamento composicional, estruturas comuns nas 

rochas metamórficas, também influenciam na estabilidade das vertentes e principalmente de 

taludes de corte, em estrada.  

O solo residual ou saprolito também pode apresentar várias descontinuidades 

originadas, principalmente por feições estruturais reliquiares do embasamento rochoso 

(falhas, fraturas, foliação, etc.) e por horizontes de solo formados por processos 

pedogenéticos. Conforme Selby (1993), estas fraturas reliquiares podem favorecer a 

ocorrência de escorregamentos, principalmente, se um ou mais destes sistemas mergulha para 

fora da vertente, ou quando estiver preenchida por material argiloso formando barreiras ao 

fluxo de água, ou ainda se houver redução no ângulo de atrito e na coesão, devido ao avanço 

do intemperismo ao longo da fratura. A presença destas descontinuidades nos solos 

saprolíticos tem influência sobre o tipo de movimento de massa a ser gerado. 

Escorregamentos rotacionais podem predominar em vertentes onde as fraturas no 

embasamento rochoso encontram-se pouco espaçadas e a alteração produz um saprolito mais 
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homogêneo com característica granular. 

 

Quadro 2.3. Inventários de causas de movimento de massa (Cruden;Varnes, 1996) 

CAUSAS DE 

MOVIMENTOS 

DE MASSA 

 CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS OU DOS 

AGENTES CAUSADORES DOS MOVIMENTOS DE 

MASSA 

Causas 

Geológicas 

 Materiais enfraquecidos, alterados ou intemperizados 

 Materiais sensíveis, cisalhados, fraturados ou fissurados 

 Massa descontínua orientada adversamente (estratificação, 

xistosidade etc.) 

 Estrutura descontínua orientada adversamente (falha, contato, em 

conformidade etc.) 

 Contrastes na permeabilidade 

 Contrastes na dureza (material denso sobre material plástico) 

Causas 

Morfológicas 

 Tectonismo ou vulcanismo 

 Todos os tipos de erosão 

 Carregamento no topo ou na base do talude 

 

Causas Físicas 

 Chuvas intensas 

 Derretimento rápido de neve 

 Precipitação excepcional prolongada 

 Terremoto 

 Erupção vulcânica 

 Descongelamento 

 Intemperismo/desgaste devido ao congelamento e 

descongelamento 

 Intemperismo/desgaste devido à contração e inchamento 

Causas 

Humanas 

 Escavação (no talude ou na base) 

 Carregamento (do talude ou da sua crista) 

 Rebaixamento de reservatórios 

 Desmatamento 

 Irrigação  

 Mineração 

 Vibração artificial 

 Vazamentos de águas servidas 
Fonte: Coutinho; Silva (2006). 

 

As chuvas atuam como principal agente não antrópico na deflagração de 

escorregamentos no Brasil. Os grandes acidentes relacionados a esses processos ocorreram 

durante o período chuvoso, que varia de região para região (ABGE, 1998). Para Vedovello e 

Macedo (2007), embora existam diferentes agentes deflagradores de deslizamentos, as chuvas 

constituem o principal deles, em especial para as condições climáticas e geológico-

geotécnicas do Brasil. 

A água proveniente das chuvas tem contribuição importante na dinâmica das águas de 

superfície e subsuperfície, sendo por isto, na maioria dos casos, o principal agente deflagrador 

dos processos de instabilização de taludes e encostas.  
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A indicação do índice pluviométrico crítico, que possa desencadear um movimento, 

depende de fatores específicos da área avaliada. Assim, o substrato, o regime de infiltração, a 

inclinação do terreno, a dinâmica das águas subterrâneas no maciço e o tipo de instabilização, 

formam um conjunto de parâmetros que definem o índice pluviométrico crítico para cada 

terreno. Para os casos de terrenos com substrato em rocha, os escorregamentos tendem a ser 

mais suscetíveis a chuvas concentradas. No caso de terrenos com substrato em solo, os 

escorregamentos dependem também do índice pluviométrico acumulado em dias anteriores. 

A modificação antrópica das encostas com a construção de moradias é um importante 

fator que contribui para o desencadeamento de movimento de massa. Logo ao ocupar as 

encostas, a cobertura vegetal é removida prejudicando a proteção natural contra o impacto das 

águas de chuva sobre a superfície do talude. São também realizadas escavações modificando, 

assim, a inclinação natural da encosta. Estas alterações no perfil topográfico da área 

influenciam diretamente a estabilidade dos taludes, contribuindo de forma negativa. 

Executadas as escavações, procede-se então à construção de edificações aumentando, assim, a 

sobrecarga na encosta, o que gera mais um fator prejudicial a sua estabilidade. Ao ocupar as 

encostas, o homem tem a necessidade de destinar suas águas servidas. Como as encostas, 

irregularmente ocupadas, não dispõem de serviços adequados de esgotamento sanitário e 

drenagem, muitas ocupações passam então a lançar as águas servidas diretamente na 

superfície do solo, contribuindo, para uma maior infiltração de água no corpo do talude e para 

ocorrência de processos de instabilidade de encostas. Em muitos casos, são construídas fossas 

sépticas na própria encosta, onde todos os dejetos são armazenados e a água servida, 

constantemente infiltrada na encosta, reduzindo a resistência ao cisalhamento do solo. Assim, 

percebemos que a ação antrópica ao ocupar uma encosta, contribui de forma negativa a sua 

estabilidade através de, no mínimo, os seguintes fatores: 

 Remoção da cobertura vegetal; 

 Escavações que modificam a inclinação natural; 

 Aumento do carregamento do talude; 

 Aumento da infiltração de água no corpo do talude. 

A cobertura vegetal atua como proteção da superfície contribuindo na redução do 

impacto da precipitação diretamente no solo, na redistribuição das águas de chuvas e no 

acréscimo da resistência do solo devido ao efeito provocado pelas raízes. A vegetação pode 

também ter efeito negativo aumentando as solicitações de resistência ao talude. 

Gray e Leiser (1982) atribuem os seguintes efeitos favoráveis e desfavoráveis da 
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cobertura vegetal na estabilidade de encostas: 

a) Efeitos favoráveis 

- Redistribuição da água proveniente das chuvas: as copas das árvores, reduzem o 

impacto direto da chuva na superfície do terreno e retardam e diminuem a quantidade efetiva 

de água que infiltra no solo. Além disso, o processo de evapotranspiração contribui de forma a 

retirar a água do solo; 

- Acréscimo da resistência do solo devido às raízes: as raízes das árvores podem elevar 

a resistência ao cisalhamento através de transferência parcial da tensão de cisalhamento 

atuante no solo para as raízes; também por escoramento, contribuindo na sustentação dos 

horizontes superficiais.  

b) efeitos desfavoráveis 

- Efeito de alavanca: força cisalhante transferida pelos troncos das árvores ao terreno, 

quando suas copas e troncos são atingidos por ventos; 

- Efeito cunha: pressão causada pelas raízes ao penetrar em fendas, fissuras e canais do 

solo ou rocha; 

- Sobrecarga vertical: proveniente do peso das árvores. O efeito pode ser favorável ou 

desfavorável, a depender da inclinação da encosta e das características do solo. 

Conforme descrição de Cruden; Varnes (1996), os principais mecanismos 

deflagradores de movimentos de massa estão relacionados ao aumento das solicitações e à 

redução da resistência dos terrenos, associados aos fenômenos naturais e às atividades 

antrópicas atuantes na área. O Quadro 2.3 apresentado anteriormente descreve de forma 

sucinta os principais grupos de fatores e suas causas que influenciam na ocorrência dos 

movimentos de massa. Estes fatores são externos à condição natural do talude e são os 

principais responsáveis pelo volume de massa movimentada e a velocidade do movimento. O 

quadro 2.4 apresenta os fatores de acordo com o aumento da solicitação e a redução da 

resistência.  
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Quadro 2.4 – Fatores deflagradores dos movimentos de massa (Varnes, 1978) 

AÇÃO FATORES 
FENÔMENO 

GEOLÓGICOS/ANTRÓPICOS 

AUMENTO DA 

SOLICITAÇÃO 

REMOÇÃO DE MASSA (lateral ou da base) 
- Erosão, escorregamentos 

-Cortes 

SOBRECARGA 

-Peso da água de chuva etc. 

-Depósito de material 

-Peso da vegetação 

-Contenção de estruturas, aterros, 

etc. 

SOLICITAÇÕES DINÂMICAS 

-Terremotos, ondas etc. 

-Explosões, tráfego, sismos 

induzidos. 

PRESSÕES LATERAIS 
-Água em trincas, congelamento, 

material expansivo 

 
 

REDUÇÃO DA 

RESISTÊNCIA 

CARACTERÍSTICA INERENTE 

AO MATERIAL 

(textura, geometria, estrutura, etc.) 

- Características geomecânicas do 

material, tensões iniciais 

MUDANÇAS OU FATORES VARIÁVEIS 

-Intemperismo – redução da 

coesão, ângulo de atrito 

Elevação do nível de água 

-aumento da umidade com redução 

da sucção 

Fonte: Coutinho; Silva (2006). 

 

2.4 - Processo de Transporte de Massa: Erosão 

Segundo Coutinho e Silva (2006), a definição de erosão elaborada pela “American 

Geological Institute” é constituída pelo grupo de processos sob os quais o material rochoso é 

desagregado, decomposto e removido de alguma parte da superfície terrestre. A água é o 

agente que é considerado isoladamente, o mais importante pelo poder desagregador e como 

transportador dos sedimentos. A intensidade como que se manifesta depende de uma série de 

fatores como: geologia, clima da região, topografia, entre outros. Destaca-se também como 

causa uma inadequação do planejamento de uso do solo, ao se deparar com o crescente 

número de habitações implantadas em locais inadequados e sem elaboração do devido estudo 

de impacto ambiental. 

Segundo Guerra (2003), alguns fatores controlam a perda de solo ou as taxas de 

erosão. São eles: a cobertura vegetal, a erosividade da chuva, a erodibilidade decorrente das 

propriedades do solo e as características da encosta. A erosão do solo dependerá da interação 

entre estes fatores. Contudo, a intervenção do ser humano pode alterá-los, acelerando ou 

retardando a erosão. 

As áreas de clima tropical, devido um maior quantitativo de pluviosidade, tendem a 

sofrer mais com a erosão. Mas o processo erosivo se observa em quase toda superfície 
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terrestre. Além disso, em muitas dessas áreas, as chuvas se concentram em curto período do 

ano, o que agrava ainda mais a erosão. Em terras desmatadas, seja para produção de madeira 

ou para uso agrícola, o processo tende a se acelerar, uma vez que solo fica desprotegido da 

cobertura vegetal, contribuindo para incidência da chuva diretamente na superfície do terreno.  

2.4.1 - Tipos de Erosão 

Segundo Coutinho e Silva (2006), a erosão é classificada quanto à velocidade do 

processo em natural e acelerada. E, quanto a ao agente erosivo em: hídirca, fluvial, eólica, 

glacial e marinha. 

Quanto a velocidade, em geral se distingue duas formas de abordagem para processo 

erosivos: a erosão natural e a erosão acelerada antrópica. A erosão natural é o processo que 

contrabalança o processo permanente de formação de solos, que se dá em condições de 

equilíbrio ao longo de centenas de anos. Erosão laminar ou lençol (causada por escoamento 

difuso), e linear (causada por concentração de linha de fluxo das águas de escoamento 

superficial resultando em sulcos, ravinas e voçorocas. 

2.4.1.1 – Erosão hídrica/pluvial 

A erosão hídrica é iniciada com o impacto das gotas de chuva em um solo 

desprotegido devido à ausência da cobertura vegetal, provocando rupturas e o escoamento 

superficial (runoff), resultando nos processos de desagregação, transporte e deposição de 

sedimentos. Dependendo da intensidade e concentração do escoamento ao longo da encosta, o 

processo pode progredir para uma erosão em lençol (através do escoamento laminar) ou linear 

(sulcos, ravinas e voçorocas) (Figura 2.11).  

 

2.4.1.2 – Erosão Laminar 

A Erosão Laminar é o resultado do escoamento superficial da água, que distribuída de 

forma divergente pelas vertentes, resulta na remoção progressiva do solo nas camadas 

superficiais. Erosão Linear ocorre devido ao fluxo convergente da água ao longo das vertentes 

em conjunto com a densidade e velocidade do escoamento. 

Como resultado da erosão linear, podemos observar três tipos de feições erosivas: 

sulcos, ravinas e voçorocas. 

a) Os Sulcos são causados pela formação de canais sinuosos ao longo das linhas de 

fluxo de água ocasionada por chuvas de grande intensidade, em terrenos de 

elevada declividade, que podem se aprofundar e formar ravinas. 
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Figura 2.11 - Erosão Hídrica pluvial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: LLOPIS TRILLO, 1999 (apud BANDEIRA, 2003). 

 
 

b) As Ravinas são grandes depressões no solo causadas pelo escoamento superficial 

da água em solos onde a vegetação é escassa que, ao persistirem no mesmo local 

por longos períodos, podem evoluir para voçorocas. 

c) As Voçorocas são canais esculpidos pelo afloramento do lençol freático, causados 

pela água da chuva e intempéries, em solos onde a vegetação é escassa e não 

protege mais o solo, que fica cascalhoso e suscetível de carregamento por 

enxurradas. É um processo erosivo com maior poder destrutivo, correspondendo à 

passagem gradual do processo de ravinamento até atingir o lençol freático, com o 

aparecimento de surgências d´água. 

2.4.2 - Fatores Condicionantes 

Para Coutinho e Silva (2006), os processos erosivos são resultantes de um conjunto de 

fatores condicionantes naturais e antrópicos que influenciam no seu desenvolvimento. Os 

principais fatores naturais são: chuva, topografia, geologia, solos e cobertura vegetal. Como 

fatores antrópicos, podemos destacar o desmatamento e as construções inadequadas. 

 Chuva – Sua ação erosiva depende da distribuição pluviométrica e de sua 

intensidade. Chuvas torrenciais ou pancadas de chuvas intensas consistem na 

forma mais agressiva de impacto da água no solo. Durante esses eventos a 

aceleração da erosão é intensa. A mecânica da erosão pelas chuvas, deve-se à 
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combinação do tamanho e as velocidade das gostas com a duração da 

precipitação e a velocidade do vento.  

 Cobertura Vegetal – É a defesa natural de um terreno contra a erosão. Entre os 

principais efeitos da cobertura vegetal, destacam-se: proteção contra o impacto 

das gotas de chuva; aumento da capacidade de retenção de água pela 

estruturação do solo, por efeito da produção e incorporação de matéria 

orgânica; dispersão e quebra de energia das águas do escoamento superficial, 

entre outros. 

 Relevo- A influência da topografia nos processos erosivos está ligada ao 

comprimento e formas das encostas e à declividade do terreno, pois ambos 

interferem, diretamente, na velocidade do escoamento superficial da água. 

Com relação a forma de encosta, Valeriano (2003) aponta a diferença entre a curvatura 

vertical e a curvatura horizontal, onde a primeira se expressa na direção da declividade e a 

segunda se expressa ao longo da curva de nível. As classes de curvaturas horizontais 

(convergente, planar ou divergente) e verticais (côncavos, retilíneos ou convexos) podem ser 

combinadas para fornecer a indicação da forma do terreno (Figura 2.12). Os casos extremos 

de combinação entre as curvaturas do terreno podem ser representados pela forma côncavo-

convergente (máxima concentração e acúmulo de escoamento) e pela forma convexa-

divergente (máxima dispersão do escoamento). 

 Solos – Por influenciar e sofrer a ação dos processos erosivos, apresentados 

maior ou menor resistência, constitui o principal fator natural relacionado à 

erosão. As propriedades mineralógicas, biológicas e químicas exercem 

diferentes níveis de influência na infiltração e resistência aos processos 

erosivos, de acordo com cada tipo de solo. 
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Figura 2.12 - Combinação das classes de curvatura vertical e horizontal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: GEGEP/UFPE, 2014 a partir de Dikau (1990). 

 

Ação antrópica - A ocupação inadequada e desordenada estimula o desmatamento, con

strução e expansão de núcleos urbanos irregulares através de cortes e aterros inadequados, sist

ema de drenagem deficiente, entre outros. Todas essas ações interferem e alteram o equilíbrio 

natural do solo, originando e aumentando a intensidade dos processos erosivos. 
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CAPITULO 3 

 

MAPEAMENTO DE RISCO 

 

Neste capitulo são apresentados às definições dos principais termos utilizados em 

estudos relacionados a desastres naturais, destacando-se algumas metodologias para análise 

do risco. Faz-se uma contextualização com aumento no número de desastres no Brasil, o que 

mostra a necessidade de mapeamentos de risco ser mais efetivo e difundindo no Brasil. São 

abordados de forma mais consistente, aspectos associados à vulnerabilidade. E, por fim, é 

apresentada a metodologia que foi por muito tempo bastante utilizado em mapeamentos de 

risco no Brasil e metodologias de experiência do GEGEP/UFPE. 

 

3.1 - Aumento dos Desastres Naturais no Mundo e no Brasil 

O século XXI iniciou e nos trouxe grandes surpresas como o aumento assustador da 

temperatura terrestre. A primeira década deste século foi a mais quente da história da 

humanidade, desde o início das mediações modernas, em 1850. Este aumento resultou na 

maior incidência de eventos climáticos extremos em todo o mundo entre 2001 e 2010. No 

Brasil não se deu de forma diferente, pois na década de 2000 a 2010 os desastres naturais 

foram intensificados também de forma assustadora em relação à década passada. Segundo o 

Atlas Brasileiro de Desastres Naturais, a ocorrência desses eventos aumentou 268% em 

relação à década passada. Dentre os desastres que mais preocupam estão as inundações e os 

de movimentos de massa, como o deslizamento, por exemplo, que são os que geram o maior 

número de vítimas fatais. A figura 3.1 nos mostra a percentagem do aumento dos desastres 

nesta última década.   

No Brasil eventos catastróficos devastaram cidades brasileiras, como a tragédia 

ocorrida na região do Vale do Itajaí que sofreu inundações e deslizamentos decorrentes das 

fortes chuvas, que se caracterizou como a pior tragédia do Estado de Santa Catarina, deixando 

cerca de 78 mil pessoas desalojadas ou desabrigadas e causando 135 óbitos decorrentes dos 

desastres.   
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Figura 3.1 - Total de registros por ano no Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CEPED-UFSC, 2011. 

 

No ano de 2011, deslizamentos na Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro 

provocaram o maior desastre existente no país em número de mortes, onde foram registrados 

cerca 900 óbitos, além de desaparecidos. O Nordeste também foi fortemente atingido por 

eventos nos últimos anos como, por exemplo, a cheia do Rio Mundaú que atingiu 97 

municípios do Estado de Pernambuco e 9 de Alagoas, onde o número de desabrigados ou 

desalojados chegou a 150 mil habitantes e provocou a morte de 47 pessoas.  

 Com todas essas tragédias ocorridas nos últimos anos ficou evidente que o Sistema 

Nacional de Proteção e Defesa Civil era inadequado para atender à intensificação dos 

desastres naturais do país. No entanto, a partir dessas catástrofes houve uma reformulação no 

Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, como já citado no Capítulo 1 e, no ano de 2012 

foi criada a Lei n° 12.608 que é o instrumento de combate à redução de risco de desastres 

naturais. Dentre as várias diretrizes contidas nesta legislação, pode-se destacar a 

responsabilidade na elaboração do mapeamento das áreas susceptíveis aos desastres, 

prevenção, realização do monitoramento meteorológico, hidrológico e geológico das áreas de 

risco, em articulação com a União e os municípios, assim como a sua fiscalização. 

Instrumento este que será detalhado a seguir. 
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3.2 –Conceitos e Definições Gerais de Análise de Risco 

Diante de uma diversidade de conceitos de zoneamento de risco e perigo antes 

apresentados por diversas literaturas, o JTC -1 (Joint Technical Committee 1 – Landslidesand 

Engineered Slopes) apresenta a nível internacional uma terminologia unificada para a análise 

de zoneamento de susceptibilidade, risco e perigo a fim de que o zoneamento em qualquer 

área possa ser comparado com de forma semelhante a zonas de áreas adjacentes e para 

assegurar que passos fundamentais de avaliação sejam propriamente considerados e aplicados 

no gerenciamento de áreas propensas a escorregamentos.   

Foram testados diversos métodos para o mapeamento de perigo de deslizamento e 

postos em prática em diferentes contextos por um período de 30 anos. Grande parte desses 

métodos foram expostos em conferências de caráter internacional como: O Simpósio 

Internacional em Escorregamentos (Rio de Janeiro, 2004), a Conferência Internacional em 

Gerenciamento de Riscos de Escorregamento (Vancouver, BC, 2005), ou o Fórum 

Internacional em Gerenciamento de Desastres por Escorregamento (Hong Kong, 2007), todas 

organizadas pelo JTC-1, Comitê Técnico de Escorregamentos e Encostas Artificiais das 

Associações Internacionais ISSMGE, IAEG e ISRM.  

No ano de 2008 o JTC-1 cria o “Manual para o zoneamento de susceptibilidade de 

perigo e risco de escorregamento para o planejamento de uso do solo” com o objetivo que 

todos usassem uma mesma terminologia presente no manual para que todos partilhem uma 

mesma linguagem.  

De acordo com Lacerda (2012), o manual fornece: 

 Definições e terminologia para uso internacional. 

 Descrição dos tipos e níveis de zoneamento de escorregamentos. 

 Orientação sobre os locais onde são necessários o zoneamento de 

escorregamentos e o planejamento de uso do solo levando em conta os 

escorregamentos. 

 Definições de níveis de zoneamento e escalas sugeridas para mapas de 

zoneamento levando em consideração as necessidades e objetivos de 

planejadores de uso do solo e reguladores, além do propósito do zoneamento. 

 Orientação sobre a informação requerida para diferentes níveis de zoneamento 

levando em conta os vários tipos de escorregamentos. 

 Conselhos sobre as qualificações necessárias das pessoas que realizam o 

zoneamento de escorregamentos e conselhos sobre a preservação de um 
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relatório para consultores conduzirem o zoneamento de escorregamentos 

planejamento de uso do solo. 

Dentre as terminologias definidas pelo JTC-1, temos que: 

• Perigo: Uma condição com o potencial de causar uma consequência 

indesejável dentro de certo período de tempo. A descrição de um perigo de deslizamento deve 

incluir o local, volume (ou área), classificação (tipo) e velocidade dos deslizamentos em 

potencial e materiais, destes, resultantes e a probabilidade de sua ocorrência dentro de um 

período de tempo determinado.  

• Consequência - Os resultados ou resultados potenciais que surgem da 

ocorrência de um escorregamento, expresso quantitativa ou qualitativamente, em termos de 

perda, desvantagens ou ganho, danos, lesões ou perda de vida. 

• Probabilidade- Utilizada como a descrição qualitativa de probabilidade ou 

frequência.  

Probabilidade [probability] - Uma medida do grau de certeza. Esta medida tem um 

valor entre zero (impossibilidade) e 1.0 (certeza). É uma estimativa da probabilidade da 

magnitude de uma quantidade incerta ou a probabilidade de ocorrência de um evento no 

futuro. Existem duas interpretações:  

• Suscetibilidade de deslizamento: Uma avaliação quantitativa ou qualitativa 

do tipo, do volume (ou área) e da distribuição espacial de deslizamentos que existem ou 

potencialmente podem ocorrer em uma área. A suscetibilidade também pode incluir uma 

descrição da velocidade e intensidade do deslizamento potencial ou existente. Embora seja 

esperado que os deslizamentos ocorram com mais frequência em áreas mais suscetíveis, na 

análise de suscetibilidade o período de tempo (frequência) não é levado em conta de forma 

explícita. A suscetibilidade de deslizamento inclui deslizamentos cuja origem fora desta área, 

nos casos em que ele pode se mover para dentro da área de interesse ou retroceder à área de 

estudo.  

• Vulnerabilidade: O grau de perda para um dado elemento ou grupo de 

elementos dentro da área afetada pelo deslizamento. É expressa numa escala de zero (sem 

perda) até 1,0 (perda total). Para propriedades a perda será o valor do dano relativo ao valor 

da propriedade; para pessoas, será a probabilidade de uma vida em particular (elemento em 

risco) ser perdida, dado que a pessoa seja afetada pelo deslizamento.  

• Risco: Uma medida da probabilidade e severidade de um efeito adverso à 

saúde, à propriedade ou ao meio ambiente. O risco é frequentemente estimado pelo produto 

da probabilidade de um fenômeno de uma dada magnitude, multiplicado por suas 
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consequências. No entanto, uma interpretação e consequências sem o cálculo do seu produto. 

Para Análise Quantitativa de Risco o uso da intensidade do deslizamento é recomendado.  

 Basicamente, o risco pode ser definido para:  

(a) Perda de vidas, a probabilidade anual que pessoas em risco irão perder suas vidas 

levando em conta o perigo de deslizamento e a probabilidade espaço-temporal e 

vulnerabilidade da pessoa; 

(b) Perda de propriedade, a probabilidade anual de um dado nível de perda ou da perda 

por ano levando em conta os elementos em risco, sua probabilidade e vulnerabilidade espaço-

temporal. 

• Desastre: Uma interrupção grave do funcionamento de uma comunidade ou de 

uma sociedade envolvendo perda humana generalizada, material, perdas econômicas ou 

ambientais e impactos, o que excede a capacidade da comunidade afetada ou a sociedade a 

lidar com recursos próprios.  

• Ameaça (Hazard): trabalha com a incerteza de um perigo, com a sua 

previsibilidade limitada. É a probabilidade de que um perigo particular ocorra em um 

determinado período de tempo; 

• Elemento em Risco: População, prédios e construções, atividades econômicas, 

serviços públicos, outros tipos de infraestrutura e valores do meio ambiente na área que é 

potencialmente afetada pelo perigo do deslizamento. 

Entre os autores que utilizam esses conceitos podemos citar: VARNES (1984), 

EINSTEIN (1988); OLIVEIRA (2004). É importante ressaltar que para este trabalho, as 

definições aceitas serão as propostas pelo JTC-1. 

VARNES (1984) define os seguintes termos: 

 Perigo Natural – H (Natural Hazard) corresponde à probabilidade de um 

fenômeno natural potencialmente danoso ocorrer dentro de um determinado 

intervalo de tempo e numa dada área; 

 Vulnerabilidade – V (Vulnerabilty) refere-se ao grau de perda de um 

determinado elemento ou um conjunto de elementos em risco, resultante da 

ocorrência de um fenômeno natural de uma dada magnitude. É expressa numa 

escala de 0 a 1, de nenhum dano a perda total, respectivamente; 

 Risco Específico – Rs (Specific risk), corresponde ao grau esperado de perda 

devido a um fenômeno natural particular, podendo ser expresso pelo produto 

entre Perigo e Vulnerabilidade (H . V): 
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Rs = (H) . (V)                  (3.1) 

 Elementos em Risco – E (elements at risk), são relativos à população, 

propriedades e atividades econômicas, incluindo serviços públicos, em risco 

em uma dada área; 

 Risco total – Rt (total risk), refere-se ao número esperado de perdas de vidas, 

de pessoas afetadas, danos a propriedades, ou interrupção de atividades 

econômicas devido a um fenômeno natural específico. Pode ser expresso pela 

equação: 

Rt = (E) . (Rs)              (3.2) 

 

Substituindo a Equação 3.1 em 3.2, o risco total pode ser expresso por: 

Rt = (E).(H).(V)           (3.3) 

 

Segundo EINSTEN (1997), risco pode ser definido através da seguinte expressão analítica: 

R = p[perigo].u(X )                 (3.4) 

onde: 

R = Risco; 

p[perigo] = Probabilidade de ocorrência do perigo, no caso escorregamento; 

u(X ) = Função utilidade que expressa os custos das consequências, estas sendo função do 

vetor atributo X , que relaciona as consequências como a perda de vidas, destruição de 

moradias, alojamento de desabrigados, etc. 

Para Oliveira (2004) o risco é definido como a medida da probabilidade de ocorrência de um 

perigo (“Danger”): queda de fragmentos de rocha, massa de solo proveniente de 

deslizamentos, com o potencial de atingir residências,caracterizando assim uma Situação de 

Risco (“Hazard”): e da intensidade das consequências adversas para a saúde humana, 

propriedades ou meio ambiente. Desta forma o risco pode ser definido através da seguinte 

expressão: 

R = p[perigo].V.E                               (3.5) 

onde: 

R = Risco; 

p[perigo] = probabilidade de ocorrência do perigo (movimento de massa) numa situação de 

risco; 

V= Vulnerabilidade dos elementos em risco; 
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E = Elementos em risco – vidas humanas, construções, instalações. 

O risco individual foi definido como a probabilidade anual de um indivíduo identificável, que 

vive num setor de risco, ou seja, encontra-se exposto às consequências de uma situação de 

risco (queda de fragmentos de rocha, deslizamentos, fluxo) vir a se tornar vítima fatal de um 

acidente. Neste caso o valor de E na expressão é igual à unidade. 

 

3.3 – Aspectos Gerais de Vulnerabilidade 

 Este trabalho tem como um dos seus objetivos determinar a vulnerabilidade na área de 

estudo, para isto se faz conveniente uma maior abordagem acerca deste tema como também 

um melhor entendimento das relações intrínsecas a vulnerabilidade. 

 Vulnerabilidade é definida como uma condição existente na sociedade que pode levá-

la a sofrer um dano ou uma perda em caso de materialização de uma ameaça (LA RED, 2001). 

Para o autor, também pode expressar-se pela incapacidade de uma comunidade para 

recuperar-se dos efeitos de um desastre. 

Segundo CEPREDENAC-PNUD (2003), vulnerabilidade significa uma falta de 

resiliência e resistência e, além disso, a existência de condições que dificultam a recuperação 

e reconstrução autônoma dos elementos afetados. 

Para Saito (2011), originalmente, o termo vulnerabilidade foi desenvolvido pela 

engenharia de estrutura para mostrar como as características construtivas poderiam fazer as 

edificações mais propensas a sofrerem danos. Nas últimas duas décadas, esse conceito tomou 

caráter multidisplinar, ao contemplar não apenas aspectos estruturais, como humanos e sociais 

(CEPREDENAC-PNUD, 2003). No final da década de1980, Wilches-Chaux (Apud SAITO, 

2011, p. 9) elaborou uma extensa caracterização dos tipos e níveis de vulnerabilidade: natural, 

física, econômica, social, política, técnica, ideológica, cultural, educacional, ecológica e 

educacional.  

Segundo Cardona (2003), a vulnerabilidade é uma condição, circunstância ou 

predisposição para sofrer danos e não uma propriedade propensa a eles. Para o autor, a 

vulnerabilidade não deve ser considerada somente através da exposição dos elementos, mas 

também com as fragilidades sociais, com a capacidade da sociedade atingida por um 

fenômeno perigoso de responder ou de absorver o seu impacto. O autor afirma que as 

consequências do evento não estão somente relacionadas ao seu impacto, mas com a 

capacidade de resistir ao impacto e suas implicações na área/sociedade atingida. Isto 

pressupõe que cada pessoa, cada comunidade ou cada instituição social possui diferentes tipos 
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de vulnerabilidade. 

Alcántara-Ayala (2002) indica que cada entidade social possui diferentes tipos de 

vulnerabilidade e que ela não é somente o resultado de ações humanas. É o resultado da 

interação do contexto econômico, social, cultural e político do local onde as pessoas vivem. 

Desta forma, vulnerabilidade não pode ser tratada como um termo geral e homogêneo, mas 

sim dinâmico e determinado por cada sociedade.  

Garatwa e Bollin (2002), descrevem os principais fatores de vulnerabilidade, descritos 

a seguir: 

Político-institucionais: 

- A legislação é omissa, não é proporcional ao perigo ou não está implementada;  

- O pessoal e os recursos financeiros disponíveis para a gestão de riscos e preparação são 

insuficientes;  

- Os papéis não são adequadamente ou claramente atribuídos e há uma falta de coordenação 

nas e entre as instituições responsáveis;  

- A cultura política é propícia aos interesses e à corrupção, o que dificulta a gestão dos riscos; 

- As instituições democráticas são subdesenvolvidas: o baixo nível de participação dos da 

população nos processos democráticos diminui as suas capacidades de autoajuda; 

- Mecanismos e instrumentos para a difusão riscos e recursos financeiros são escassos ou 

insuficientes (por exemplo, fundos de desastres, seguros); 

- Uma cultura de prevenção é insuficientemente promovida. 

Econômicos: 

- Recursos financeiros governamentais são insuficientes para a gestão de riscos de desastres; 

- A pobreza em geral, limita a capacidade de autoajuda de grande parte da população. A 

pobreza constrói a vulnerabilidade através da ocupação de áreas impróprias e da degradação 

ambiental;  

- As economias dependem de alguns produtos (baixo nível de diversificação) e o perigo é 

particularmente grande se estes são os setores mais vulneráveis aos desastres;  

Sociocultural: 

- Devido à educação deficiente e insuficiente as pessoas são menos capazes de responder 

adequadamente em um ambiente em mudança; 

- Fatalidade é generalizada como uma consequência da crença de que os desastres naturais 

dependem da vontade de Deus e, portanto, são inevitáveis; 

- Os métodos de produção podem resultar em maior vulnerabilidade para as pessoas e as suas 

propriedades. Por outro lado, pode resultar em maior risco devido a impactos adversos sobre o 
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ambiente natural (por exemplo, a erosão através de desmatamento); 

- A população não está disposta a apoiar e organizar-se, a fim de negociar interesses 

concorrentes, na busca de níveis mais elevados de bem-estar geral. 

Lavell (2000) (apud SAITO, 2011) ressalta que a vulnerabilidade tem sido analisada 

sob o ponto de vista apenas de perdas das estruturas físicas. Cabe salientar que a 

vulnerabilidade não está relacionada somente com os danos de infraestrutura, mas 

especificamente com as características da população, que pode ter diferentes níveis de preparo 

para lidar com a ameaça. Saito (2011) cita algumas características da sociedade na relação 

com a vulnerabilidade, tais como: bem estar (nutricional, saúde mental e física), sustento e 

resiliência (bens pessoais, capital, salário, qualificação); autoproteção (grau de proteção 

proporcionada pela capacidade de construir casas em locais seguros); proteção social (preparo 

da sociedade através de medidas como códigos de construção e outras medidas mitigadoras); 

redes sociais e políticas e institucionais (capital social e todas as condições que as instituições 

devem disponibilizar para atender a população). 

Conforme Saraiva (2008), é também é preciso trazer certa classificação sobre a 

qualificação quanto à origem das Vulnerabilidades. 

 Vulnerabilidade Ambiental - Mais definida entre as questões referentes à fisiografia e 

biodiversidade, convergindo para situações de degradação do meio ambiente, no que 

se refere ao substrato ou à biota, respectivamente. 

 Vulnerabilidade Socioambiental - Trata-se da somatória ou confluência dos 

indicadores descritos nos aspectos sociais e ambientais, formando uma coexistência de 

incidentes ou sobreposição espacial entre grupos populacionais e com alta privação e a 

fragilidade ambiental dos solos e seus rebatimentos para a biota. 

 Vulnerabilidade social - A coesão do tecido social e suas estruturas de reprodução 

ficam à mercê da organização das sociedades e sua capacidade de influenciar decisões 

e ações políticas, interferindo na pobreza e exclusão social. Esta situação de 

vulnerabilidade também afeta e rebate nos hábitos e costumes das comunidades, 

provocando a chamada vulnerabilidade cultural, com problemas no gerenciamento de 

riscos nos locais de trabalho. 

 Vulnerabilidade institucional - Mais afeita ao setor público, onde há falta de 

legislação, elevada fragmentação entre setores e instituições e baixos recursos para a 

operacionalização das ações, tanto humanos, técnicos, materiais e financeiros. 

Configura-se numa ausência ou ineficiência de políticas, planos e programas. 
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É importante conhecer quem são os mais vulneráveis, quando relacionado a desastres 

naturais. Morrow (1999) apontam quem são os mais vulneráveis: velhos, os impossibilitados 

físicos e mentalmente; arrendatários; famílias pobres; famílias chefiadas por mulheres; as 

minorias étnicas (por idioma); imigrantes e migrantes; famílias grandes; as grandes 

concentrações de crianças/jovens; os desalojados e os turistas e transientes. 

Saito (2011) chama atenção para a capacidade de resposta durante uma ocorrência de 

desastres. A autora afirma que este é o diferencial que pode fazer com que uma ameaça não 

tome proporções de catástrofe em um município. Isso pressupõe a necessidade de uma 

Coordenadoria Municipal de Defesa Civil organizada e atuante; estabelecimentos de saúde 

que possam atender a demanda de enfermos e feridos; secretarias municipais - como Obras, 

Saneamento, Assistência Social, Trânsito, Educação, articuladas que possam trabalhar em 

concordância; Corpo de Bombeiros para atendimentos emergenciais; Polícia Militar para a 

manutenção da ordem. 

 

3.4 – Metodologias para Elaboração do Mapeamento de Risco 

O manual do curso de capacitação do Ministério das Cidades (2010) diz que o mapa 

de risco é um importante instrumento de política pública de gerenciamento para as três esferas 

de governo, municipal, estadual e federal, na medida em que permite hierarquizar os 

problemas, avaliar os custos de investimentos e dar suporte técnico às negociações com a 

comunidade. O mapa de risco tem valiosa utilização técnica, social e política, podendo ser 

utilizado com os seguintes propósitos: 

i. Instrumento de planejamento urbano; 

ii. Definição de áreas prioritárias para intervenção em base técnica e não, politica; 

iii. Definição do sistema de controle nos pontos críticos; 

iv. Definição do tipo de tratamento da área em função do processo atuante; 

v. Instrumento de negociação com as comunidades e órgãos de financiamento; 

vi. Orçamento de intervenção estrutural (obras de engenharia). 

Segundo Bandeira (2003), o mapa de risco geológico/geotécnico é um instrumento 

cartográfico que apresenta a distribuição, o tipo e o grau dos riscos geológico/geotécnicos, 

visando à definição de medidas de prevenção de acidentes. A sua representação pode ser de 

dois tipos: por cadastramento de risco, consta da apresentação dos pontos notáveis sujeitos ao 

risco, com indicação de seu grau; e por zoneamento de risco, onde são delimitadas zonas 

homogêneas em relação ao grau de risco geológico/geotécnico, estabelecendo as 50 classes de 
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áreas de risco. A codificação dos graus de risco pode utilizar os termos linguísticos (baixo, 

médio, alto etc.), cores ou hachuras. O uso de cores semafóricas (verde, amarelo, vermelho) 

vem sendo recomendado, tendo em vista sua relação imediata com a noção implícita de 

referencial de perigo. 

Em 1991 a UNDRO – “Office of the United Nations Disasters Relief Co-Ordinator” – 

elaborou um modelo de abordagem para o enfrentamento de acidentes naturais, baseando-se 

em dois eixos de ação: prevenção e preparação. Este modelo recomenda as atividades básicas 

mostradas a seguir que devem ser consideradas para a prevenção e preparação, ajustando-se a 

qualquer município em função das suas necessidades e características. 

1. Identificação dos riscos 

2. Análise (e mapeamento) dos riscos 

3. Medidas de prevenção (estruturais e não estruturais) 

4. Planejamento para situação de emergência 

5. Informações públicas. 

De acordo com o Cerri (2006), no Brasil, como em muitos países, os mapeamentos de 

risco são predominantemente realizados por meio de avaliações qualitativas, ou seja, os riscos 

são identificados com base na opinião técnica da equipe que realiza o mapeamento com o 

apoio de informações dos moradores da área mapeada. Ainda segundo Cerri (2006), os 

mapeamentos de risco também podem ser executados por meio de métodos denominados 

quantitativos. Esse método vem sendo aplicado em municípios que dispõem de um banco de 

dados consistente sobre as ocorrências de deslizamentos. A adoção de um inventário contendo 

informações sobre quantidade de chuva, causas de acidentes, volume de massa deslizada, 

recorrência do processo, entre outras informações, é possível adotar modelos de mapeamento 

quantitativo, definindo a probabilidade de ocorrência dos processos destrutivos. 

Abaixo seguem experiências metodológicas elaboradas pelo Grupo de Engenharia 

Geotécnica de Encostas, Planícies e Desastre (GEGEP), em mapeamentos de risco executados 

na Região Metropolitana do Recife. Apresenta também a metodologia do Ministério das 

Cidades que, por muito tempo, foi bastante utilizada no Brasil. 

 

3.4.1 - Metodologia de Gusmão Filho para Elaboração de Mapa de Risco de Erosão e 

escorregamento 

 Segundo BANDEIRA (2003) a metodologia desenvolvida por Gusmão Filho et al. 

(1992) é um método índice, por que utiliza um índice numérico associado a cada fator e de 
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análise relativa, onde se compara as situações de riscos sem a utilização de cálculos 

probabilísticos, obtendo assim resultados de forma qualitativa. Esta metodologia é destinada a 

setores de encostas individualizadas, onde em campo é feita uma análise de uma determinada 

área, verifica-se sua característica de ocupação e infraestrutura e divide-a em setores 

homogêneos de encostas. A utilização de uma ficha permite assim uma uniformidade nos 

dados a serem coletados, levando em consideração fatores topográficos, geológicos e 

ambientais, os quais estão relacionados a atributos que afetam a estabilidade das encostas.  

 São atribuídos aos fatores topográficos e geológicos os elementos da suscetibilidade 

da área em estudo; e ao fator ambiental são atribuídos os elementos de suscetibilidade e 

vulnerabilidade da área em estudo. O fator meteorológico, nesta metodologia, é considerado 

uniforme para toda a área de estudo, considerando-se os mesmos índices pluviométricos para 

toda região. Tendo em mãos a ficha para o levantamento dos fatores, avaliam-se tanto em 

campo quanto em escritório os valores e características dos atributos. Logo após a coleta das 

informações necessárias de todos os setores de encostas, cada atributo recebe uma avaliação 

quantitativa devidamente associada com o grau de risco (Muito baixo, baixo, médio alto e 

muito alto). 

 O cálculo da nota de cada setor de encosta utilizando-se a média aritmética ou 

ponderada, onde o peso é atribuído de acordo com cada fator, topográfico, geológico e 

ambiental, obtendo em seguida o grau de risco da encosta através da fórmula: 

 

GRF ENC= (P1.GRT) + (P2.GRG) + (P3.GRA)    (3.6) 

 (P1 +P2 + P3) 

Onde: 

 

GRFENC = Grau de risco de cada setor de encosta; 

GRT = grau de risco topográfico (média aritmética dos atributos topográficos); 

GRG = grau de risco geológico (média aritmética dos atributos geológicos); 

GRA = grau de risco ambiental (média aritmética dos atributos ambientais); 

P1, P2 e P3 são respectivamente os pesos atribuídos entre os fatores topográfico, geológico e 

ambiental. 

 

Nas encostas do Recife, com o intuito de ressaltar a importância relativa dos fatores de 

risco na deflagração dos acidentes de deslizamentos, o grau de risco final nesse município foi 

calculado através de uma média ponderada, com peso 2 para topografia, 1 para geologia e 3 
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para o ambiente (GUSMÃO FILHO et al., 1993).  

 

3.4.2 - Metodologia adotada na realização do Mapa de Risco de erosão e 

Escorregamento no município de Camaragibe – Experiência GEGEP/UFPE 

 

O desenvolvimento do mapa de risco de erosão e escorregamento das ocupações 

desordenadas nas encostas do Município de Camaragibe, teve como base a metodologia de 

Gusmão Filho et al. (1992), modificando-a de forma a atender as características da área em 

estudo, a fim de adequá-la ao modelo de avaliação de risco mais atual, Programa de 

Prevenção e Erradicação de Riscos em Assentamentos Precários, da Secretaria Nacional de 

Programas Urbanos do Ministério das Cidades. Recomendações de Gusmão Filho et al. 

(1992) e Alheiros (1998), foram adotadas para o cálculo do grau de risco.  

Na metodologia adotada por Bandeira (2003), foi elaborada uma ficha de dados que 

permite uniformizar e comparar os dados a serem coletados, levando em conta os fatores 

geológico, topográfico e ambiental. Para cada um deles, foram considerados os principais 

grupos de atributos que levam a instabilização das encostas. O quadro 3.1 contém os fatores 

que foram analisados na identificação dos graus de risco em Camaragibe. Atributos como 

altura e largura dos cortes, no fator topográfico, foram acrescentados nesta análise.   

Quadro 3.1 - Fatores e Atributos de Risco adotados em Camaragibe 
 

TOPOGRÁFICO 
 

GEOLÓGICO 
 

AMBIENTAL 

 

Altura da encosta 

Perfil 

Morfologia 

Extensão da encosta 

Declividade da encosta 

Altura do corte 

Largura do corte 

 

Litologia 

Textura 

Estrutura 

Evidência de movimento 

 

Vegetação 

Drenagem 

Cortes 

Densidade demográfica (hab/ha) 

Tratamento 

Fonte: Bandeira (2003) 

No Município de Camaragibe, os atributos foram analisados segundo uma escala 

composta por quatro termos, associados aos números (ou notas): 1 (baixo), 2 (médio), 3 (alto), 

4 (muito alto), conforme o quadro 3.2. Essa definição de quatro faixas de graus de risco faz 

parte de uma proposta inicialmente lançada do 1° Seminário Nacional de Controle de Risco 

em Assentamentos Precários nas Encostas Urbanas (Recife/2003) e recomendada para uso nas 

avaliações de risco. O risco muito alto – R4 é a condição mais crítica possível, caracterizada 

por apresentar feições de instabilidade (trincas nas edificações, fissuras no solo, voçorocas...), 
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determinada pela alta possibilidade de ocorrência de acidentes. A situação iminente não foi 

cartografada, uma vez que na iminência de acidentem, o caso deve ser objeto imediato da 

ação corretiva da Defesa Civil, no sentido da sua redução ou remoção, não sendo justificada, 

assim, a criação de uma entidade cartográfica tão efêmera. 

 

Quadro 3.2 - Grau de Risco Aplicado em Camaragibe.  

 

GRAU DE 

RISCO 

 

TERMO 

CORRESPONDENTE 

1 Baixo 

2 Médio 

3 Alto 

4 Muito alto 

  Fonte: Bandeira (2003) 

 

Na análise do grau de risco, associando-se os quatro números, observou-se seus 

valores extremos (X1 e X2), obtidos em todos os setores das encostas e dividiu-se o intervalo 

em quatro faixas para encontrar o incremento (i). Por exemplo: se as alturas dos setores de 

encostas variaram de 6 a 58 metros, a variação é de 52 metros (58-6=52). Dividindo esta 

variação em 04 faixas obtém-se um incremento (i) de 13metros (i=52÷4). Então os valores de 

graus de risco serão: <19 (baixo -1), 19-32 (médio-2), 32-45 (alto -3), >45 (muito alto -4), 

associados aos números de 1 a 4 respectivamente, a figura 3.2 ilustra esta situação. 

Neste modelo, a escala de graus de risco é usada com “valores” de 1 a 4, associada a 

cada atributo de risco isoladamente, sendo o risco final do setor estudado, obtido através de 

média aritmética, entre os graus de risco dos fatores topográfico, geológico e ambiental. 

 Como as encostas do município de Camaragibe encontram-se em área de tabuleiros, 

que representam um relevo ainda imaturo, com vales verticalizados, observa-se que, mesmo 

sem a ação antrópica, as encostas tendem a sofrer processos de instabilização, procurando seu 

equilíbrio natural. Neste caso, o risco geológico tem grande importância nos movimentos, 

assim como o risco topográfico. Por este motivo foram atribuídos pesos iguais (2) para a 

topografia e para a geologia; para o fator ambiental atribuiu-se peso 3, por ser ainda o mais 

importante na composição do risco devido a ação antrópica. 
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Figura 3.2 - Divisão da Faixa do Grau de Risco. 

 

 

FATOR 

TOPOGRÁFICO 

VARIAÇÃO 

NOS SETORES 

Altura das 

encostas 

De 6 a 58 

metros 

 

     X1 = 6,0  

     X2 = 58,0 

i = X2 – X1=>i = 58 – 6 => i = 13 

4                        4 

 

 

 

X1      X1 + iX1 + 2i   

X1 + 3i   X1 + 4i 

 

 

 

             6        19        32       45       58 

 

 

 

B          M         A        MA 

    
    

 

 

 

B          M         A        MA 

    
    

 

Então, em Camaragibe, o grau de risco final foi calculado através da seguinte equação: 

GRF =  (2*GRT) (2*GRG) (3*GRAt) 

         7 

Onde:  

GRF é o Grau de risco final; 

GRT é o grau de risco topográfico; 

GRG é o grau de risco geológico e 

GRAt é o grau de risco ambiental incluindo a nota do tratamento 

 

3.4.3 – Metodologia de avaliação e Mapeamento de áreas de Risco – Ministério das 

Cidades / IPT 

A metodologia de mapeamento de áreas de risco proposta pelo Ministério foi 

desenvolvida a partir de trabalho de pesquisa do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas de 

São Paulo). Registra-se na comunidade científica, através das publicações apresentadas em 

eventos recentes, que a metodologia do Ministério das Cidades tem sido a mais utilizada a 

nível nacional na elaboração dos mapeamentos para gerenciamento de risco. Em trabalhos 

recentes, publicados em eventos científicos nacionais, observou-se que houve uma 
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predominância no uso desta metodologia na temática de áreas de risco como se pode observar 

em: Bandeira e Coutinho, 2008; Gobbi et al,2008; Correia e Bonamigo, 2008; Pereira et al. 

2008; Varanda et al, 2008;Bressani e Bertuol, 2010;  Alheiros, 2011;Macedo et al. 2011. 

A metodologia do Ministério das Cidades/IPT propõe utilizar escala de hierarquização 

com classificação distribuída em quatro graus (níveis) de probabilidade de ocorrência de 

processos de escorregamentos. Esta metodologia tem por objetivo a avaliação qualitativa, a 

partir da observação dos indicadores de instabilidade obtidos através do preenchimento de 

fichas cadastrais que permitem ao avaliador determinar a potencialidade de ocorrência de 

acidentes por meio da investigação de campo, identificando os condicionantes naturais e 

induzidos.  

O quadro 3.3 explicita os critérios para a determinação dos graus de risco. Na etapa de 

identificação e análise de risco é realizado um diagnóstico dos riscos existentes nas áreas aos 

quais são atribuídos diferentes graus de risco, objetivando apresentar as prioridades de 

intervenção: R1 (risco baixo), R2 (risco médio), R3 (risco alto) e R4(risco muito alto). A 

figura 3.2 apresenta o roteiro metodológico proposto pelo Ministério das Cidades para a 

análise de áreas de risco.  

Figura 3.3 - Roteiro metodológico para análise e mapeamento de riscos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8º Passo  

Necessidade de remoção: são definidas quantas moradias estão em risco de desabamento e as 
informações que devem ser repassadas à Defesa Civil para a retirada das pessoas em risco 

 

7º Passo 

Determinação do grau de Risco: avaliação do nível de risco analisado 

6º Passo 

Tipos de processos de instabilização esperados ou ocorridos 

5º Passo 

Sinais de movimentação: observação dos sinais aparentes de movimentação 

4º Passo 

Vegetação no talude ou proximidade: definir se o tipo de vegetação constante no local favorece ou 
prejudica a ocorrência de deslizamentos 

3º Passo 

Água: cadastramento das águas servidas e da chuva 

2º Passo 

Caracterização do local: descrição do terreno onde está a moradia 

1° Passo 

Dados gerais sobre a moradia ou grupo de moradias: determinação de cada tipo 
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Quadro 3.3 – Critérios para a determinação dos graus de risco.  
GRAU DE 

RISCO 

DESCRIÇÃO 

 

 

R1 

Baixo 

 

- Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes (declividade, tipo 

de terreno, etc.) e o nível de intervenção no setor são de baixa potencialidade 

para o desenvolvimento de processos de escorregamentos e solapamentos; 

- Não há indícios de desenvolvimento de processos de instabilização de 

encostas e de margens de drenagens; 

- É a condição menos crítica; 

-Mantidas as condições existentes, não se espera a ocorrência de eventos 

destrutivos no período de 1 ano. 

 

 

R2 

Médio 

 

- Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes (declividade, tipo 

de terreno, etc.) e o nível de intervenção no setor são de média potencialidade 

para o desenvolvimento de processos de escorregamentos e solapamentos. 

- Observa-se a presença de alguma(s) evidência(s) de instabilidade (encostas e 

margens de drenagens), porém incipiente (s). 

- Mantidas as condições existentes, é reduzida a possibilidade de ocorrência 

de eventos destrutivos durante episódios de chuvas intensas e prolongadas, no 

período de 1ano. 

 

 

R3 

Alto 

 

- Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes (declividade, tipo 

de terreno, etc.) e o nível de intervenção no setor são de alta potencialidade 

para o desenvolvimento de processos de escorregamentos e solapamentos. 

- Observa-se a presença de significativa (s) evidência (s) de instabilidade 

(trincas no solo, de graus de abatimento em taludes, etc.). 

- Mantidas as condições existentes, é perfeitamente possível a ocorrência de 

eventos destrutivos durante episódios de chuvas intensas e prolongadas, no 

período de 1 ano. 

 

 

 

R4 

Muito Alto 

 

- Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes (declividade, tipo 

de terreno, etc.) e o nível de intervenção no setor são de muito alta 

potencialidade para o desenvolvimento de processos de escorregamentos e 

solapamentos. 

-As evidências de instabilidade (trincas no solo, degraus de abatimento em 

taludes, trincas em moradias ou em muros de contenção, árvores ou postes 

inclinados, cicatrizes de escorregamento,  feições erosivas,  proximidade da 

moradia em relação à margem de córregos,etc.)são expressivas e estão 

presentes em grande número e/ou magnitude. 

-É a  condição mais crítica. 

- Mantidas as condições existentes, é muito provável a ocorrência de eventos 

destrutivos durante episódios de chuvas intensas e prolongadas, no período de 

1 ano. 

Fonte (Ministério das Cidades, 2007) 
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3.5 – Ações estruturais para redução de riscos 

 As medidas estruturais são aquelas onde se aplicam soluções da engenharia, 

executando-se obras de estabilização de encostas, sistemas de micro e macro drenagem, obras 

de infraestrutura urbana, relocação de moradias, etc. Essas ações são normalmente muito 

custosas, sobretudo quando é necessário conter deslizamentos de grande magnitude, 

estabilizar grandes blocos de rocha ou evitar enchentes e inundações, e processos correlatos 

de erosão e solapamento de margens de córregos em extensas áreas ocupadas. O quadro 3.4 

apresenta os principais grupos e tipos de obras de estabilização. 

 

Quadro 3.4 - Principais grupos e tipos de obras de estabilização de taludes  

GRUPOS  TIPOS 

Obras sem 

estrutura de 

contenção 

• retaludamentos (corte e aterro)  

• drenagem (superficial, subterrânea) 

• proteção superficial (naturais e artificiais) 

Obras com 

estrutura de 

contenção 

• muros de gravidade 

• atirantamentos 

• aterros reforçados 

• estabilização de blocos 

Obras de proteção 

para massas 

movimentadas 

• barreiras vegetais 

• muros de espera 

Fonte: Ministério das Cidades (2010) 

3.5.1 - Obras sem estrutura de contenção 

a) Limpeza da área 

O lixo acumulado nas encostas absorve grande quantidade de água e desenvolve seu 

processo bioquímico de degradação e produção de chorume, favorecendo sua interação 

com o solo. À medida que o volume aumenta e absorve água, a massa de lixo pode 

perder o equilíbrio e se deslocar, arrastando consigo grande volume de solo. Em 

encostas instáveis, a massa de lixo pode induzir deslizamentos de encostas e, ainda, 

provocar deslizamento apenas da massa de lixo, provocando acidentes consideráveis, 

dependendo do seu volume. O lixo lançado nas canaletas de drenagem impede o 

escoamento das águas, permitindo extravasamentos e o aumento de infiltração no solo. 

Para minimizar as conseqüências provocadas pelo acúmulo do lixo, podem-se realizar 

algumas atividades, entre elas: 

• Serviços de limpeza de entulho, lixo etc.; 

• Recuperação e/ou limpeza de sistemas de microdrenagem, esgotos e acessos; 

• Limpeza de canais de drenagem (macrodrenagem) através de serviços manuais e/ou 
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utilizando maquinário de pequeno porte. 

b) Retaludamento 

O retaludamento é um tipo de obra considerada barata, que consiste em estabilizar o 

talude através da mudança de sua geometria, podendo ser realizado em um talude 

isolado ou em todo o perfil de uma encosta. Muitas vezes combinam-se os cortes 

superiores com os aterros compactados na base da encosta para funcionar como carga 

estabilizadora. Indispensavelmente os retaludamentos devem ter proteção superficial, 

natural ou artificial e devem ser associados a um sistema de drenagem eficiente 

(ALHEIROS et al., 2003). 

c) Proteção Superficial 

A proteção superficial das encostas pode ser executada de duas formas distintas: 

proteção com materiais naturais (vegetação) ou proteção com materiais artificiais. As 

obras de proteção superficial com drenagem adequada podem vir a estabilizar uma 

encosta sem a necessidade de contenção, o que reduz o custo de uma estruturação. 

c.1) Materiais Naturais 

Entre os tipos de materiais naturais para proteção superficial das encostas temos: 

vegetação arbórea (mata), gramíneas, grama armada com geossintético, telas vegetais 

compostas por materiais biodegradáveis e as geomembranas (geomantas, biomantas e 

geocélulas). A vegetação interfere tanto no aspecto mecânico de uma encosta quanto 

no aspecto hidrológico. A interceptação da água precipitada reduz o volume de 

escoamento superficial e a infiltração. Quanto ao aspecto mecânico, a malha das raízes 

reforça o solo, atuando como agente estabilizador. 

c.2) Materiais artificiais 

Para Bandeira (2003), a impermeabilização superficial mostra melhor resultado 

quando executada em conjunto com o retaludamento e a microdrenagem, tratando o 

talude de modo completo. Ainda segundo Bandeira (2003), a impermeabilização deve 

ser executada em toda a superfície a ser protegida, estendendo-a para além do topo do 

talude até o sistema de drenagem implantado na crista. Recomenda-se a instalação de 

drenos (barbacãs) que permitam a dissipação de excessos de poro-pressão que possam 

ocorrer no interior da placa de impermeabilização. 

Entre os tipos de materiais artificiais para proteção superficial das encostas podemos 

citar os seguintes tipos (ALHEIROS et al. 2003): 

• Impermeabilização com cimentado: constitui-se de uma mistura de cimento e areia, 

no traço 1:3, aplicada sobre o talude a partir do pé até a crista. A superfície deve ser 
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preparada, limpa e aplainada. No final, executa-se uma compactação da mistura. Esse 

tipo de revestimento deve ser acompanhado por barbacãs. 

• Impermeabilização com tela argamassada: consiste no preenchimento e revestimento 

e uma tela galvanizada com argamassa de cimento e areia no traço1:3. A tela 

galvanizada é fixa no solo com ganchos de ferro instalados a cada 1,0 m, nas duas 

direções, sendo necessário colocar drenos de PVC com filtro de geotêxtil na parte 

interna. 

•Impermeabilização com lonas plásticas: utilizadas no inverno, em caráter 

emergencial, nos morros da Região Metropolitana do Recife. Elas devem ser aplicadas 

antes da saturação total da encosta e corretamente colocadas, devendo ser retiradas 

quando as condições de segurança forem adequadas. A encosta deve ser preparada 

com roçagem, remoção de arbustos e destocamento, deixando apenas gramíneas e 

vegetação rasteira. Na crista da encosta deve-se escavar uma valeta, servindo de 

canaleta e de fixação superior da lona. A lona deve ser fixada com estacas de madeira 

a cada 2,0 m, no máximo, na parte superior e em suas laterais. 

•Outra técnica que está sendo bastante difundida em áreas de risco, principalmente na 

Região Metropolitana do Recife de forma experimental, é gel impermeabilizante. 

composto por bio-óleo vegetal e polímero acrílico. Tem a função de evitar a 

degradação dos solos e proteção contra erosão. O produto tem a capacidade de agregar 

as partículas de solo impedido a desfragmentação e evitando a infiltração de água no 

talude (SILVA 2010). Tem como vantagens a aparência mais agradável, quando 

comparado a lona plástica, maior aceitação da comunidade das áreas de risco, maior 

custo benefício, devido ao tempo de duração, apresenta vida útil de 2 anos, precisando 

de reaplicação anualmente. 

3.5.2 – Drenagem 

 A água é o principal agente deflagrador dos movimentos gravitacionais de massa e 

erosão, visto que a maioria dos acidentes ocorre em períodos chuvosos. Independente das 

soluções adotadas para estabilização de encostas, o controle das condições de drenagem é 

fundamental, garantindo a redução dos esforços a serem suportados pela estrutura. Um 

simples sistema de drenagem combinado com elementos de proteção superficial pode, em 

muitos casos, ser solução suficiente para estabilizar uma encosta de forma economicamente 

viável. As soluções que envolvem o escoamento superficial são divididas em dois sub-

sistemas: o sistema de microdrenagem, formado por valetas, calhas e canaletas, além dos 
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dissipadores de energia e das caixas coletoras; e o sistema de macrodrenagem, formado por 

galerias subterrâneas e canais, completado por rios, lagos e pelo mar, que recebe todo o 

volume escoado. Os projetos de drenagem superficial têm o objetivo de melhorar as 

condições de estabilidade, reduzindo a infiltração no solo e a força de percolação pela 

captação e condução das águas superficiais do talude para um sistema coletor, considerando 

não só a área estudada como toda a bacia de drenagem. 

 

3.5.3 - Obras com estrutura de contenção 

 Obras de contenção são as estruturas implantadas numa encosta ou talude, que 

oferecem resistência à movimentação ou à ruptura dessas vertentes, podendo reforçar parte do 

maciço. Os tipos dessas obras, que normalmente são mais caras do que as obras sem estrutura 

de contenção, mais utilizados são os muros de gravidade, destacando-se o muro com pedra 

argamassada e o muro com solo cimento ensacado. A seguir serão apresentadas as 

características de alguns tipos de obras com estrutura de contenção. 

 

• Muros de gravidade 

 Os muros de gravidade, também chamados de muro de arrimo, podem ser executados 

a partir do uso de diversos materiais (pedra, concreto, pneus etc) e são utilizadas quando as 

solicitações são reduzidas, já que para solicitações maiores é necessário um maior espaço para 

implantação, elevando o custo de sua execução. A principal característica dessa obra é a 

utilização do próprio peso do muro para garantir a estabilidade de um talude, sendo necessária 

a instalação de sistemas de drenagem para evitar o surgimento de pressões hidrostáticas. A 

altura do muro pode chegar a 8 metros de acordo com o tipo de material empregado e sua 

base tem dimensão de 30 a 40% de sua altura, que deve ser embutida para evitar 

descalçamento por erosão. A escolha de um muro depende dos seguintes fatores: condição da 

fundação; tipo de solo do aterro; disponibilidade de espaço e acessos; sobrecarga; altura do 

muro; custo dos materiais disponíveis; e qualificação da mão-de-obra. 

Alguns tipos de muros de gravidade utilizados na região para contenção de taludes são: 

 

a) Muro de Pedra Rachão: apresenta uma estrutura rígida e de fácil execução, sendo uma das 

técnicas bem difundidas na região e que necessita de mão de obra pouco especializada. Esse 

tipo de muro é executado com o emprego de alvenaria com argamassa de cimento e areia e 

de pedras graníticas. Os espaços internos da estrutura devem ser preenchidos com argamassa 
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e a superfície do topo deverá ser revestido com o mesmo material, com espessura mínima de 

2 cm. Vale ressaltar, que esse muro não é adequado para terrenos com baixa capacidade de 

suporte, já que não suportam deformações. 

b) Muro Gabião: as principais características dos muros de gabiões são: a alta flexibilidade, o 

que permite deformações diferenciais do retro aterro e do terreno de fundação do muro; a 

alta resistência; e a alta permeabilidade, que garante a drenagem da encosta e a ausência de 

empuxo hidrostática no tardoz do muro. São muros indicados para terrenos com baixa 

capacidade suporte e podem ser executados com mão de obra com um mínimo de 

treinamento. Em áreas urbanas, sua implantação deve estar acompanhada de campanhas 

sociais, objetivando uma conservação adequada do muro e evitando a retirada das pedras por 

parte da população. 

c) Muro de Concreto Ciclópico: esse muro não é recomendável para a contenção de taludes 

com altura máxima entre 4 e 5 metros e a mão de obra para sua execução exige alguma 

qualificação. O concreto ciclópico utilizado deve ser formado por 70% de concreto 

estrutural e 30% de pedra rachão granítica (isenta de impurezas), não intemperizada. O 

concreto, seus componentes e formas devem atender as especificações do projeto. 

d) Muro de Concreto Armado: podem ser de vários tipos e sua principal característica é a 

diminuição do volume da estrutura de arrimo. Sua estabilidade é garantida pelo peso do retro 

aterro, que age sobre a laje da base, fazendo com que o conjunto muro-aterro funcione como 

uma estrutura de gravidade. Os principais tipos utilizados são: muros em L (ou T invertido); 

muros com contrafortes no interior do retro aterro (trabalham à tração); e muros com 

gigantes em sua face externa (trabalham à compressão). 

e) Muro de Solo Cimento Ensacado: também conhecido como rip-rap, esse tipo de muro faz o 

uso de sacos de solo estabilizado com cimento para a contenção de encostas. São utilizados 

para solos que apresentam baixa capacidade de carga, pois sua estrutura é flexível; e também 

para a recomposição de taludes degradados pela erosão. Algumas vantagens dessa obra são a 

facilidade de execução do muro com forma curva (adaptada à topografia local) e a 

adequabilidade do uso de solos residuais de rocha granítico-gnássica. A mão de obra 

utilizada, nesse caso, necessita de um treinamento mínimo. 

O quadro 3.5 mostra as alternativas de intervenção enquadrando os diferentes tipos de 

intervenções em um padrão, a fim de possibilitar uma terminologia uniforme. 
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Quadro 3.5 - Tipologia de Intervenções.  

TIPO DE INTERVENÇÃO DESCRIÇÃO 

 

 

Serviços de limpeza e recuperação 

- Serviços de limpeza de entulho, lixo, etc. Recuperação e/ou 

limpeza de sistemas de drenagem, esgotos e acessos. Também 

incluem obras de limpeza de canais de drenagem. 

Correspondem a serviços manuais e/ou utilizando maquinário 

de pequeno porte. 

 

 

Obras de drenagem superficial, 

proteção vegetal (gramíneas)e 

desmonte de blocos e matacões 

-Implantação de sistema de drenagem superficial (canaletas, caixas 

de passagem, escadas d´água, etc.); 

-Implantação de proteção superficial vegetal (gramíneas) em taludes 

com solo exposto; 

-Eventual execução de acessos para pedestres (calçadas, escadarias, 

etc.) integrados ao sistema de drenagem; 

-Proteção vegetal de margens de canais de drenagem; 

-Desmonte de blocos rochosos e matacões. Predomínio de serviços 

manuais e/ou com maquinário de pequeno porte. 

 

Obras de drenagem 

de subsuperfície 

- Execução de sistema de drenagem de subsuperfície (trincheiras  

drenantes, DHP, poços de rebaixamento, etc.).Correspondem a 

serviços parcial ou totalmente mecanizados. 

 

 

 

Estruturas de contenção 

localizadas ou lineares 

- Implantação de estruturas de contenção localizadas, como 

chumbadores, tirantes,  microestacas e muros de contenção passivos 

de pequeno porte (hmax=5melmax=10m); 

 

-Obras de contenção e proteção de margens de canais (gabiões, 

muros de concreto, etc.). Correspondem a serviços parcial ou 

totalmente mecanizados. 

 

 

Obras de terraplenagem de 

médio a grande portes 

-Execução de serviços de terraplenagem; 

 

-Execução combinada de obras de drenagem superficial e proteção 

vegetal (obras complementares aos serviços de terraplenagem). 

 

-Obras de desvio e canalização de córregos. Predomínio de serviços 

mecanizados. 

 

 

Estruturas de contenção de médio a 

grande portes 

- Implantação de estruturas de contenção de médio a grande 

porte(h>5mel>10m),envolvendo obras de contenção  passivas   e  

ativas  (muros   de  gravidade, cortinas, etc.). Poderão envolver 

serviços complementares de terraplenagem. Predomínio de serviços 

mecanizados. 

 
Remoção de moradias 

- As remoções poderão ser definitivas ou não (para implantação de 

uma obra, por exemplo). Priorizar eventuais relocações dentro da 

própria área ocupada, em local seguro. 

Fonte (Ministério das Cidades, 2007) 
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3.6 – Ações não estruturais para a redução de riscos 

 As medidas não estruturais, definidas como um conjunto de medidas estratégicas, sem 

envolver obras de engenharia. Utilizam-se de ferramentas de gestão e mudanças do 

comportamento pelo Poder Público, pelos moradores das áreas de risco e pela sociedade em 

geral. Resumidamente, trata de medidas relacionadas às políticas urbanas, planejamento 

urbano, planos de defesa civil e educação ambiental. Geralmente, com custo muito mais baixo 

que as medidas estruturais, apresentam bons resultados principalmente na prevenção de 

acidentes.  

 Segundo Vedovello e Macedo (2007), a participação da comunidade deve se dar tanto 

no sentido de compreender globalmente a relação entre deslizamentos – interferência 

antrópica – perigos– riscos (para colaborar com a prevenção), como no sentido de participar 

da definição e operacionalização dos mecanismos de gerenciamento e mitigação, para 

envolver-se na minimização de desastres. Assim, ações de caráter educativo e de capacitação 

técnica são fundamentais para que a compreensão, a cooperação e o consenso sejam obtidos. 

 O Ministério das Cidades (2010), no manual “Gestão e mapeamento de riscos 

socioambientais: curso de capacitação” cita algumas medidas não estruturais, onde podemos 

destacar: 

i. Definir e implementar o modelo de gestão de risco que atenda aos problemas do 

município; 

ii. Fortalecer a Defesa Civil e o Controle Urbano Municipal através da ampliação e 

capacitação dos quadros técnicos, da melhoria das condições de infraestrutura e do 

respaldo político da gestão municipal; 

iii. Garantir o monitoramento permanente dos setores de risco alto e muito alto e atualizar 

sistematicamente os cadastros das famílias que ocupam esses setores; 

iv. Considerar a redução de risco nos Planos Diretores Municipais; 

v. Elaborar o Plano Municipal de Redução de Risco ou similar, para planejar as 

intervenções e obras necessárias; 

vi. Realizar ações de conscientização dos moradores para os problemas da área que 

ocupam. 
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CAPÍTULO 4 

 

METODOLOGIA PARA ANÁLISE DA VULNERABILIDADE, 

SUSCETIBILIDADE E DO RISCO 

 
Os trabalhos realizados referem-se ao desenvolvimento e aplicação de uma 

metodologia qualitativa para avaliação do risco na área piloto, bairro de Rurópolis, Município 

do Ipojuca-PE. Para isso, foi criada uma metodologia de análise da vulnerabilidade, análise da 

suscetibilidade e do risco. Para a análise da suscetibilidade foram utilizadas as experiências do 

Grupo de Engenharia Geotécnica de Encostas, Planícies e Desastres, em mapeamentos de 

risco desenvolvidos na Região Metropolitana do Recife. A partir dessas experiências, foi 

construída a metodologia de suscetibilidade para aplicação na área piloto do Município do 

Ipojuca. É importante ressaltar que esta metodologia encontra-se em aperfeiçoamento. Para os 

próximos trabalhos de mapeamento de risco que serão desenvolvidos pelo GEGEP, em 

cumprimento a parceria que firmou junto ao Ministério da Integração Nacional, já será 

possível notar diferenças na metodologia que será descrita a seguir. Esta metodologia foi 

construída, a partir de intensos debates entre diversos profissionais que fazem parte do 

GEGEP. Foram realizadas entrevistas com gestores do município, com o intuito de conhecer  

melhor as formas de enfrentamento de desastres. 

O desenvolvimento metodológico se deu em três etapas distintas. O quadro 4.1, 

apresenta uma descrição resumida de cada atividade desenvolvida. Mais a frente será 

detalhada toda a metodologia utilizada neste trabalho. 

Quadro 4.1 – Atividades metodológicas desenvolvidas para o projeto mapeamento de risco no 

município do Ipojuca. 

1º ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 

a) Levantamento Bibliográfico 

b) Contatos com Prefeitura e 

Coleta de dados preexistente 

c) Aquisição dos Setores 

Censitários Imagens de satélite 

d) Determinação das dimensões e 

fatores associados a 

vulnerabilidade e a 

suscetibilidade; elaboração de 

fichas de campo 

e) Aquisição de equipamentos  

a)Reconhecimento da área de 

estudo 

b)Delimitação dos 

subsetores; 

c)Levantamento dos fatores 

de Vulnerabilidade / 

Suscetibilidade 

d)Propostas de Intervenção 

e)Levantamento de estruturas 

de apoio ao desastre 

a) Estruturação do Banco de 

Dados 

b) Análise dos dados de 

suscetibilidade, vulnerabilidade 

e da gestão 

c) Mapas de risco 
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4.1- Primeira etapa de desenvolvimento  

a) Levantamento bibliográfico 

 

Primeiramente procurou-se fazer um levantamento das principais metodologias 

existentes, para que houvesse uma melhor fundamentação teórica sobre o tema. Essa fase foi 

importante para uniformizar o entendimento sobre os principais aspectos conceituais e 

metodológicos envolvidos na elaboração da análise da suscetibilidade, análise da 

vulnerabilidade e, consequentemente do risco. 

b) Reuniões com Prefeituras e coleta de dados preexistente  

Foram levantadas informações já existentes para o município do Ipojuca-PE, tais 

como estudos geológicos, estudos de solo, estudos geotécnicos, estudo socioeconômico e 

entre outros.  

 

c) Aquisição dos Setores Censitários, Imagens de satélite 

 

Através da tabulação dos dados dos setores censitários do IBGE (2010), se obteve 

informações preliminares, que complementaram a caracterização dos setores de risco. As 

imagens utilizadas foram cedidas pela CONDEP – FIDEM. São imagens de satélite 

WorldView2 de 2010 não ortoretificado. Em análise dos setores censitários do IBGE (2010), 

foram identificados três setores. No quadro 4.2, é apresentado um quantitativo da população e 

edificações estimados pelo IBGE para Rurópolis. Esse levantamento preliminar é importante 

para o reconhecimento da área. 

Quadro 4.2 – Distribuição dos setores censitários com estimativa para população e edificações em 

Rurópolis 

 

 

 

 

Fonte: IBGE (2010) 

 

d) Determinação das dimensões e fatores de vulnerabilidade e suscetibilidade 

 

Buscou-se caracterizar a vulnerabilidade e a suscetibilidade associadas a deslizamento 

a partir de seus respectivos fatores. Nos item 4.5 e 4.6, serão detalhados os indicadores e sub-

indicadores considerados para esta pesquisa. 

Código setor censitário População Edificações 

260720805000012 2172 570 

260720805000011 2276 632 

260720805000028 626 160 
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e) Aquisição de equipamentos  

 

Nesta etapa foram adquiridos GPS, com precisão adequada para levantamento das 

coordenadas geográficas, além de outros materiais necessários para o bom desenvolvimento 

das atividades, como máquinas fotográficas, pranchetas e etc. 

4.2 – Segunda etapa de desenvolvimento 

A segunda etapa desenvolvida foi a etapa de campo. Neste momento realizou todas as 

coletas necessárias para o estudo. 

a) Reconhecimento da área de estudo 

 

Com o intuito de conhecer as características físicas do município, o GEGEP/UFPE 

realizou várias visitas ao município. As visitas de reconhecimento permitiram planejar melhor 

os estudos de detalhe e dimensionar a logística de campo. Nessa fase, foram identificados os 

padrões de ocupação dos setores, a geologia, a geomorfologia e as principais feições 

morfológicas, bacia hidrográfica que corta a cidade, processos destrutivos. Assim foram 

determinadas as áreas a serem mapeadas. (Figura 4.1). 

Figura 4.1 – Reconhecimento de processos de deslizamento ocorrido em setor de Risco de Rurópolis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: GEGEP/UFPE (2013) 

 

b) Definição dos Setores e Subsetores para Área de Estudo 

 

 Segundo Bandeira (2002), para a análise do grau de risco de uma determinada área, é 

importante em primeiro lugar, que se defina a unidade de estudo. Esta delimitação depende 

basicamente da experiência do profissional em campo, para caracterizar os “setores 

homogêneos de encosta”. 
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 A princípio, a unidade territorial adotada para as análises de risco deste trabalho, seria 

os setores censitários, conforme identificado e delimitado pelo IBGE (2010). Os censos 

demográficos produzem informações imprescindíveis para a definição de políticas públicas e 

a tomada de decisões de investimento, sejam estes provenientes da iniciativa privada ou de 

qualquer nível de governo e constituem uma importante fonte de referência sobre a condição 

de vida da população nos municípios e de seus recortes internos, como distritos, bairros e 

localidades, rurais ou urbanas, cujas realidades dependem de seus resultados para serem 

conhecidas e terem seus dados atualizados (IBGE, 2002). O IBGE utiliza como unidade de 

pesquisa o setor censitário, que é a menor unidade territorial, com limites físicos identificáveis 

em campo e com dimensão adequada à operação de pesquisas (figura 4.2). A partir desses 

setores, o foram criados subsetores de risco utilizados nesta pesquisas.  

Iniciado os trabalhos em campo, foi possível observar que alguns setores censitários 

eram muito grandes, alguns chegando a conter processos diferentes (movimento de massa e 

inundação no mesmo setor censitário), além de abranger áreas de risco alto e muito e ao 

mesmo tempo áreas sem risco, o que dificultou na análise do risco. Diante disso, os setores do 

IBGE foram sub-divididos (figura 4.3).  Com isso, para este trabalho a unidade territorial 

utilizada para determinada para a análise do risco, será apenas os subsetores, que estão 

delimitados de forma homogênea, observando fatores físicos e ambientais semelhantes, tais 

como a geologia, relevo, vegetação, forma de ocupação, padrão construtivo das edificações. 

Foram esses os fatores para diferenciação de subsetores de risco. 

Figura 4.2 -  Limites dos Setores Censitários no Bairro de Rurópolis, Ipojuca – PE  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: GEGEP/UFPE (2014); IBGE (2010). 

 



70 

 

 

 

A definição dos setores homogêneos com base na ocupação torna-se importante, 

porque a análise e cartografia do risco de deslizamento e erosão das encostas devem ser 

produzidas em escala compatível com a gestão do problema. De um modo geral, escalas de 

detalhe superiores a 1:5.000, têm sido consideradas as mais adequadas para a gestão de risco, 

já que permitem um melhor foco sobre os problemas, evitando a generalização de grandes 

“áreas de risco” e permitem identificar os elementos a serem considerados pelos projetos 

básicos, com soluções de engenharia (BANDEIRA, 2002). 

Os setores censitários foram unicamente utilizados como fonte de informações para 

compor os indicadores sociais importantes para a análise da vulnerabilidade. Em análise de 

gabinete diversos dados coletados nas entrevistas casa a casa foram sobrepostos e comparados 

com as informações do IBGE. A disponibilidade de dados por setor censitário é importante, 

pois o levantamento casa a casa demanda uma logística especial, além de grande desperdício 

de tempo. Uma alternativa viável para melhor proceder o mapeamento risco é fazer o 

cadastramento de edificações de forma amostral. 

Figura 4.3 - Delimitação dos subsetores de risco para o Bairro de Rurópolis, Ipojuca-PE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte GEGEP/UFPE (2014) 
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c) Levantamento dos fatores de suscetibilidade e de vulnerabilidade 
 

Foram levantadas as informações de acordo com o conteúdo de cada dimensão de 

vulnerabilidade os indicadores de suscetibilidade proposto nesta metodologia. Alguns fatores 

socioeconômicos foram obtidos através de entrevista aos moradores de todas as casas, em 

todos os subsetores, entrevistando-se preferencialmente com o responsável pela família. A 

figura 4.4 (a e b) ilustra o trabalho realizado pela equipe de campo. 

Figura 4.4 - (a) – Abordagem casa a casa, entrevista com moradores. (b) – Levantamento das ameaças 

Fonte: GEGEP/UFPE (2014). 

Os formulários associados aos fatores físicos e ambientais e de suscetibilidade, foram 

aplicados observando-se a edificação, o entorno das edificações e o entorno do subsetor.  

 Na edificação: 

 - Tipo de edificação; 

- Padrão construtivo da edificação (material de parede, cobertura, piso e dano); 

 No entorno da edificação: 

- Tipo de acesso e qualidade; 

- Localização da edificação, com relação ao relevo; 

- Distância da edificação para pé do talude de corte, distância para borda do talude, 

altura do talude de corte e inclinação; 

- Vegetação, intervenções de engenharia; 

- Destino do esgotamento sanitário; 

A B 
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-Evidências de movimentação. 

 No entorno do subsetor 

- Caracterização geológica, presença de descontinuidades e orientações. 

- Investigação de solo, através de perfis de cortes existentes na área, para 

caracterização geotécnica e pedológica. 

- A caracterização relevo do subsetor: foi estimada a altura, inclinação e extensão da 

encosta, mas para este trabalho os valores associados à topografia foram obtidas por 

meio de tratamento de curvas de níveis com equidistância de 5 metros, no ArcGis. A 

morfologia do terreno pode ser observada através das curvaturas verticais (côncava, 

retilínea e convexa); 

- Levantamento de deslizamento ocorridos: Em todos os subsetores foram observados 

a presença de cicatrizes que evidenciasse a ocorrência de um processo. Alguns moradores 

foram abordados para se conhecer maiores detalhes acerca do histórico de deslizamento na 

área, e o detalhe dos eventos ocorridos (potencial, volume, precipitação e quais casas foram 

atingidas). 

- Coleta de informações com relação à interferência antrópica no meio ambiente. 

d) Proposta de intervenção  

 

Para este trabalho foi dada soluções de engenharia para o Subsetor 01. Esta tem como 

objetivo indicar um obra para mitigação do risco nesta área, através de uma solução 

economicamente viável e fácil de executar. Para obtenção do valores, foi utilizado o Sistema 

Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), para o mês de Maio 

de 2014. 

e) Levantamento de estrutura de apoio aos desastres 

 

Durante os trabalhos de mapeamento, foram levantadas as possíveis estruturas que 

poderiam servir de apoio ao município em caso de desastres, tais como: escolas, defesa civil, 

bombeiros, associações, hospitais, entre outros. Na figura 4.5 é apresentada um tipo de 

elemento de interesse que pode servir como abrigo para desalojados, caso necessário. A 

localização desses elementos foi obtida por meio de GPS e armazenados no Datum WGS84 e 

sistema de projeção UTM. Para a composição do grau de vulnerabilidade, considerou-se que 

estes equipamentos deve estar localizados mais próximos ao setor de risco investigado, 

distanciando-se em geral de sua fronteira em até 3 (três) quilômetros. 
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Figura 4.5 - Levantamento dos elementos de interesse em condições de serem usados como abrigo ou 

apoio em caso de desastres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: GEGEP / UFPE (2014). 

 

4.3 – Terceira etapa de desenvolvimento 

a) Estruturação do Banco de Dados 

 

O banco de dados foi criado no software Microsoft Office® Access, versão 2010. Os 

formulários de campo foram identificados por meio de coordenadas geográficas, assim cada 

casa entrevistada e subsetores delimitado contêm sua referencia espacial. Foi criado um 

arquivo de extensão “.accdb”, compartilhando informações, através de uma rede interna. A 

conexão de rede possibilitou a utilização multiusuário do arquivo, editando informações à 

medida que os formulários de campo fossem transcritos ou digitalizados. Foi construído um 

modelo de Quadro que abrigou detalhadamente cada resposta dos itens questionados nos 

formulários, obtidos através das entrevistas de campo. A relação entre as Quadros foi 

possibilitada por meio da chave primária, que é uma numeração única para cada novo registro 

existente no banco de dados. Mediante a grande quantidade de informações que necessitaram 

ser transcritas através das Quadros, foi necessário à criação de formulários de entrada no 

banco de dados, para agilizar a transcrição.  

b) Análise dos dados e elaboração dos mapas 

 

 Com o banco de dados estruturado, seguir para análise das informações coletadas. 

Preliminarmente foram feitas algumas análises importantes para a caracterização da área de 

estudo. Para os valores de inclinação, altura e extensão da encosta foram obtidos por meio do 

modelo digital de elevação foram obtidos, através da ferramenta Slope (spatialAnalyst). 
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 Com todos os indicadores estruturados partiu-se para analises do grau de 

vulnerabilidade, suscetibilidade e risco, chegando-se posteriormente ao grau de risco por 

subsetor. Foi montada uma planilha de cálculo utilizando o Excel. Com o resultados gerados 

nas planilhas, os valores obtidos foram espacializados, utilizando o programa ArcMap 10.1 do 

ArcGIS- ESRI (2012), a partir de então foi elaborado o mapa de risco de deslizamento e 

erosão a partir da delimitação de cada subsetor, indicando com legenda as áreas de risco 

baixo, médio, alto e muito alto. Os itens adiante detalham a metodologia de análise da 

suscetibilidade, vulnerabilidade e do risco. 

 

4.4 - Metodologia para Análise da Suscetibilidade 

 Para o desenvolvimento da análise de suscetibilidade a movimento massa para 

Ipojuca-PE, foi utilizada a metodologia do GEGEP/UFPE, apresentada em Bandeira (2002), 

modificando-a para atender as características da área de estudo.  

Foram elaboradas fichas de campo, que permitiram uniformizar os dados a serem 

coletados, levando em conta os principais grupos de atributos que afetam a estabilidade das 

encostas. Assim, foram determinados indicadores. Cada indicador gerou sub-indicadores 

associados a fatores que estavam ligados as características de suscetibilidade (quadro 4.3). 

Os sub-indicadores tiveram intervalos associados, a uma escala de quatro termos, 1 (baixo), 2 

(médio), 3 (alto), 4 (muito alto). E cada indicador teve um peso associado em função da 

importância no processo. Essa escala se relaciona à probabilidade de acontecer um processo 

perigoso. Assim, o grau 1 (baixo) refere-se a baixa potencialidade para o desenvolvimento dos 

processos; 2 (médio),os condicionantes de suscetibilidade no subsetor são de média 

potencialidade para o desenvolvimento dos processos. Nesta classe pode-se observar a 

presença de alguma(s) evidência(s) de instabilidade, porém incipiente(s); 3 (alto), os 

condicionantes de suscetibilidade no subsetor são de alta potencialidade para o 

desenvolvimento dos processos. Observa-se a presença de significativa(s) evidência(s) de 

instabilidade; Por fim, o 4 (muito alto), os condicionantes de suscetibilidade são de muito alta 

potencialidade para o desenvolvimento dos processos. As evidências de instabilidade são 

expressivas e presentes em grande número e/ou magnitude. É a condição mais crítica. A 

seguir, será detalhado os fatores associado a intervalo do sub-indicador. Esses intervalos 

ajudam a compor o sub-indicador, que compõe o indicador. 
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Quadro 4.3 – Indicadores e sub-indicadores de suscetibilidade 

Geológico-Geotécnicas 

Formação geológica 

Estrutura 

Cobertura superficial 

Textura/Perfil 

Evidências de movimentos 

Geomofologia 

Relevo 

Curvatura 

Altura da encosta (m) 

Extensão da encosta (m) 

Inclinação da encosta (°) 

Altura Talude Corte (m) 

Inclinação do Talude de corte (°) 

Altura Talude Aterro (m) 

Inclinação do Talude aterro (°) 

Uso e Ocupação do solo 

Cobertura Vegetal 

% de Cobertura superficial 

Condição de tratamento 

Categoria de ocupação 

Antrópico 

Sistema de drenagem superficial 

Destino do esgoto 

Outros fatores (concentração de água em superfície; 

encanamento exposto; vazamento de água/esgoto; presença de 

surgência de água nos taludes; sobrecarga de edificações; escavação de 

talude; escavação do pé do talude; 

presença de lixo/entulho). 

 

Fonte: GEGEP/UFPE (2014) 

i. Indicador Geológico-Geotécnico 

 O indicador foi construído a partir de associações das características geológicas, 

geotécnicas e pedológicas, visando fazer uma caracterização detalhada para cada subsetor da 

área em estudo. 

 Foram utilizadas informações do mapa geológico elaborado pelo GEGEP/UFPE 

(2014). Assim como foi feito um levantamento em campo, para compor o grau de 

suscetibilidade para cada subsetor, foi observado sempre que possível, os fatores agravantes o 

aumento da suscetibilidade, tais como: falhas, intrusões, descontinuidades, entre outras. 

 Para a caracterização geotécnica foram realizadas investigação de campo, por meio de 

uma descrição visual dos perfis abertos nos subsetores, seguindo de coleta de amostra de solos 

para análises em laboratório. As análises feitas foram: granulometria, consistência e dispersão. 

Com base nos resultados de granulometria e consistência obtida, o indicador textura foi 
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determinado. Durante as vistorias de campo observa-se evidências de processos de 

instabilidade na encosta, isto que são informações que dão indícios da suscetibilidade do meio 

podendo indicar tipo de processo, a freqüência das ocorrências e o grau de suscetibilidade. 

ii. Indicador Geomorfológico 

 Neste indicador foram observadas forma de relevo, com o intuito de compreender os 

aspectos morfológicos da topografia e da dinâmica evolutiva da paisagem. E as características 

descrição morfométricas (altura, extensão, declividade e curvatura verticais). Esses aspectos 

podem influenciar nos processos gravitacionais, na migração e acúmulo hídrico através da 

superfície e subsuperfície da vertente. O seu estudo é de grande importância para o 

mapeamento de regiões de alagamento ou deslizamento. Também foram levadas em 

consideração, neste indicador as características de altura e inclinação do taludes relacionadas 

aos cortes. Devido a ação antrópica inadequada, sendo apontada como um das principais 

causas de deslizamento de encosta. 

iii. Uso e ocupação do solo 

 O estudo do uso e ocupação é um fator muito importante para ser levado em 

consideração durante o mapeamento de risco. A ocupação urbana inadequada e a exploração 

indevida de uma região podem ocasionar sérios danos socioeconômicos ou até mesmo a perda 

de vidas. Neste indicador a cobertura vegetal do subsetor, o tipo, a sua localização (topo, 

encosta e base) e percentual de desmatamento são informações importantes na análise do 

risco. A cobertura vegetal quando é removida prejudica a proteção natural do talude, podendo 

ocasionar processos de instabilidades. Além da existência de intervenções com obras de 

engenharia, deve-se analisar especificamente o estado de conservação das mesmas. É 

importante ressaltar que os subsetores identificados como de alto risco e que não foi 

observado nenhuma intervenção recebeu nota maior. Os subsetores sem risco não foi atribuído 

nota.  Foi observada também a forma de ocupação através da sua densidade e infraestrutura 

básica para atender a população. 

iv. Fatores Antrópicos  

 A contribuição da ação antrópica de forma desordenada e não controlada é de grande 

prejuízo à estabilidade de encostas. Escavações modificando a inclinação natural da encosta 

influenciam diretamente na estabilidade dos taludes, contribuindo de forma negativa. 

Construção de edificações de grande porte no topo do talude ou na encosta aumenta o 

carregamento no solo o que gera mais um fator prejudicial a sua estabilidade. Ao ocupar as 
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encostas, o homem tem a necessidade de destinar suas águas servidas. Como as encostas, 

irregularmente ocupadas, não dispõem de serviços adequados de esgotamento sanitário e 

drenagem, muitas das ocupações passam então a lançar suas águas servidas diretamente na 

superfície do solo, contribuindo, assim, para uma maior infiltração de água no corpo do talude 

e para ocorrência de processos erosivos. Em muitos casos, são construídas fossas rústicas na 

própria encosta, onde todos os dejetos são armazenados e a água servida, constantemente 

infiltrada na encosta, reduzindo assim a resistência ao cisalhamento do solo. Assim, vê-se que 

a ação antrópica ao ocupar uma encosta, contribui de forma negativa a sua estabilidade, 

aumentando o grau de risco. 

 

4.4.1 – Análise do grau de suscetibilidade 

 Este trabalho adotou um método índice de análise relativa Bandeira (2002), que dá 

resultados qualitativos, aplicado a setores individualizados de encostas. O grau de 

suscetibilidade de cada indicador será calculado a partir da identificação do grau de 

suscetibilidade de cada sub-indicador. Cada sub-indicador será calculado pela média 

ponderada dos seus intervalos. Os fatores receberam notas 1 (baixo), 2 (médio), 3 (alto), 4 

(muito alto).  Cada sub-indicador foram atribuídos pesos. Abaixo segue o modelo matemático 

para análise do grau de suscetibilidade do sub-indicador. 

GSSubInd = 𝛴 
(𝑃𝑖 𝑥 𝐼𝑛𝑡)

𝛴 𝑃𝑖
                             (1) 

Onde: 

GSSubInd = Grau de suscetibilidade do sub-indicador 

Pi – Peso atribuído 

Int = Intervalo do sub-indicador 

 

O grau de suscetibilidade do indicador é obtido pelo somatório da média ponderada de cada 

sub-indicador, que foi obtido na equação (1), conforme a equação descrita. 

 𝐺𝑆𝐼𝑛𝑑 =  Σ
𝑃𝑖 𝑥 GS𝑆𝑢𝑏𝐼𝑛𝑑

Σ𝑃𝑖
                          (2) 

Onde: 

GSInd = Grau de suscetibilidade do Indicador 

Pi = Peso atribuído 
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GSSubInd = Grau de suscetibilidade do sub-indicador 

Por fim, o grau final de suscetibilidade, é determinado pela média do resultado obtido para 

cada indicador, de acordo com a expressão abaixo 

 𝐺𝑆𝑓 =  Σ
𝑃𝑖 𝑥 𝐺𝑆𝐼𝑛𝑑

Σ(𝑛)
                                       (3) 

Onde; 

GSf = Grau de suscetibilidade final 

GSInd = Grau de suscetibilidade do indicador 

Pi = Peso atribuído 

Para avaliar o grau de suscetibilidade será associado observado seus valores extremos 

(mínimo e máximo), obtidos em todos os subsetores, e dividiu-se o intervalo em quatro faixas 

para encontrar o incremento, as classes adotadas para este trabalho encontram-se abaixo no 

quadro 4.4. 

Quadro 4.4 – Representação das classes para classificação do grau final de suscetibilidade 

 

 

 

 

 

4.5 - Metodologia para Análise da Vulnerabilidade 

 Os trabalhos realizados referem-se ao desenvolvimento e aplicação de uma 

metodologia para avaliação da vulnerabilidade físico-ambiental e socioeconômica de áreas 

sujeitas a deslizamentos e no Município do Ipojuca (área piloto). Os pressupostos, sínteses e 

propostas foram elaborados com base na experiência acumulada do corpo técnico da equipe, 

em projetos anteriores. 

Buscou-se caracterizar a vulnerabilidade a deslizamentos a partir de duas dimensões: 

1. Física – envolve os fatores e indicadores que podem estar associados à vulnerabilidade 

física no nível da edificação, do seu entorno e do bairro, aos equipamentos comunitários 

importantes encontrados no setor, bem como à condição dos locais que podem servir como 

potenciais abrigos. 

Grau Classe 

1(baixo) <=1,75 

2(médio) >1,75 a <=2,5 

3(alto) >2,5 a <= 3,25 

4(muito alto) >3,25 a <=4 
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2. Sociocultural – envolve os fatores e indicadores que podem estar associados às dimensões – 

sociocultural e econômica, no que se refere à condição de indivíduos ou grupos em situação 

de fragilidade, que os tornam expostos aos riscos. 

A partir dessas duas dimensões, foram listados os principais fatores e indicadores de 

vulnerabilidade, quadro 4.5. Para cada indicador foi gerados sub-indicadores, com base em 

dos dados censitários do IBGE, visitas in loco, levantamento realizado e na experiência dos 

pesquisadores. 

 Quadro 4.5 - Dimensões e Indicadores Associados à Vulnerabilidade 

 

À medida que se foi coletando as informações na área de estudo, verificou-se a 

necessidade de ajustes e aperfeiçoamento nos indicadores e também nos formulários, dessa 

forma podendo exprimir melhor os fatores associados à vulnerabilidade. O quadro 4.6 mostra 

um exemplo de como serão feitas as associações de: dimensões, indicadores, sub-indicadores, 

pesos e grau de vulnerabilidade. É importante destacar a organização e estrutura do formulário 

de coleta (quadro 4.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÍSICO – AMBIENTAL SÓCIO, ECÔNOMICO E CULTURAL 

Quantidade de Edificações Densidade Demográfica (hab/ha) 

Características da Edificação Renda domiciliar 

Características do Acesso 

 à Edificação 

Capacidade de Mobilidade /  

Autonomia das Pessoas 

Características do Acesso Ao Subsetor Grau de Escolaridade 

Localização da Edificação / 

Infraestrutura 

Acesso dos Meios  

de Comunicação 

Saneamento Básico / Energia Elétrica Problemas Sociais 
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Quadro 4.6 - As associações para determinação do grau de vulnerabilidade 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: GEGEP/UFPE (2014)
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Quadro 4.7 - Formulário 2  - Identificação dos Fatores Sociais, Culturais e Econômicos  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.1 - Determinação do Grau de Vulnerabilidade 

Para o grau de vulnerabilidade, foi utilizado um modelo proposto pelo GEGEP/ UFPE, 

usado em mapeamentos de suscetibilidade na Região Metropolitana do Recife. Modificada 
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para atender as características da área de estudo. 

O grau de vulnerabilidade de cada Indicador será calculado a partir da identificação do 

grau de vulnerabilidade de cada sub-indicador. Cada sub-indicador será calculado pela média 

ponderada dos seus intervalos. Os fatores receberam notas, 1 (baixo), 2 (médio), 3 (alto), 4 

(muito alto). A cada sub-indicador foram atribuídos pesos. Abaixo segue o modelo 

matemático para análise do grau de vulnerabilidade do sub-indicador. 

 

GVSubInd = Σ
(𝑃𝑖 𝑥 𝐼𝑛𝑡)

Σ 𝑃𝑖
                    

Onde: 

GVSubInd = Grau de vulnerabilidade do sub-indicador 

Pi – Peso atribuído 

Int = Intervalo do sub-indicador 

 

O grau de vulnerabilidade do indicador é obtido pelo somatório da média ponderada de cada 

sub-indicador, que foi obtido na equação , conforme a equação descrita. 

  𝐺𝑉𝐼𝑛𝑑 =  Σ
𝑃𝑖 𝑥 GV𝑆𝑢𝑏𝐼𝑛𝑑

𝑃𝑖
               

 

Onde: 

GVInd = Grau de vulnerabilidade do Indicador 

Pi = Peso atribuído 

GVSubInd = Grau de vulnerabilidade do sub-indicador 

 

O grau de vulnerabilidade de cada indicador permite chegar à vulnerabilidade de cada 

dimensão. Através do grau de vulnerabilidade de cada dimensão é que se chegará ao grau de 

vulnerabilidade. As dimensões foram calculadas pela média dos indicadores, como 

representado na expressão . 

 𝐺𝑉𝐷 =  Σ
𝑃𝑖 𝑥 𝐺𝑉𝐼𝑛𝑑

ΣPi
                        

Onde; 
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GVD = Grau de Vulnerabilidade de cada dimensão 

GVInd = Grau de vulnerabilidade do indicador. 

Pi = Peso atribuído 

Por fim se chega ao grau final de vulnerabilidade para cada subsetor. Para cada 

dimensão foi determinado um peso. A dimensão física ambiental recebeu a maior nota, pois 

está diretamente ligada às consequências para o elemento exposto. A dimensão 

socioeconômica recebeu uma nota intermediária, foi determinado que este indicador, para este 

momento do trabalho terá um peso menor. 

Determinado pela média dos resultados obtidos para cada dimensão, de acordo com a 

expressão abaixo. 

𝐺𝑉𝑓 =
(Pi∗D1+Pi∗D2+Pi∗D3)

Σ𝑃𝑖
                            

Onde: 

GVf = Grau Vulnerabilidade final 

D1, D2, D3 = Vulnerabilidade da Dimensão correspondente 

Pi = Peso atribuído. 

Para avaliar o grau de vulnerabilidade será associado observado seus valores extremos 

(mínimo e máximo), obtidos em todos os subsetores, e dividiu-se o intervalo em quatro faixas 

para encontrar o incremento, as classes adotadas para este trabalho encontram-se abaixo no 

quadro 4.8. 

Quadro 4.8 – Representação das classes para classificação do grau final de vulnerabilidade 

 

 

 

 

4.7 – Determinação do grau de risco 

 A análise do risco pode ser qualitativa (probabilidades e perdas expressas por palavras 

ou escalas descritivas) ou quantitativa (probabilidades e perdas expressas num valor 

numérico) (Fell et al, 2005). Geralmente a análise qualitativa é utilizada em áreas extensas, 

onde a qualidade e quantidade de dados disponíveis são muito escassas para uma análise 

Grau Classe 

1(baixo) <=1,75 

2(médio) >1,75 a <=2,5 

3(alto) >2,5 a <= 3,25 

4(muito alto) >3,25 a <=4 
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quantitativa que requer informação mais específica e detalhada (Dai et al, 2002). 

Para o este trabalho o grau de risco será determinando de forma qualitativa pela 

correlação entre o Grau de Suscetibilidade (Ameaça) e Grau de Vulnerabilidade 

(Consequências). Será determinado o grau em 4 níveis: risco muito alto  (R4), risco alto (R3), 

risco médio (R2) e risco baixo (R1). Foi utilizada uma matriz de correlação, adaptada da AGS 

(2007), conforme o quadro 4.9.  

 

Quadro 4.9  – Determinação do grau de risco conforme o arranjo entre a suscetibilidade e 

vulnerabilidade.  

EVENTO –  

PROBABILIDADE 

CONSEQUÊNCIA PARA AS PROPRIEDADES 

Muito Alto Alto Médio Baixo 

Muito Alto MA MA A A 

Alto MA A A M 

Médio A A M M 

Baixo A M M B 

Fonte: Adaptado (AGS, 2007). 
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CAPITULO 5 

 

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA 

 Serão abordadas neste capítulo as características gerais do Município do Ipojuca, 

apresentado, resumidamente, as principais características. Para Rurópolis, a caracterização 

será apresentada de forma mais detalhada apresentando as seguintes descrições: da geologia, 

geomorfologia, pedologia, características geotécnicas, para cada subsetor de risco. 

5.1 - Localização e Aspectos Socioeconômicos do Município de Ipojuca 

O Município de Ipojuca está localizado a 50,2 km de Recife, sendo limitado ao norte 

pelo Município do Cabo de Santo Agostinho, ao Sul pelo Município de Sirinhaém, a leste 

pelo Oceano Atlântico e a oeste pelo Município de Escada (Figura 5.1). 

Figura 5.1. Localização do Município de Ipojuca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte GEGEP/UFPE (2014). 
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Apresenta uma área territorial de 527,3 km
2
, formada pela sede municipal e pelos 

distritos de nossa Senhora do Ó e Camela. Engloba os povoados das praias de Porto de 

Galinhas, Muro Alto, Cupe, Maracaípe, Serrambí, Toquinho e engenhos. 

A sede municipal está localizada na latitude 08°24’00”S e longitude 35°03’45”W, e 

pode ser acessada pela rodovia federal BR-101, e posteriormente pela PE 0-60. Apresenta 

uma altitude média de 10m, tendo o ponto mais elevado de 63m. 

Segundo o IBGE, no ano de 2011, o município de Ipojuca apresentava uma população 

de 82.276 habitantes, com uma densidade demográfica de 156,03 hab/km
2
. É observado um 

razoável crescimento populacional entre os anos de 1991 à 2010 (Figura 5.2). 

Figura 5.2 - Crescimento anual da população entre os anos de 1996 à 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE (2012). 

 

Realizando-se uma breve análise da população municipal no período de 2000 e 2010, 

no primeiro a população residente, segundo o Censo, era de 59.281 hab e em 2010 passou a 

ser de 80.637 hab, ou seja, houve um aumento significativo de 36%. Já o número de 

domicílios permanentes aumentou em 64% entre 2000 e 2010, saltando de 13.414 para 

22.016, o que indica uma forte pressão imobiliária no Município. 

Com um PIB da ordem de R$ 7 bilhões no ano de 2012 (9,03% de PE), Ipojuca é o 

município protagonista na cena econômica estadual e um dos mais importantes no 

crescimento econômico do Nordeste e do Brasil, sendo a segunda maior arrecadação do 

Estado de Pernambuco. Isso porque abriga em seu território um dos maiores complexos 

industriais e portuários do país. 
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5.2. Clima 

O clima do Município de Ipojuca é do tipo tropical chuvoso, definido pelo verão seco, 

situado numa região de transição entre os tipos climáticos Ams’ e As’, da classificação de 

Köppen (quente e úmido com taxa de precipitação superando a de evaporação).O período das 

chuvas situa-se entre os meses de março e julho (outono-inverno), sendo os meses mais 

úmidos os que vão de maio a agosto (Figura 5.3). Dentro deste período a precipitação 

pluviométrica oscila entre 140 e 270 mm mensais, com média anual variando entre 1.500 e 

2.000 mm. A temperatura média anual está em torno de 26°C, com temperaturas mínimas e 

máximas em torno de 18°C e 32°C respectivamente (Ipojucanos.com, 2009). 

Figura 5.3 - Precipitação média mensal das chuvas entre 1941 a 2013 no município de Ipojuca 

 

Fonte GEGEP/UFPE (2014) 

 

5.3 - Vegetação 

A vegetação nativa remanescente é do tipo floresta subperenifólia, com partes de 

Floresta hipoxerófila. Apresenta como bioma a Mata Atlântica cujos resquícios podem ser 

encontrados em pequenas áreas do município devido a sua substituição pela cultura da cana-

de-açúcar. 

5.4 - Solos 

Em geral, no Município de Ipojuca tem-se a ocorrência de solos com baixa a média 

fertilidade, rasos a moderadamente profundos, com limitação de drenagem e topografia 

irregular. É comum a existência de solos com elevado teor de argila e com limitação em 

relação à absorção de nutrientes. Em menor escala são inaptos ou apresentam severas 
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limitações para a exploração agrícola. A maior parte do município de Ipojuca tem seu 

território ocupado por solos distróficos. 

De acordo com o mapa pedológico elaborado por Silva et.al.(2001), na escala 

1:100.000, o solo do Município de Ipojuca é composto predominantemente pela classe 

Podzólicos Amarelos - PA (Argissolos Amarelos), seguido por Latossolos - LA, gerados pela 

alteração das rochas do embasamento cristalino, Gleissolos –G, encontrados nos aluviões e 

Terra Roxa Estruturada - TR (os Nitossolos), localizados pontualmente na parte norte do 

município  (Figura 5.4). 

Por toda faixa litorânea pode-se encontrar, como resultado da alteração dos sedimentos 

mais recentes, os Solos de Mangues (SM) e as Areais Quartzozas - AQ (NeossolosFlúvicos), e 

nas proximidades do Complexo Portuário e Industrial de Suape observa-se os Areais 

Quartzozas Marinhas – AQM (NeossolosQuartzarênicos) em conjunto com os Podzóis 

Hidromórficos – PH (Espodossolos). 

Em seguida, estão descritas as características dos solos encontrados no Município de 

Ipojuca: 

 Argissolo (PA) 

Solos constituídos por material mineral não hidromórfico, que têm como 

características diferenciais a presença de horizonte B textural de argila de atividade baixa, ou 

alta conjugada com saturação por bases baixa ou caráter alético. O horizonte B textural (Bt) 

encontra–se imediatamente abaixo de qualquer tipo de horizonte superficial, exceto o hístico, 

sem apresentar, contudo, os requisitos estabelecidos para serem enquadrados nas classes dos 

Luvissolos, Planossolos, Plintossolos ou Gleissolos. 

Do ponto de vista geotécnico no município de Ipojuca, são caracterizados como solos 

residuais espessos, de cor vermelho-amarelo a amarelo, provenientes da alteração de rochas 

graníticas e sedimentares, com alta plasticidade, muito argilosos, com permeabilidade baixa a 

muito baixa. 

 Espodossolo (PH) 

Solos constituídos por material mineral com horizonte B espódico subjacente a 

horizonte eluvial E, ou subjacente a horizonte A. São originados a partir dos sedimentos 

arenosos de origem marinha que formam os cordões litorâneos. Apresentam, usualmente, 

sequência de horizontes A, E, B espódico, C, com nítida diferenciação de horizontes. São 



89 

 

 

 

solos transportados, de alta permeabilidade, muito suscetíveis a erosão, com granulometria 

predominantemente arenosa. 

 

 GleissoloHáplico (G) 

Solos hidromórficos, constituídos por material mineral pouco evoluídos, que foram 

originados a partir de sedimentos quaternários; não apresentam textura exclusivamente areia 

ou areia franca em todos os horizontes dentro dos primeiros 150cm da superfície do solo ou 

até um contato lítico. Caso tenha um horizonte plíntico, deve estar a profundidade superior a 

200 cm da superfície do solo. 

 Latossolo (LA e LV) 

Esta classe de solo ocorre frequentemente nos tabuleiros costeiros e são formados pela 

latolização, onde a sílica e bases trocáveis (principalmente Ca+2, Mg+2, K+) são retiradas e 

ocorre a adição de óxido de ferro e de alumínio, resultando num aspecto maciço poroso. 

Geralmente profundos estes solos são homogêneos e bem drenados, apresentando acidez e 

baixa fertilidade, estrutura granular, com baixo teor de silte e materiais facilmente 

intemperizáveis. Possui baixos teores de Fe+3 e é tipicamente caolinítico e goethítico. A cor 

predominantemente amarelada é decorrente da alta concentração do mineral goethita. 

Apresenta alta resistência a erosão, boa estabilidade em taludes de corte e boa 

capacidade de suporte. 

 NeossoloFlúvicos, Quartzarênicos e Litólicos (AQ, AQM e R) 

Podem ser originados de depósitos fluviais recentes ou por cordões arenosos costeiros, 

em associação com os espodossolos. Apresenta composição arenosa, alta permeabilidade e 

suscetibilidade a erosão.  

Os Litólicos são solos rasos, associados a afloramentos de rocha que são constituídos 

por material mineral não Hidromórfico, pouco desenvolvido que não apresenta horizonte B 

diagnóstico. 
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Figura 5.4 – Mapa exploratório-Reconhecimento de solos do município do Ipojuca-PE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: EMBRAPA (2001) 
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 Nitossolo (TR) 

Solos profundos, predominantemente cauliníticos, geralmente bem drenados que são 

constituídos por um material mineral com horizonte B nítico, textura argilosa ou muito 

argilosa, não hidromórficos, com estrutura em blocos subangulares ou angulares, ou 

prismática, de grau moderado ou forte, com cerosidade expressiva nas superfícies dos 

agregados e baixa permeabilidade. 

 Solo de Mangue (SM) 

Solos hidromórficos, pouco evoluídos, geralmente profundos com preponderância de 

características devidas ao material orgânico resultante de acumulação de restos vegetais, em 

graus variáveis de decomposição. 

São solos muito compressíveis de baixíssima permeabilidade e muito reativo com 

estruturas metálicas ou de concreto enterradas. 

5.5 - Hidrografia 

A rede de drenagem é composta por vários rios pertencentes às bacias hidrográficas 

dos rios Ipojuca, Massangana e Sirinhaém. Também existem pequenas bacias litorâneas como 

as do rio Merepe-Maracaípe. A parte norte do município é drenada pela bacia hidrográfica do 

rio Ipojuca, sendo cortada na direção oeste-leste. Os principais rios desta bacia hidrográfica 

são os rios Ipojuca e o Merepe, que deságuam ao sul do Complexo Portuário de Suape. 

A Bacia Hidrográfica do Rio Massangana tem como principais afluentes os rios 

Tabatinga e Tatuoca, que também cortam o município na direção oeste-leste, porém deságuam 

ao norte do Complexo Portuário de Suape. 

Na Bacia Hidrográfica do rio Sirinhaém, o seu principal afluente é o rio Sibiró, que 

corta no sentido norte-sul na parte oeste do município. 

Há ainda uma série de canais, naturais ou não, que cortam as áreas planas, muitas 

vezes inundadas, situadas junto ao litoral do município. 

 

5.6 - Geomorfologia 

O município de Ipojuca apresenta oito unidades de relevo, sendo classificadas como: 

Planícies Fluviais ou Flúvio-lacustres, Planícies Flúvio-marinhas, Planícies Costeiras, 

Domínio de Colinas Amplas e Suaves, Domínio de Colinas Dissecadas e de Morros baixos, 
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Domínio de Morros e de Serras baixas (AMARAL, 1998). 

Na parte central e oeste, as unidades Domínio de Colinas Dissecadas e de Morros 

baixos, Domínio de Morros e de Serras baixas representam as alterações sofridas pelas rochas 

pré-cambrianas do embasamento cristalino. Nessas unidades ocorre o predomínio de fundos 

de vales em “V”, linhas de cumeadas, cumes de morros, colinas arredondada e encostas 

convexas, resultando em ravinamentos, deslizamentos e voçorocamentos em alguns locais. 

A unidade Domínio de Colinas Amplas e Suaves também pode ser observada nos 

sedimentos da Bacia do Cabo, onde há o predomínio de fundos de vales em “U”, cumes 

arredondados e angulares, morros e colinas que antecedem a Chapada da Borborema. 

Nas Planícies Costeiras são observados os Terraços Marinhos Pleistocênicos, 

sedimentos arenosos remanescentes da penúltima transgressão marinha, são encontrados em 

uma faixa que acompanha todo o litoral do município. Ambos com a mesma composição 

litológica são divididos em dois níveis distintos: o Terraço Marinho superior, situado de 4 a 8 

m de altitude acima do nível do mar, com idade do Pleistoceno e o Terraço Marinho inferior, 

que ocorre com no máximo 6m de altitude e foi formado no Holoceno. 

As Planícies Fluviais, depósitos de origem fluvial assentados nas várzeas dos rios, 

durante o período das cheias estão sujeitas as inundações periódicas dos rios. São observadas 

ao longo dos rios Ipojuca, Arimbí, Sibiró e Sirinhaém. 

A Planície Flúvio-Marinha, localizada ao longo da costa, composta por sedimentos 

finos areno-argilosos depositados com alguma interferência marinha, foi formada sob as 

condições ambientais do Neógeno. São representadas pelas praias, recifes, terraços e 

planícies, mangues, bancos de areia, planícies flúvio-lagunares e os depósitos de 

assoreamento. 

Os Manguezais são áreas baixas, periodicamente inundáveis, situadas principalmente 

ao longo dos trechos inferiores dos rios que sofrem a influência direta do mar e possuem uma 

vegetação característica que se assenta em um substrato de sedimentos finos ricos em matéria 

orgânica. 

As Praias Recentes são formadas por sedimentos areno-quartzosos que se distribuem 

em estreita faixa de norte a sul do município, acompanhando a linha de costa. 

5.7 – Geologia 

O Município do Ipojuca insere-se na Província Borborema. Trata-se de um domínio 
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geológico-estrutural no NE do Brasil, limitado ao sul pelo Cráton São Francisco, a oeste pela 

Bacia do Parnaíba e a norte e leste pelas bacias marginais costeiras (Almeida et al. 1977). 

Dentro da Província Borborema, pode-se encontrar os Terreno Pernambuco Alagoas (TPA), o 

Segmento Leste do TPA e a Bacia Pernambuco (Santos, 1995).De acordo com Lima Filho 

(1998) na Bacia Pernambuco ocorre uma expressiva seção rifte, vulcanossedimentar, a qual 

não é observada ao norte de Recife (na Bacia Paraíba). Nesta última, ocorrem várias 

exposições de plataformas carbonáticas neocretáceas e paleógenas. 

A coluna estratigráfica adotada neste trabalho abrange unidades litológicas 

proterozóicas, compostas pelo complexo gnáissico-migmatítico, onde predominam 

ortognaisses de composição granodiorítica e migmatitos e granitoides, na forma de grandes 

corpos ovalados, sendo um deles notadamente de caráter intrusivo. Tais unidades compõem o 

embasamento cristalino. Finalmente, sobre o embasamento, tem-se a cobertura fanerozóica 

representada pelos sedimentos e vulcanitos cretáceos da Bacia Pernambuco, os sedimentos 

paleógenos (Formação Barreiras) e neógenos (sedimentos de praia e aluviões).Assim, o 

município do Ipojuca está inserido em dois contextos geológicos distintos: embasamento 

cristalino, representado pelo Terreno Pernambuco-Alagoas de idade paleoproterozóica e a 

Bacia Pernambuco, com idades variando do Cretáceo Inferior ao Neógeno. 

 

5.8 – Caracterização da área de estudo (Bairro Rurópolis) 

 O bairro Rurópolis localiza-se a sul da sede do Município do Ipojuca. A área territorial 

é de 0,20 km² e fica a uma distância média de 1,5 km. Segundo o IBGE (2010), a população 

residente nessa área é de aproximadamente 7330 habitantes. É um aglomerado pobre, aonde 

43% dos domicílios tem renda de até meio salário mínimo. O centro de Rurópolis já está bem 

consolidado, apresenta infraestrutura básica, tais como escola, posto de saúde e ruas calçadas, 

ao mesmo tempo em que as porções mais periféricas são desprovidas de qualquer tipo de 

infraestrutura. Em dados coletados nos arquivos de ocorrências da Defesa Civil do município, 

é evidente que Rurópolis é uma das áreas que mais sofre com deslizamentos. A figura 5.5 faz 

um comparativo das ocorrências registradas em todo município de Ipojuca e as ocorrências 

somente em Rurópolis. Em média 18% das ocorrências registradas pela Defesa Civil, foram 

para atender acidentes na área de estudo.  
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Figura 5.5 - Relação da quantidade de ocorrências de movimentos de massa por bairro no município 

do Ipojuca – PE 

 

 

Fonte: Defesa Civil Ipojuca. 

  

Para determinação do grau de risco, Rurópolis foi dividida em 20 subsetores de risco 

(figura 5.6). Essa sub divisão da área permitiu uma melhor avaliação dos fatores de 

suscetibilidade, o detalhe obtido neste trabalho, permitiu uma maior precisão da determinação 

do grau de risco. É importante que se destaque que os subsetores 15 e 20, estão localizados 

em áreas de planícies e não oferecem risco a movimento de massa. Com isso não serão 

mapeados neste trabalho. Destaca-se que estes subsetores sofrem com intensos problemas 

provocados por inundações.  
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Figura 5.6 – Delimitação dos subsetores em Rurópolis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

5.8.1 – Caracterização Geológica  

 Dentro de um contexto geológico mais local, o bairro de Rurópolis apresenta três 

unidades geológicas distintas. É importante salientar que o alto grau de intemperismo das 

rochas dessa localidade dificultou a caracterização das mesmas. 

 Complexo Gnáissico-migmatítico 

A unidade mais antiga encontrada foi o Complexo Gnáissico-migmatítico. A unidade 

aflora em cortes feitos nas encostas. Foi observada rocha gnáissica com bandamento 

milimétrico (Figura 5.7), na qual observam-se ainda cristais de feldspato intemperizado. Tem 

coloração vinho provavelmente originada pela alteração de algum anfibólio. Cortada por 

corpos tabulares de rochas graníticas de coloração clara e textura grossa de maneira 

concordante com a foliação da rocha (Figura 5.8). 
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Figura 5.7 - Rocha gnáissica com bandamento milimétrico na qual se observam ainda cristais de 

feldspato intemperizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte GEGEP/UFPE (2014). 

 

Figura 5.8 - Gnaisse cortado por corpos tabulares de rochas graníticas de coloração clara e textura 

grossa de maneira concordante com a foliação da rocha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte GEGEP/UFPE (2014). 

 

 Biotita-granito 

Unidade cronologicamente posterior ao Complexo Gnáissico-migmatítico que, em 

alguns momentos, possui um caráter intrusivo no mesmo. Tal rocha apresenta variações 

composicionais em diferentes pontos. Afloram em cortes de estradas, cortes nas encostas e 

matacões. Esta unidade é observada na maioria dos subsetores (subsetor1 ao subsetor 12 e o 

subsetor 19). 

A porção mais bem conservada da rocha granítica aflora nos matacões (Figura 5.9). 

Observam-se nesses matacões predominantemente cristais de quartzo e feldspatos de até dois 

milímetros, em menor quantidade a biotita e provável anfibólio. Em corte de estrada foi 
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possível observar uma porção da rocha mais grossa e de coloração clara refletindo uma 

mineralogia mais félsica. Em determinado momento a rocha de coloração clara apresenta-se 

em contato irregular com uma rocha de granulação mais fina e cor vinho. A relação entre 

ambas não ficou clara com os afloramentos disponíveis (Figura 5.10). Foi possível também 

identificar essa unidade a partir da observação de solos que ainda guardavam características 

da rocha-mãe. Deve-se acrescentar que intrusões pegmatíticas subverticais cortam a referida 

unidade (Figura 4.11). 

Figura 5.9. Matacões de rocha granítica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fonte GEGEP/UFPE (2014). 

 

Figura 5.10 - Contato irregular entre rocha grossa de coloração clara e rocha mais fina de coloração 

vinho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte GEGEP/UFPE (2014). 
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Figura 5.11.  Intrusões pegmatíticas subverticais cortando rocha granítica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte GEGEP/UFPE (2014). 

 

 Depósitos aluvionares 

São depósitos formados por materiais arenosos e areno-argilosos. Distribuem-se nas 

planícies de inundação dos grandes rios da região (figura 5.12). 

 

Figura 5.12 - Planície de inundação onde se encontram os depósitos aluvionares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte GEGEP/UFPE (2014). 
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5.8.2 – Geomorfologia 

 

Em Rurópolis foram observadas 3 unidades geomorfológicas: Colinas com topo 

arredondados; Rampa de colúvio e planície distal. 

 Colinas com topo arrendondados 

Relevo encontrado no sub-setor 17, 18 e 19. Ondulado devido à uma litologia 

cristalina do Complexo Gnáissico-migmatítico que é mais facilmente intemperizada do que as 

demais litologias do embasamento cristalino. A declividade predominantemente média 

variando de 14º a 22° Com amplitude média entre 15 a 60 metros. Essas colinas possuem 

topos arredondados apesar de ainda possuírem uma grau de entalhamento forte e dimensões 

interfluviais que variam de pequena à muito pequena. O manto de intemperismo é bastante 

espesso e com grande concentração de argila. Suas vertentes são predominantemente 

convexas. 

 Rampa de Colúvio 

Encontrada na maioria dos subsetores (1,2,3,4,5,6,7, 8, 9, 10, 11, 12 e 16), Nessas 

áreas, observa-se a ocorrência de rampas de colúvio. Bigarella e Mousinho (1965 descrevem 

que os segmentos suavizados das vertentes, formados por acumulação de detritos 

provenientes do topo ou parte superior da vertente. As altitudes variam de 20 a75 metros e 

refere-se aos locais onde ocorre acúmulo/deposição dos sedimentos de origem coluvial e de 

tálus que são originados das diversas colinas do município. 

Predominantemente, possuem vertentes convexas, são encontradas também vertentes 

côncavas-convexas, são levemente retilinizadas nas porções mais baixas, apresentando 

declividade média em torno de 22°. A deposição do material sedimentar forma rampas suaves 

que recobrem o sopé das colinas, e interdigitam-se com as planícies fluviais. Ocorrem nas 

cotas que variam de 20 a 75 metros. Por se tratarem de depósitos relativamente fofos, pouco 

consolidado e permeáveis, ficam facilmente saturados durante os períodos de precipitação 

forte. Sua resistência ao cisalhamento é muito reduzida, quando o solo está saturado. 

 

 Planície de inundação 

Abrangem os subsetor de cotas baixas (13/14/15 e 20)  as planícies de inundação são 

formadas por aluviões indiferenciadas que são acumuladas devido a ascensão vertical. 

Possuem uma altitude máxima de 10 metros, declividade que varia de 0 a 6° e largura que 
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varia de 500 metros no médio curso do rio até 2.500 metros dependendo do setor da planície, 

nas suas porções meandrantes. Os solos formados são predominantemente arenosos, devido 

ao constante transporte de material, próxima a calha do rio, mesclando com áreas com textura 

média e mais argilosa, à medida que se afasta do curso do rio. Por ser uma área localizada 

paralelamente ao curso d’água, está sujeita à inundações constantes sempre que a vazão do rio 

aumentar. 

5.8.3 – Pedologia 

 O reconhecimento morfológico dos solos em campo seguiu os parâmetros 

preconizados pelo Manual de Descrição e Coleta de Solos no Campo (SANTOS et al, 2005). 

Para este trabalho foram observados ainda, os perfis em cortes dentro da área urbana, mesmo 

sem possuírem os horizontes superficiais, para verificar-se a continuidade do material era 

idêntico ao das áreas mais preservadas. Consideraram-se os procedimentos normativos de 

levantamentos pedológicos para delimitação das unidades de mapeamento de solos 

(EMBRAPA, 1995). A classificação taxonômica dos solos foi realizada conforme o Sistema 

Brasileiro de Classificação de Solos (EMBRAPA, 2013) e para este trabalho considerou-se 

apenas o primeiro nível categórico. Para a coleta de solo dos perfis representativos optou-se 

pelas áreas o mais preservada possível dentro de subsetores da pesquisa. Foram feitas análises 

granulométrica para identificar as mudanças texturais. Os dados utilizados são apenas os 

parâmetro textura. 

 Em Rurópolis foram encontrados basicamente três tipos de solos distintos, os tipos de 

solos serão apresentados de acordo com a classificação para cada subsetor. 

 ArgissolosVermelhos (Podzólicos –Amarelos.  

 Classe de solo presente na maior parte da área (subsetores1 ao 12 e o subsetor 19), 

estes têm como principal característica um incremento da fração argila no horizonte 

subsuperficial. Os solos destes setores (foto 5.13) apresentam texturas que variam de argilo 

arenosa no horizonte superficial para argilosa a muito argilosa nos perfis subjacentes. Foram 

encontradas 2 mudanças texturais  no perfil analisado associadas ao processo de intemperismo 

e a resistência dos materiais.  
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Figura 5.13 – Perfil Argissolo vermelho–amarelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte GEGEP (2014) 

 

 Apresentam ainda erosão laminar forte (nesta classe de erosão de solo teve mais de 

75% do horizonte A removido pelo uso) e drenagem variando de moderadamente a 

imperfeitamente drenado. Nas áreas mais onduladas a forte onduladas as texturas variam de 

Francoargilosa a muito argilosa dentro dos perfis.  

 

 Latossolos Vermelho 

 No subsetor 16, 17 e 18, foram encontrados Latossolo Vermelho – Amarelo com 

textura argilosa (figura 5.14). Bem drenado com erosão laminar moderada a forte. Possui 

presença de rocha alterada, na profundidade de 115cm a 260cm (proporcionalmente ainda 

caracteriza-se como horizonte de solo devido a pouca quantidade de rocha).  
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Figura 5.14- Perfil de um Latossolo vermelho-amarelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte GEGEP (2014) 

 

 Gleissolos (Solos Hidromórficos) 

 Os subsetores 13, 14, 15 e 20 correspondem às áreas de várzeas com Gleissolos 

(lençol freático a partir de 80 cm) de textura muito argilosa e mal drenado. Formados a partir 

de sedimentos oriundos das áreas mais altas. De acordo com Embrapa (2013), este solo “é 

resultante de processos de intensa redução de compostos de ferro, em presença de matéria 

orgânica, com ou sem alternância de oxidação, por efeito de flutuação do lençol freático, em 

condições de excesso de umidade”. 

  

5.8.4 – Caracterização geotécnica  

 Foram realizados ensaios de laboratório para caracterização geotécnica dos solos 

coletados em subsetores de Rurópolis. Os ensaios de caracterização geotécnica dos solos 

coletados foram realizados no Laboratório de Solos & Instrumentação da UFPE. 
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Na realização desses ensaios de caracterização geotécnica, é necessário consultar as seguintes 

normas: 

 

NBR 6457/86  Amostras de solo 

NBR 6459/84  Limite de liquidez 

NBR 6508/84  Determinação da massa específica 

NBR 7180/84  Limite de plasticidade 

NBR 7181/84  Análise granulométrica 

NBR 13602/96 Ensaio de dispersão SCS 

 Para uma melhor caracterização da área, foram observados cortes de estradas e cortes 

de taludes em locais ocupados por moradias que representassem bem cada subsetor. Ressalta-

se que as amostras coletadas foram obtidas em corte pouco profundo, que dificultou o melhor 

entendimento geotécnico da área. Abaixo segue uma caracterização geotécnica detalhada para 

os subsetores de risco. Alguns subsetores foram agrupados por apresentarem as mesmas 

características no perfil. 

 Subsetor 1, 2 e 3  

 A caracterização geotécnica do solo está representada por um perfil típico dos 

subsetores em estudo. Esses três subsetores possuem a mesma formação geológica, além de 

apresentar similaridade quanto a geomorfologia. O perfil aberto no solo possui 4,17 m de 

profundidade. As características geotécnicas estão apresentadas abaixo. 

 Com base na composição granulométrica, conclui-se que o solo do perfil em estudo é 

composto em sua maior parte pela fração argila, apresentando mais de 50 % de argila em 5 

horizontes dos 6 horizontes analisados. A segunda fração de maior predominância na 

composição do solo é a fração areia. Com base no diagrama triangular de classificação 

textural com defloculante dos solos, verifica-se que o perfil em estudo apresenta o primeiro, 

segundo e terceiro horizonte do tipo argila medianamente siltosa, o quarto horizonte do tipo 

argila pouco arenoso siltosa, o quinto e o sexto horizonte do tipo argila arenoso siltosa 

(quadro 5.1). 
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Quadro 5.1 - Composição Granulométrica e classificação do solo dos subsetores 1,2,3 de Rurópolis. 

 

 Ainda com base na composição granulométrica, o solo do perfil em estudo é 

caracterizado como sendo um solo do tipo não uniforme por apresentar um coeficiente de não 

uniformidade maior do que 15 (CNU >> 15), o respectivo solo do perfil em estudo também é 

classificado como sendo um solo do tipo mal graduado, pois apresenta coeficiente de 

curvatura menor do que 1 (CC < 3).  

De acordo com os resultados do índice de plasticidade de cada horizonte do perfil 

analisado, o solo é caracterizado como sendo de média plasticidade no primeiro e terceiro 

horizonte e de alta plasticidade nos demais horizontes (Gusmão Filho, 2002). Com os 

resultados obtidos da granulometria e dos índices de Atterberg (ø < 0,002 mm e IP), 

determinou-se o índice de atividade, Ia, para cada horizonte que indica que a argila presente 

no perfil analisado é considerada como Ia normal para o último horizonte e Ia inativa nos 

demais horizontes (Quadro 5.2). Com base nos resultados obtidos da porcentagem de 

dispersão, considerando partículas menores do que 0,05 mm, o solo do perfil em estudo é 

considerado de erodibilidade alta para o primeiro e segundo horizonte e erodibilidade média 

nos demais horizontes, segundo (Araújo, 2000). 

Quadro 5.2 – Limites de consistência, classificação SUCS e  índice e atividade para os subsetores 1, 2, 

3. 
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Segundo a classificação textural dos solos AASHTO, o solo do perfil em estudo é 

classificado como sendo do tipo A-7: solo argiloso, cujo comportamento do material como 

subleito é do tipo sofrível a mau.  

 Com base nos resultados obtidos de limite de liquidez e de índice de plasticidade, e 

por meio da carta de plasticidade desenvolvida por Artur Casagrande, a fração do solo do 

perfil em estudo pertence ao seguinte grupo: CH (argila de alta compressibilidade), 

suscetíveis a deslizamentos. 

 Subsetor 4 e 5  

Para caracterização desses subsetores foi aberto um perfil de 1,74 m de profundidade. 

Com base na composição granulométrica, conclui-se que o solo é composto, em sua maior 

parte, pela fração argila, apresentando mais de 50 % de argila em 4 horizontes dos 5 

horizontes analisados. A segunda fração de maior predominância na composição do solo é a 

fração areia. Com base no diagrama triangular de classificação textural dos solos, verifica-se 

que o perfil em estudo apresenta o primeiro horizonte do tipo areia argilosa pouco siltosa, o 

segundo e terceiro horizonte do tipo argila arenosa, o quarto horizonte do tipo argila 

medianamente arenosa e o quinto horizonte do tipo argila pouco arenosa (quadro 5.3). É ainda 

caracterizado como não uniforme, sendo o solo do tipo mal graduado.  

 

Quadro 5.3 - Composição Granulométrica e classificação do solo dos subsetores 4 e 5 de Rurópolis. 

 

De acordo com os resultados do índice de plasticidade de cada horizonte do perfil 

analisado, o solo é caracterizado como sendo de alta plasticidade no terceiro e quinto 

horizonte e média plasticidade nos demais horizontes. Com relação ao índice de atividade da 

argila, os horizontes são constituídos por argilas inativas (quadro 5.4). Com base no resultado 

obtido da porcentagem de dispersão, considerando partículas menores do que 0,05 mm, o solo 

do perfil em estudo é considerado de erodibilidade alta. 
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Quadro 5.4 – Limites de consistência, classificação SUCS e  índice e atividade para os subsetores 4 e 

5. 

 

Segundo a classificação AASHTO, o solo do perfil é do tipo A-7 (solo argiloso), 

similar ao perfil dos subsetores 1, 2 e 3.  

Com base nos resultados obtidos de limite de liquidez e de índice de plasticidade, e 

por meio carta de plasticidade, o solo do pertence aos seguintes grupos: CL (argila de baixa 

compressibilidade) no primeiro e segundo horizonte e CH (argila de alta compressibilidade) 

nos demais horizontes. 

 Subsetor 6 e 7  

O perfil representativo para os subsetores 6 e 7 foi aberto com 3,40 m de 

profundidade. A composição granulométrica revela que o solo é composto em sua maior parte 

por fração de argila em 6 dos 8 horizontes analisados. A segunda fração de maior 

predominância é a fração areia. Com base no diagrama triangular de classificação textural dos 

solos, verifica-se que o perfil em estudo apresenta o primeiro, sétimo e oitavo horizonte do 

tipo argila areno siltosa, o segundo e o terceiro horizonte são tipo argila arenosa, o quarto 

horizonte é do tipo argila medianamente arenosa, o quinto horizonte é do tipo argila pouco 

arenosa e o sexto horizonte é do tipo argila pouco arenosa e siltosa (quadro 5.5). O solo é 

ainda caracterizado como não uniforme, sendo do tipo mal graduado. 
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Quadro 5.5 - Composição Granulométrica e classificação do solo dos subsetores 6 e 7  de Rurópolis. 

 

De acordo com os resultados do índice de plasticidade de cada horizonte do perfil 

analisado, o solo é caracterizado como sendo de média plasticidade no primeiro, quarto e 

oitavo horizonte e alta plasticidade nos demais horizontes. Com os resultados obtidos do 

índice de atividade, Ia, para cada horizonte revela que a argila presente no perfil analisado é 

considerada como inativa (quadro 5.6). A porcentagem de dispersão, considerando partículas 

menores do que 0,05 mm, classifica o solo do perfil em estudo como sendo de erodibilidade 

alta. 

Quadro 5.6 – Limites de consistência, classificação SUCS e  índice e atividade para os subsetores 6 e 

7. 

 

Segundo a classificação AASHTO, o solo do perfil em estudo é classificado como 

sendo do tipo A-7 (solo argiloso), similar aos subsetores apresentados anteriormente. 

Com base nos resultados obtidos de limite de liquidez e de índice de plasticidade, e 

por meio do gráfico de plasticidade desenvolvido por Artur Casagrande, a fração do solo do 

perfil em estudo pertence aos seguintes grupos: CL (argila de baixa compressibilidade) no 

primeiro horizonte e CH (argila de alta compressibilidade) nos demais horizontes. 

 Subsetor 8 e 9  
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Esses dois subsetores possuem a mesma formação geológica, além de apresentar 

similaridade quanto a geomorfologia. O perfil aberto no solo possui 2,70 m de profundidade.  

Com base na composição granulométrica, conclui-se que o solo é composto em sua 

maior parte pela fração de argila em 5 dos 6 horizontes analisados. A segunda fração de maior 

predominância é a fração de areia. Com base no diagrama triangular de classificação textural 

dos solos, verifica-se que o perfil em estudo apresenta o primeiro horizonte do tipo areia 

argilosa pouco siltosa, o segundo horizonte do tipo argila arenosa pouco siltosa, o terceiro e o 

sexto horizonte do tipo argila medianamente arenosa e siltosa, o quarto e o quinto horizonte 

do tipo argila pouco arenosa (quadro 5.7). Ainda com base na composição granulométrica, o 

solo do perfil em estudo é caracterizado como sendo um solo do tipo não uniforme e do tipo 

mal graduado. 

Quadro 5.7 - Composição Granulométrica e classificação do solo dos subsetores 8 e 9  de Rurópolis. 

 

Os resultados do índice de plasticidade de cada horizonte do perfil analisado revela 

que o solo é caracterizado como sendo de alta plasticidade no quarto horizonte e média 

plasticidade nos demais horizontes. O índice de atividade para cada horizonte indica que a 

argila presente no perfil analisado é considerada como inativa (quadro 5.8). Com base no 

resultado obtido da porcentagem de dispersão, considerando partículas menores do que 0,05 

mm, o solo do perfil em estudo é considerado de erodibilidade alta. 
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Quadro 5.8 – Limites de consistência, classificação SUCS e índice e atividade para os subsetores 8 e 9. 

 

Segundo a classificação textural dos solos AASHTO, o solo do perfil em estudo é 

classificado como sendo o primeiro horizonte do tipo A-4: solo siltoso, cujo comportamento 

do material como subleito é do tipo sofrível a mau. Os demais horizontes foram classificados 

como sendo do tipo A-7: solo argiloso, cujo comportamento do material como subleito é do 

tipo sofrível a mau. 

Com base nos resultados obtidos de limite de liquidez e de índice de plasticidade, e 

por meio do gráfico de plasticidade desenvolvido por Artur Casagrande, a fração do solo do 

perfil em estudo pertence aos seguintes grupos: CL (argila de baixa compressibilidade) no 

primeiro horizonte e CH (argila de alta compressibilidade) nos demais horizontes. 

 Subsetor 10, 11 e 12 

O perfil representativo para os subsetores 10, 11 e 12 foi aberto com 2,50 m de 

profundidade. A composição granulométrica revela que o solo é composto em sua maior parte 

pela fração argila em 5 dos 6 horizontes analisados, sendo que o horizonte com menos de 

50 % de argila correspondem ao horizonte 1. A segunda fração de maior predominância na 

composição do solo é a fração areia. Com base no diagrama triangular de classificação 

textural dos solos, verifica-se que o perfil em estudo apresenta o primeiro e o segundo 

horizonte do tipo  argila arenosa e os demais horizontes do tipo argila pouco arenosa (quadro 

5.9). O solo foi classificado como sendo do tipo não uniforme e do tipo mal graduado. 
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Quadro 5.9 - Composição Granulométrica e classificação do solo dos subsetores 10, 11 e 12  de 

Rurópolis. 

 

Os resultados do índice de plasticidade de cada horizonte do perfil analisado revela 

que o solo é caracterizado como sendo de média plasticidade no primeiro e quinto horizonte e 

alta plasticidade nos demais. O índice de atividade indica que a argila presente no perfil 

analisado é considerada como inativa (quadro 5.10). Com base no resultado obtido da 

porcentagem de dispersão, considerando partículas menores do que 0,05 mm, o solo do perfil 

em estudo é considerado de erodibilidade média no primeiro e no quinto horizonte e 

erodibilidade alta nos demais horizontes. 

 

Quadro 5.10 – Limites de consistência, classificação SUCS e  índice e atividade para os subsetores 10, 

11 e 12. 

 

Segundo a classificação AASHTO, o primeiro horizonte do perfil em estudo é 

classificado como sendo do tipo A-6: solo argiloso, cujo comportamento do material como 

subleito é do tipo sofrível a mau. Entretanto, os demais horizontes do perfil em estudo são 

classificados como sendo do tipo A-7 que também é classificado como solo argiloso, cujo 

comportamento do material como subleito é do tipo sofrível a mau. 

Com base nos resultados obtidos de limite de liquidez e de índice de plasticidade, e 

por meio do sistema unificado de classificação do solo, a fração do solo do perfil em estudo 

pertence aos seguintes grupos: SC (areia argilosa) no primeiro horizonte e CH (argila de alta 
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compressibilidade) nos demais horizontes.  

 Subsetor 13, 14 e 15 

Os subsetores 13, 14 e 15 foram caracterizados por um perfil representativo com 0,80 

m de profundidade, devido às limitações encontradas nessas áreas. Com base na composição 

granulométrica, conclui-se que o solo é composto em sua maior parte pela fração argila. A 

segunda fração de maior predominância no solo é a fração silte. Com base no diagrama 

triangular de classificação textural dos solos, verifica-se que o perfil em estudo apresenta o 

primeiro horizonte do tipo argila medianamente siltosa, os demais horizontes são do tipo 

argila pouco siltosa (quadro 5.11). O solo é ainda classificado como sendo não uniforme e do 

tipo mal graduado. 

 

Quadro 5.11 - Composição Granulométrica e classificação do solo dos subsetores 13, 14 e 15  de 

Rurópolis. 

 

De acordo com os resultados do índice de plasticidade de cada horizonte do perfil 

analisado, o solo é caracterizado como sendo de média plasticidade. O índice de atividade 

para cada horizonte indica que a argila presente no perfil analisado é considerada como 

inativa (quadro 5.12). Com base no resultado obtido da porcentagem de dispersão, 

considerando partículas menores do que 0,05 mm, o solo do perfil em estudo é considerado de 

erodibilidade média para o último horizonte e erodibilidade alta nos demais horizontes. 
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Quadro 5.12 – Limites de consistência, classificação SUCS e  índice e atividade para os subsetores 13, 

14 e 15. 

 

Segundo a classificação AASHTO, o solo do perfil em estudo é classificado como 

sendo do tipo A-7 (solo argiloso), similar aos solos dos subsetores apresentados 

anteriormente, exceto para a primeira camada dos subsetores 8, 9, 10, 11, 12.  

Com base nos resultados obtidos de limite de liquidez e de índice de plasticidade, e 

por meio do sistema unificado de classificação dos solos, a fração do solo do perfil em estudo 

pertence ao seguinte grupo: CH (argila de alta compressibilidade). 

 Subsetor 16 e 18 

Esses dois subsetores foram caracterizados através de um perfil aberto no solo com 

1,83 m de profundidade. A composição granulométrica revela que o solo é composto em sua 

maior parte pela fração argila em 3 dos 4 horizontes analisados. A segunda fração de maior 

predominância na composição do solo é a fração areia. Com base no diagrama triangular de 

classificação textural dos solos, verifica-se que o perfil em estudo apresenta o primeiro 

horizonte do tipo areia argilosa, os demais horizontes são do tipo argila medianamente 

arenosa (quadro 5.13). É ainda classificado como sendo não uniforme e do tipo mal graduado. 

 

Quadro 5.13 - Composição Granulométrica e classificação do solo dos subsetores 16 e 18 de 

Rurópolis. 

 

Os resultados do índice de plasticidade de cada horizonte do perfil analisado revelam 

que o solo é caracterizado como sendo de média plasticidade no primeiro horizonte e alta 

plasticidade nos demais horizontes. O índice de atividade para cada horizonte indica que a 

argila presente no perfil analisado é considerada como inativa (quadro 5.14). Com base no 
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resultado obtido da porcentagem de dispersão, considerando partículas menores do que 0,05 

mm, o solo do perfil em estudo é considerado de erodibilidade baixa no primeiro, segundo e 

terceiro horizonte e erodibilidade alta no quarto horizonte. 

 

Quadro 5.14 – Limites de consistência, classificação SUCS e  índice e atividade para os subsetores 16 

e 18. 

 

Segundo a classificação textural dos solos AASHTO, o solo do perfil em estudo é 

classificado como sendo o primeiro horizonte do tipo A-7 (solo argiloso) com mesma 

característica dos subsetores 13, 14 e 15.  

Com base nos resultados obtidos de limite de liquidez e de índice de plasticidade, e 

por meio do gráfico de plasticidade desenvolvido por Artur Casagrande, a fração do solo do 

perfil em estudo pertence aos seguintes grupos: CL (argila de baixa compressibilidade) no 

primeiro horizonte e CH (argila de alta compressibilidade) nos demais horizontes. 

 Subsetor 17  

A caracterização geotécnica do solo foi feita através da abertura de um perfil no solo 

com 2,60 m de profundidade. A composição granulométrica revela que o solo é composto em 

sua maior parte pela fração argila em 4 dos 6 analisados, sendo que os dois horizontes com 

menos de 50 % de argila correspondem aos horizontes 4 e 5. A segunda fração de maior 

predominância na composição do solo é a fração areia. Com base no diagrama triangular de 

classificação textural dos solos, verifica-se que o perfil em estudo apresenta o primeiro 

horizonte do tipo  argila arenosa e os demais horizontes do tipo argila areno siltosa (quadro 

5.15). Conclui-se também que o solo é não uniforme e do tipo mal graduado. 
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Quadro 5.15 - Composição Granulométrica e classificação do solo do subsetor 17  de Rurópolis. 

 

 

Os resultados do índice de plasticidade de cada horizonte do perfil analisado indicam 

que o solo é caracterizado como sendo de alta plasticidade. O índice de atividade para cada 

horizonte indica que a argila presente no perfil analisado é considerada como ativa para o 

primeiro horizonte, inativa no segundo e terceiro horizonte e normal nos demais horizontes 

(quadro 5.16). O resultado obtido da porcentagem de dispersão, considerando partículas 

menores do que 0,05mm, indica que o solo do perfil em estudo é considerado de erodibilidade 

alta em todos os horizontes. 

 

Quadro 5.16 – Limites de consistência, classificação SUCS e  índice e atividade para o subsetor 17. 

 

Segundo a classificação textural dos solos AASHTO, o solo do perfil em estudo é 

classificado como sendo do tipo A-7 (solo argiloso), revelando a similaridade com os perfis 

anteriores, exceto para os subsetores 8, 9, 10, 11, 12. 

Com base nos resultados obtidos de limite de liquidez e de índice de plasticidade, e 

por meio do gráfico de plasticidade desenvolvido por Artur Casagrande, a fração do solo do 

perfil em estudo pertence aos seguintes grupos: CL (argila de baixa compressibilidade) no 

segundo horizonte e CH (argila de alta compressibilidade) nos demais horizontes.  
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Subsetor 19  

A caracterização geotécnica do solo foi feita através da abertura de um perfil no solo 

com 2,50 m de profundidade. Com base na composição granulométrica, conclui-se que o solo 

do perfil em estudo é composto em sua grande parte pela fração argila em 6 dos 8 horizontes 

analisados, sendo que essas duas camadas com menos de 50 % de argila correspondem aos 

horizontes 3 e 5. A segunda fração de maior predominância na composição do solo é a fração 

areia. Com base no diagrama triangular de classificação textural dos solos, verifica-se que o 

solo do perfil em estudo apresenta o primeiro horizonte do tipo argila areno siltosa, o segundo 

horizonte do tipo argila, o terceiro, quarto e quinto horizonte do tipo argila arenosa, o sexto 

horizonte do tipo argila medianamente arenosa e o sétimo e oitavo horizonte do tipo argila 

pouco arenosa (quadro 5.17). O solo é do tipo não uniforme e mal graduado. 

 

Quadro 5.17 - Composição Granulométrica e classificação do solo do subsetor 19  de Rurópolis. 

 

Os resultados do índice de plasticidade de cada horizonte do perfil analisado revelam 

que o solo é caracterizado como sendo de média plasticidade para o terceiro, quarto e quinto 

horizonte e alta plasticidade para os demais horizontes. O índice de atividade para cada 

horizonte indica que a argila presente no perfil analisado é considerada como inativa (quadro 

5.18). Com base no resultado obtido da porcentagem de dispersão, considerando partículas 

menores do que 0,05 mm, o solo do perfil em estudo é considerado de Erodibilidade alta. 
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Quadro 5.18 – Limites de consistência, classificação SUCS e  índice e atividade para o subsetor 19. 

 

Segundo a classificação textural dos solos AASHTO, o solo do perfil em estudo é 

classificado como sendo do tipo A-7 (solo argiloso).  

Com base nos resultados obtidos de limite de liquidez e de índice de plasticidade, e 

por meio do gráfico de plasticidade desenvolvido por Artur Casagrande, a fração do solo do 

perfil em estudo pertence aos seguintes grupos: CH (argila de alta compressibilidade) nos 

horizontes que apresentaram mais de 50 % de argila, 1, 2, 4, 6, 7, 8, SC (areia argilosa) no 

horizonte 3 e CL (argila de baixa compressibilidade) no horizonte 5. 
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CAPITULO 6 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O mapeamento de risco é considerado um dos instrumentos para gestão do risco, mais 

eficiente. A partir do mapeamento é possível indicar diversas medidas que venham a prevenir 

acidentes e mitigar o risco; além de possibilitar negociações entre a comunidade e os gestores 

do município. A identificação dos subsetores com maior potencial de serem afetados por 

deslizamento/erosão, em Rurópolis, permite indicar um conjunto de ações que venham a 

prevenir futuros acidentes. Neste capítulo são apresentados os resultados da análise da 

vulnerabilidade em (física-ambiental e socioeconômica) e da suscetibilidade. Será 

apresentado de forma resumida o resultado das entrevistas feitas com gestores do município, a 

fim de se conhecer a atuação frente a desastres 

6.1 – Considerações iniciais sobre a análise dos resultados 

 A área de estudo foi dividida em subsetores homogêneos de risco, essa divisão 

observou primeiramente o tipo de processo que ocorre na área. Como o objetivo desta 

dissertação é a análise do risco para o processo de deslizamento da encosta, os subsetores 13, 

20 não foram apresentados aqui, visto que são áreas de planícies e que não se observa risco a 

a deslizamentos, apesar de serem subsetores bastante castigado no período de cheia do Rio 

Ipojuca. Em seguida foram observados características de homogeneidade, na forma de 

ocupação e geomorfologia. Subsetor consolidado, apresentando infraestrutura básica, na 

mesma condição de topografia (inclinação e altura), serviram de parâmetros para agrupar num 

mesmo subsetor. Após ser feito este reconhecimento, partiu-se para a entrevista com os 

moradores, aplicando-se o formulário de vulnerabilidade socioeconômico. Para um melhor 

entendimento dos fatores sociais e econômicos das áreas, foi definido inicialmente entrevistar 

todos os responsáveis pelas edificações, no entanto isso não foi possível pois muitas 

edificações estavam sem morador no momento da passagem da entrevista; também foi 

registrado situações em que os moradores se recusavam a responder ao questionário. Mas 

mesmo sem a localização do morador, era obtida a coordenada geográfica da edificação e se 

avaliava as condições de entorno. Foram levantadas em Rurópolis 964 edificações, deste 

universo, foram entrevistadas 466 responsáveis por moradias, o que corresponde a 48,3% de 
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abordagem direta ao morador. Devido ao pouco tempo, para execução deste trabalho, ficou 

inviável o retorno dos técnicos às edificações sem morador localizado. Este fato leva à 

primeira conclusão, a abordagem casa por casa é inviável, por vários motivos: parte dos 

moradores das áreas não estão presentes no momento da entrevista; é necessária uma grande 

equipe para cobrir toda área; a pesquisa de campo demanda muito tempo, o mapeamento se 

torna muito caro. A operacionalidade desta metodologia é inviável. Mas é importante ressaltar 

que os resultados podem ser decisivos numa tomada de decisão durante uma ocorrência de 

evento, por exemplo: fornece aos gestores um quantitativo bem aproximado das edificações 

em área prioritárias de risco (grau de risco alto e muito alto); fornece o número de idosos, 

deficientes e crianças, que são os mais vulneráveis em caso de um desastre; identifica líderes, 

o que pode facilitar a comunicação entre os gestores e comunidade. Para a operacionalidade 

de um mapeamento de risco, essa metodologia apresenta grandes dificuldades, mas pode ser 

usada, por exemplo, pela Defesa Civil do município, no seu trabalho de atualização do banco 

de dados das áreas de risco.  

6.2 – Análise dos indicadores de vulnerabilidade 

 A vulnerabilidade a desastres possui um caráter multifacetado, abarcando diferentes 

dimensões, a partir das quais se podem identificar condições de vulnerabilidade dos 

indivíduos, famílias ou comunidades (CEPED-UFSC, 2014). Estas condições estão ligadas 

tanto às características próprias dos indivíduos ou grupos, como relativas ao meio social nas 

quais estão inseridos. Foram gerados 12 indicadores para compor o grau final de 

vulnerabilidade. Estes foram agrupados em três dimensões. Os pesos foram dados de acordo 

com a relevância do indicador e sua expressão no conjunto de indicadores, em relação ao fator 

de vulnerabilidade a que corresponde. É importante que fique claro que a atribuição dos pesos 

de cada indicador está em processo de aperfeiçoamento. Isso se deve principalmente a pouca 

disponibilidade de informações na literatura, de como relacionar indicadores de 

vulnerabilidade a desastres. Assim, em estudos futuros, com os conceitos mais fundamentados 

essas ponderações deverão ser melhoradas. 

6.2.1 – Dimensão físico ambiental 

 A vulnerabilidade associadas à dimensão físico ambiental envolve os fatores e 

indicadores que podem estar associados à vulnerabilidade física no nível da edificação, 

vegetação, conservação ambiental, proximidade ao agente desencadeador do evento e outras 

variáveis que evidenciam a vulnerabilidade a deslizamentos do subsetor. Nesta dimensão 



119 

 

 

 

procurou-se medir a vulnerabilidade dos elementos expostos sem serem afetados por um 

evento de perigo em função de alguns fatores, tais como: sua localização em área de 

influência do mesmo, a resistência física da edificação, sua infraestrutura básica. O número de 

indicadores e medidas da análise usada tem como objetivo capturar os elementos essenciais 

para caracterizar o grau de exposição do elemento observado. No quadro 6.1 são apresentados 

os indicadores utilizados para obter o grau de vulnerabilidade desta dimensão. 

 

Quadro 6.1 – Vulnerabilidade físico ambiental e indicadores correspondente com seus respectivos 

pesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: GEGEP/UFPE (2014). 

 

 Para o indicador quantidade de edificações apenas um subsetor ficou com grau médio. 

Os demais subsetores apresentaram grau de vulnerabilidade muito alto. Indicador 

características das edificações, 50% dos subsetores obteve grau médio e o restante apresentou 

grau baixo. O indicador, acesso a edificação teve o seguinte comportamento: 31,2% dos 

subsetores foram classificados com grau médio, 31,25% grau alto e 37,5 grau de 

vulnerabilidade muito alto. No acesso ao subsetor 43,3% obteve grau baixo, 31,25% grau alto 

e 25% grau médio. Localização da edificação 68,7% grau alto e 31,2% grau muito alto. Por 

fim no indicador saneamento básico, apenas o subsetor 1 teve grau alto, nos demais 

subsetores predominaram com grau médio. 

Dimensão – física ambiental (I) 

Indicador Peso atribuído 

Quantidade de edificações 0,15 

Características edificação 0,2 

Característica do acesso à edificação 0,2 

Características do aceso ao subsetor 0,05 

Localização da edificação 0,2 

Saneamento básico/energia elétrica 0,2 
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 É importante ressaltar que cada indicador é composto por sub-indicadores, que ajudam 

a compor o grau da dimensão. A expressão matemática, aplicando os indicadores associados à 

dimensão físico ambiental é apresentada abaixo. 

 Usando como artifício a expressão apresentada (1), o resultado do grau de 

vulnerabilidade para a dimensão, para cada subsetor de risco (quadro 6.2). Ressalta-se que os 

subsetores 13,14,15 e 20 não estão incluídos como setores de risco a movimento de massa. 

𝐺𝑉𝐼𝑛𝑑 =  Σ
𝑃𝑖 𝑥 GV𝑆𝑢𝑏𝐼𝑛𝑑

𝑃𝑖
    (1) 

 

Quadro 6.2 – Grau de vulnerabilidade da dimensão físico ambiental por sub setor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: GEGEP/UFPE (2014). 

 Estes resultados indicam que, praticamente, todos os subsetores de risco, apresentam 

um alto grau de vulnerabilidade na dimensão observada. Isso se deve às precárias condições 

ambientais e de infraestrutura no bairro de Rurópolis. Nas figuras 6.1 (a e b) é possível 

visualizar esse nível de precariedade da área de estudo.  

 

Subsetor Faixas para determinação do 

grau de vulnerabilidade 

físico-ambiental 

1 3,08 

2 3,15 

3 3,10 

4 3,13 

5 2,46 

6 2,99 

7 2,61 

8 2,73 

9 2,85 

10 2,72 

11 2,76 

12 2,74 

14 2,50 

15 2,67 

16 2,95 

17 2,81 

18 2,51 

19 2,78 
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Figura 6.1 – a) Baixo padrão construtivo das edificações; b) acesso precário a edificação. 

 

 Segundo Mendonça e Leitão (2008), nos países em desenvolvimento, a proliferação de 

construções irregulares favorece o risco de desmoronamentos após ocorrências de enxurradas, 

tormentas, terremotos e inundações. No Brasil, as populações menos favorecidas, devido a 

problemas decorrentes da especulação imobiliária, são, muitas vezes, impelidas a ocuparem 

irregular e ilegalmente locais de grande fragilidade ambiental, como os mananciais de 

abastecimento, porções muito íngremes das vertentes, margens de rios, áreas inundáveis, 

terrenos adjacentes a lixões etc. Esta afirmação pode ajudar a entender o grau de 

vulnerabilidade físico ambiental de Ruropolis.  

 Outro fator que chama bastante atenção é o uso do solo na área de estudo é ser 

bastante preocupante, já que várias edificações estão em áreas de encosta com alta 

declividade, onde que quase sempre, são observados cortes verticalizados nos taludes, o que 

modifica a geometria da encosta, favorecendo os deslizamentos. Edificações de baixo padrão 

construtivo (taipa, madeira, cobertura de telha amianto), dificilmente são resistentes a 

impactos provocados pela massa deslizada. Só isso já bastaria para se ter um cenário de alta 

vulnerabilidade. Os indicadores se comportaram de forma satisfatória quando comparados 

com a situação real de campo. 

6.2.2 – Dimensão socioeconômica e cultural 

 Esta dimensão envolve os fatores e indicadores que podem agravar o risco se refere à 

condição de indivíduos ou grupos em situação de fragilidade, que os tornam expostos aos 

riscos. Esta situação de vulnerabilidade também afeta e rebate nos hábitos e costumes das 

comunidades. O quadro 6.3 apresenta os indicadores relacionados a esta dimensão com seus 

respectivos pesos. 

A B 



122 

 

 

 

Quadro 6.3 – Dimensão socioeconômica e cultural, com seus indicadores seus respectivos pesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: GEGEP/UFPE (2014) 

Os indicadores relacionados a esta dimensão tiveram os seguintes comportamentos 

apresentados: 

-Densidade habitacional: 25% dos subsetores apresentaram grau médio, 43,7% grau alto e 

31,2% grau muito alto 

-Renda domiciliar: 50% dos subsetores têm grau muito alto, os demais subsetores grau alto. 

-Capacidade de mobilidade, avaliou a quantidade de idosos, deficientes e crianças no subsetor. 

Todos os subsetores ficaram com grau muito alto. 

-Grau de escolaridade: 13% dos subsetores apresentaram grau alto, os demais, 87%, 

obtiveram grau muito alto. 

-Acesso aos meios de comunicação: 13% dos subsetores com grau baixo, 87% com grau 

médio. 

-Problemas sociais da comunidade: apenas o subsetor 16 obteve grau alto, os demais 

Dimensão –socioeconômica e cultural (II) 

Indicador Peso atribuído 

Densidade habitacional (hab/ha) 0,2 

Renda domiciliar 0,05 

Capacidade de mobilidade 0,2 

Grau de escolaridade  0,15 

Acesso aos meios de comunicação 0,15 

Problemas sociais da comunidade 0,1 

Estrutura institucional próxima ao 

setor 

0,15 
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subsetores grau muito alto 

-Estrutura institucional próximo dos setores: apenas o subsetor 1 ficou com grau alto. Os 

demais subsetores ficaram com grau médio. 

 A expressão matemática, aplicando os indicadores associados à dimensão 

socioeconômica e cultural é apresentada na equação 2. O quadro 6.4 apresenta o grau de 

vulnerabilidade por subsetor: 

  𝑉𝐷(𝐼𝐼) =  Σ
𝐺𝑉𝐼𝑛𝑑 𝑥 𝑃𝑖 

ΣPi
  (2) 

 

Quadro 6.4-Grau de vulnerabilidade para o indicador socioeconômico cultura, para cada subsetor. 

 

Subsetor Faixas para determinação do 

grau de vulnerabilidade 

socioeconômico cultural 

1 2,95 

2 3,27 

3 3,05 

4 2,88 

5 3,35 

6 3,19 

7 3,21 

8 3,16 

9 3,15 

10 3,00 

11 3,41 

12 2,91 

14 3,35 

15 3,20 

16 3,28 

17 2,93 

18 3,33 

19 3,33 

Fonte: GEGEP/UFPE (2014) 

 De forma geral esta dimensão apresentou resultados muito elevados, sempre no grau 

alto ou muito alto. Isso indica que os problemas sociais de Rurópolis são bastante graves. 

Contribuindo bastante para a gravidade das consequências, diante de um evento de desastre. 

Mas esses indicadores merecem algumas ponderações. O comportamento do grau destes 

indicadores pode indicar que os mesmos não funcionaram adequadamente. O que pode ser 
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explicado pelas seguintes razões. os entrevistados omitiam algumas informações, era visível 

que os moradores não se sentiam a vontade para responder perguntas relacionadas a uso de 

drogas e violência na comunidade. Destaca-se também que alguns moradores por vezes não 

sabiam com exatidão o grau de escolaridade de todos os moradores da casa, ou a quantidade 

total de celulares. São alguns aspectos que podem explicar um comportamento anormal. De 

qualquer forma, esses indicadores merecem ser melhor avaliados, em pesquisas futuras. Ou 

até mesmo substituídas a forma de obtenção dos mesmos. Uma plataforma alternativa é, usar 

a plataforma SIDRA do IBGE, que oferece inúmeros resultados de indicadores sociais para os 

municípios brasileiros. Outra alternativa é solicitar informações das secretarias de educação e 

de defesa social, visto que eles dispõe de um grande banco de dados que podem gerar 

indicadores interessantes para avaliação da vulnerabilidade socioeconômica; buscar fontes de 

dados em secretarias dos próprios municípios e secretarias estaduais, que são exemplos de 

fontes seguras para obtenção destas informações. 

 Com relação à estrutura institucional próxima ao setor (elementos de interesse), este 

indicador foi composto a partir do levantamento de todas as estruturas capazes de dar um 

suporte ao município em caso de desastres, podendo servir de abrigo e apoio a tomada de 

decisão. Foram avaliadas a condição física de cada instrumento e distância de cada um com 

relação ao subsetores de Rurópolis, o instrumento não poderia passar de uma distância de 3 

km do subsetor. Caso encontrasse algum nesta situação, não seria utilizado na composição do 

grau de vulnerabilidade. No total foram indicados 36 elementos que podem ser utilizados no 

apoio a desastres em Ipojuca, (Quadro 6.5). A figura 6.2 apresenta a distribuição dos 

elementos indicados para Ipojuca.  

Para área de estudo, todos esses equipamentos atendem a necessidade do bairro de 

Rurópolis.  
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Quadro 6.5 - Estrutura institucional próxima ao setor (elementos de interesse) 

 

INSTRUMENTOS CATEGORIA CONDICÃO LAT LONG

Hospital Municipal Hospital Media 9070736,106 273078,4484

Posto de Saúde da Santa XV Hospital/Posto de saude Boa 9071122,115 272853,0275

Escola Municipal Paróquia São Miguel Instituicao de ensino Boa 9071084,145 272645,136

Igreja Católica Paróquia São Miguel Igreja Boa 9071105,704 272654,203

Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Igreja Area de risco 9071275,728 272846,0992

ETA de Ipojuca ( Abastecimento Geral, Reservação Geral) Instrumento urbano Area de risco 9071306,505 272855,1178

Posto de Saúde da Família X ( São Miguel) Hospital/Posto de saude Media 9071160,662 272586,5899

Escola de Referência de Ensino Médio de Ipojuca Instituicao de ensino Muito boa 9071163,687 273161,8856

Escola Municipal Aderbal Jurema Instituicao de ensino Muito boa 9071102,117 273140,7879

Antena de Sinal de Internet Instrumento urbano Boa 9071690,243 273367,2139

Antena de Sinal de Telefone Instrumento urbano Boa 9071681,008 273364,2021

Escola Municipal Maria de Lurdes Dubex Dourado Instituicao de ensino Boa 9071662,587 273367,359

Reservatório de Abastecimento de Água em Campo do Avião Orgao publico Boa 9071647,207 273364,3794

Reservatório de Abastecimento de Água em Campo do Avião Orgao publico Boa 9071637,988 273364,4278

Reservatório de Abastecimento de Água em Campo do Avião Orgao publico Boa 9071622,945 273425,7105

Assembleia de Deus  Centro Igreja Boa 9070973,49 273224,0877

Igreja Universal Centro Igreja Boa 9070973,185 273165,9465

Mãe Coruja Hospital/Posto de saude Muito boa 9070973,168 273162,8864

Faculdade José Lacerda Filho de Ciências Aplicadas (FAJOLCA) Instituicao de ensino Muito boa 9070929,843 273104,9713

Policia Militar - nucleo de Seg. Comunitária Orgao de protecao Muito boa 9070904,825 273022,4788

Centro de Referencia de Assitência Social (CRAS) Orgao publico Boa 9070713,453 272861,2979

Igreja Batista Igreja Boa 9070771,226 272744,7085

Ambulatório Severina Telles (anexo do hospital) Hospital/Posto de saude Boa 9070792,559 272710,9346

Prefeitura Municipal Orgao publico Muito Boa 9070854,258 272756,512

Câmara de Vereadores Orgao publico Muito boa 9070924,838 272737,7795

Escola Municipal do Rego Cavalcante Instituicao de ensino Muito boa 9070845,539 272851,4224

Escola Estadual Domingos Albuquerque Instituicao de ensino Muito Boa 9070775,072 272870,1547

Defesa Civil Orgao de protecao Media 9070784,081 272851,7458

Unidade de Saúde da Familia Prefeito Amaro Luiz França Hospital/Posto de saude Muito Boa 9069572 271875

Convento de Santo Antonio de Ipojuca / Santuário Santo Cristo Igreja Muito boa 9071019,66 272654,044

Complexo Educacional Santo Cristo Instituicao de ensino Muito boa 9070872,827 273190,3429

Delegacia de Policia Civil Orgao de protecao Area de risco 9071165,637 273240,5215

Antena Sinal telefonico Instrumento urbano Boa 9071529,54 273428,3425

Reservatório de Abastecimento de Água em Campo do Avião Orgao publico Area de risco 9071183,279 273440,2574

Reservatório de Abastecimento de Água em Campo do Avião Orgao publico Area de risco 9071113,578 273450,7216

Clube Municipal de Ipojuca Instrumento urbano Muito boa 9070981,843 273354,5789
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Figura 6.2 – Distribuição espacial dos elementos de interesses levantados para Ipojuca-PE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: GEGEP/UFPE (2014) 
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6.3 – Análise e mapeamento da vulnerabilidade 

 O grau final de vulnerabilidade foi obtido por meio da ponderação das duas dimensões 

definidas, físico ambiental, socioeconômico cultura. Cada uma dessas dimensões receberam 

pesos, de acordo com sua importância frente a uma situação de desastre. No Quadro 6.6 são 

apresentados os pesos atribuídos a cada dimensão, para assim se chegar ao grau final de 

vulnerabilidade. 

Quadro 6.6 – Peso atribuído a cada dimensão de vulnerabilidade. 

  

 

 

 

 

 

 

 Nesta etapa foi possível determinar o grau final de vulnerabilidade para os subsetores 

analisados. A expressão final para determinação do grau de final de vulnerabilidade é 

apresentada abaixo 

𝐺𝑉𝑓 =
(0,5 ∗ DI + 0,50 ∗ DII)

(0,5 + 0,5)
 

 

 Foram atribuídos pesos iguais as duas dimensões, pois se concluiu que ambas 

situações são de fundamental importância para se caracterizar a vulnerabilidade.  

 Diante do que foi exposto o quadro 6.7 apresenta o resultado do grau final de 

vulnerabilidade para cada subsetor de Rurópolis. Observa-se que não foram encontrados 

subsetores com baixo grau baixo de vulnerabilidade. É uma característica da própria área de 

estudo, a alta suscetibilidade frente aos perigos, que tem os fatores antrópicos como um de 

seus condicionantes para deflagração de deslizamento de massa. Associado a isto uma 

Dimensão de 

vulnerabilidade 

Peso 

atribuído 

Físico ambiental (I) 0,5 

Socioeconômico 

cultural (II) 

0,5 
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população com indicadores sociais preocupantes, com baixa percepção do risco e uma gestão 

do risco que não se apresenta de forma eficiente, culminaram para que o alto grau de 

vulnerabilidade dos setores analisados. 

 

Quadro 6.7-Grau final de vulnerabilidade para subsetor em Rurópolis Ipojuca-PE 
 

Subsetor Faixas para 

determinação do grau de 

vulnerabilidade 

Grau de 

Vulnerabilidade 

1 2,57 Alto 

2 2,73 Alto 

3 2,62 Alto 

4 2,56 Alto 

5 2,45 Alto 

6 2,62 Alto 

7 2,46 Alto 

8 2,49 Alto 

9 2,55 Alto 

10 2,43 Alto 

11 2,61 Alto 

12 2,40 Alto 

14 2,47 Alto 

15 2,49 Alto 

16 2,64 Alto 

17 2,44 Alto 

18 2,46 Alto 

19 2,58 Alto 

 

 

Para estudos futuros, é imprescindível que se que se faça uma análise estatística entre 

os indicadores, podendo assim pondera-los da melhor maneira. Diante de tudo isto, foi 

elaborado um mapa de vulnerabilidade a movimento de massa, para cada subsetor do bairro 

de Rurópolis, agregando todas as variáveis dos diferentes fatores de vulnerabilidade citados. 

Este mapa indica quais os setores mais vulneráveis (figura 6.3). 
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Figura 6.3 – Mapa de vulnerabilidade representado para cada subsetor de Rurópolis 

 

Fonte GEGEP/UFPE (2014)
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6.4 – Análises dos indicadores de suscetibilidade 

 Ameaça e vulnerabilidade são processos indissociáveis na configuração de risco a 

desastres. Neste sentido, este trabalho se propôs realizar também uma análise da 

suscetibilidade a deslizamento dos subsetores em Rurópolis. A partir de fichas de campo, 

foram levantados fatores que ajudam a entender a ocorrência do movimento de massa, assim  

chegando-se aos seguintes indicadores: características geológicas-geotécnicas, características 

geomorfológicas, tipos de processos encontrados, observando sua tipologia, evidências de 

movimentação do terreno, a forma como está se dando o uso e ocupação dos subsetores e as 

causas e fatores antrópicas. Através destes se chegando ao grau final de suscetibilidade. 

 Indicadores de suscetibilidade 

 Cada indicador tem seu intervalo e para cada intervalo foi determinado uma escala de 

quatro termos, 1 (baixo), 2 (médio), 3 (alto), 4 (muito alto). Cada indicador teve um peso 

associado. Essa escala se relaciona à probabilidade de acontecer um processo perigoso. O 

quadro 6.8 apresenta os indicadores propostos para se determinar o grau de suscetibilidade 

com seu respectivo pesos. Os pesos foram determinados tendo como referencias experiências 

de mapeamentos desenvolvidos pelo GEGEP/UFPE. E as devidas modificações de acordo 

com as características da área. 
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Quadro 6.8 –Indicadores e sub-indicadores de suscetibilidade, com peso atribuído. 

Indicador Sub-indicador Peso do indicador 

Geológico-Geotécnicas 

Formação geológica 

0,3 

Estrutura 

Cobertura superficial 

Textura com defloculante 

Perfil (sem defloculante) 

Classe de solo 

Evidências de movimentos 

Geomorfologia 

 

Relevo 

0,3 

 

Curvatura 

Altura da encosta (m) 

Extensão da encosta (m) 

Inclinação da encosta (°) 

Altura Talude Corte (m) 

Inclinação do Talude de corte (°) 

Altura Talude Aterro (m) 

Inclinação do Talude aterro (°) 

Uso e Ocupação do solo 

Cobertura Vegetal* 

0,2 
% de Cobertura superficial 

Condição de tratamento 

Categoria de ocupação 

Antrópico 

Sistema de drenagem superficial 

0,2 

Destino do esgoto 

Outros fatores (concentração de água em 

superfície; encanamento exposto; vazam

ento de água/esgoto; presença de surgênc

ia de água nos taludes; sobrecarga de edi

ficações; escavação de talude; escavação 

do pé do talude; 

presença de lixo/entulho). 

 

6.4.1.1 – Indicador Características Geológicas Geotécnicas (I). 

 Este indicador foi composto de um conjunto de informações, que ajudaram a entender 

a suscetibilidade a deslizamento e erosão, do ponto de vista dos fatores de geologia, geotecnia 

e pedologia.  

Geologia: Rurópolis fica exatamente numa zona de contato de três geologias distintas, 

Complexo Gnaisse Migmatítico, Biotita-Granito e Depósitos Aluvias. As áreas associadas a 

suscetibilidade a movimento de massa, concentram-se nas duas primeiras geologias. 

 Nessa localidade observam-se intrusões de rochas graníticas no gnaisse. O contato 
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entre essas duas rochas é uma zona de fraqueza onde preferencialmente a água se infiltra 

ocasionando possíveis movimentos de massa. Tal ideia foi exposta por CRUDEN e VARNES 

(1996). Deve-se acrescentar que o mergulho das intrusões graníticas não é alto, tendo em 

média 32° e o sentido do mergulho das mesmas é oposto ao sentido de mergulho da encosta, o 

que ameniza o risco de deslizamento. A questão da orientação das estruturas geológicas e os 

graus de risco foram expostos por Alheiros (1998). A esses fatos soma-se a grande 

proximidade da ocupação humana desses cortes de encostas. Diante deste contexto constata-

se um potencial perigo para deslizamentos. O conjunto destas informações elevou a nota desta 

formação geológica. Na formação Biotita granito, as rochas graníticas são intrudidas por 

pergmatítos (rocha com cristais grandes) verticais a sub-verticais. A superfície de contato 

entre a intrusão e o granito é uma zona de fraqueza onde preferencialmente a água se infiltra. 

A orientação vertical a sub-vertical dessa estrutura confere a este afloramento uma maior 

suscetibilidade a deslizamentos. Diante das situações encontradas a geologia teve um maior 

peso na composição deste indicador. 

Cobertura superficial, textura e perfil - As informações deste indicador geotécnico foram 

obtidas por meio das análises de laboratório e observação de campo. Primeiramente foram 

escolhidos perfis que representassem de maneira homogênea os subsetores. Foi observado um 

predomínio de solo residual maduro. Para as informações de textura, utilizaram-se os 

resultados das análises de laboratório com e sem defloculante, permitindo criar um paralelo 

das condições mais próximas de campo (sem defloculante) e a textural real do solo (com 

defloculante). Os ensaios realizados com defloculante indicam que em Rurópolis os solos são 

predominantemente argilosos, sem mudanças abruptas de textura, que de modo geral não 

oferece grande risco com relação a movimento de massa. Já os ensaios sem defloculante, que 

permitem avaliar a granulometria do solo no estado natural, os resultados mostram que os 

percentuais de argilas são nulos, onde há um predomínio de silte. O perfil 17 está sobre um 

coluvio, o que elevou o grau de risco para este setor. Como não houve tempo suficiente para 

se fazer sondagens profundas, a caracterização geotécnica foi feita coletando amostrado em 

corte superficiais atingindo no máximo 4 metros de profundidade, o que dificultou uma 

melhor caracterização geotécnica da área. Para os próximos trabalhos será definido uma 

metodologia para se proceder uma melhor caracterização geotécnica. 

 

Classe de solo – na área de estudo foram encontrados três classes pedológicas de solos, 

Argissolo Vermelho-Amarelo, Latossolo Vermelho e Gleissolo. Nos estudos associados a 
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movimento de massa, apenas os dois primeiros solos serão analisados com relação a 

suscetibilidade. Os solos residuais maduros que ocorrem na área de estudo pertencem à classe 

dos Argissolos Vermelho-Amarelo com textura que varia de argilosa a muito argilosa. 

Naturalmente trata-se de solos com alta suscetibilidade aos processos erosivos em função, 

principalmente, de uma de suas características morfológicas que é a mudança textural abrupta. 

  Segundo o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos esses solos que apresentam 

descontinuidade textural abrupta entre o horizonte superficial (A) e o horizonte subsuperficial 

(Bt). Essa característica morfológica foi observada em exame morfológico no campo e 

comprovada através de análise textural de laboratório. As análises mostram que houve um 

incremento no teor de argila do horizonte A para o horizonte B. 

Essa descontinuidade faz com que em um evento de precipitação a água percole 

rapidamente do horizonte superficial para o horizonte subsuperficial onde devido ao 

incremento de argila, cria uma barreira dificultando a percolação da água, o que irá favorecer 

um escoamento lateral erodindo o horizonte superficial.  

 Latossolos Vermelhos–Amarelo com textura argilosa. São bem drenados com 

suscetibilidade a erosão laminar considerada moderada a forte e com risco de deslizamento 

baixo a médio devido ao declive, em relevo forte ondulado.  

 Diante do que foi observado no conjunto geral deste indicador a Pedologia e a 

Geologia apresentam zonas de descontinuidades na maioria dos subsetores, por isso estes sub-

indicadores ficaram com maior peso no grau final de suscetibilidade, de acordo com o quadro 

6.9. O indicador, após as ponderações foi considerado com alto grau de suscetibilidade. Isso 

se deu devido à presença, na maior parte dos subsetores, dos Argissolos Vermelho-Amarelo e 

as intrusões observadas na geologia. 

 O subsetor 19 está inserido em área de colúvio, sendo que o perfil de solo analisado 

possui características de Argissolo Vermelho–Amarelo. Possui uma má drenagem.  Apresenta 

descontinuidades devido à diferença textural do material, sobreposto ao perfil de solo original, 

facilmente observadas devido a coloração mais acinzentada, que sugere que houve pelo 

menos, dois eventos de deslizamento de materiais. Este fato só poderá ser confirmado a partir 

de perfuração e datação do material.  As classes texturais variam de franco argiloarenosa a 

muito argilosa. 

Evidências de movimento - Refere-se às evidências de movimentação encontradas no 

terreno. Pode ser trincas ou fendas, cervas e muros embarrigados, trincas nas paredes, postes 
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inclinados, cicatrizes de processos 

Quadro 6.9 – Grau de suscetibilidade do indicador Características geológico-geotécnicas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEGEP/UFPE (2014) 

 

 Indicador Geomorfologia (II). 

 O objetivo deste indicador é analisar as características associadas ao relevo, topografia 

e classe de curvatura da encosta. Em Rurópolis foram identificados três unidades de relevo, 

colinas com topo arredondado, rampa de coluvios e planícies de inundação. No estudo, as 

planícies não forma levadas em consideração. 

 A maior parte das encostas de Rurópolis foram caracterizadas como rampa de colúvio 

que são locais onde ocorre acúmulo/deposição dos sedimentos de origem coluvial e de tálus 

que são originados das diversas colinas. As colinas possuem topos arredondados apesar de 

ainda possuírem uma grau de entalhamento forte e dimensões interfluviais que variam de 

pequena à muito pequena. O manto de intemperismo é bastante espesso e com grande 

Subsetor Faixas para determinação 

do grau de suscetibilidade 

do Indicador Geológico-

geotécnico 

1 2,15 

2 2,08 

3 2,08 

4 2,30 

5 2,19 

6 2,34 

7 2,30 

8 2,26 

9 2,22 

10 2,18 

11 2,17 

12 2,28 

14 1,29 

15 1,25 

16 2,40 

17 2,04 

18 2,29 

19 2,82 
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concentração de argila. Suas vertentes são predominantemente convexas. A relação entre essas 

duas unidades foi ponderada pela ocorrência de acumulo de sedimento, o que pode gerar solos 

problemáticos. O que realmente pesou na nota deste indicador foram as variáveis 

moformétricas (declividade, altitude, extensão da encosta e a forma de vertentes). As 

curvaturas verticais (côncava, retilínea e convexa)  influenciam  nos processos gravitacionais, 

na migração e acúmulo hídrico através da superfície e subsuperfície da vertente. Em 

Rurópolis, predomina a declividade de 25 a 30 graus, a altitude das encostas variando de 50 

metros, a 75 metros. Os subsetores 6 e 12, estão localizados em cabeceiras de drenagem ativas 

(Figura 6.4). Para este indicador o grau de suscetibilidade dos subsetores é apresentado no 

quadro 6.10. 

 

Quadro 6.10 – Grau de suscetibilidade do indicador geomorfologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GEGEP/UFPE (2014) 

 

 

 

Subsetor 

Faixas para 

determinação do grau de 

suscetibilidade do 

indicador geomorfologia 

1 2,6 

2 2,52 

3 2,34 

4 2,2 

5 2,36 

6 2,74 

7 2,26 

8 2,13 

9 1,95 

10 1,73 

11 2,35 

12 2,18 

14 1,17 

15 1,3 

16 2,58 

17 2,35 

18 1,94 

19 2,24 
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Figura 6.4 – Visão geral do subsetor 6, observa-se que este foi constituído dentro de um 

cabeceira de drenagem. 

Fonte: GEGEP UFPE (2014) 

 

6.4.1.3– Uso e ocupação do solo (III). 

 Neste indicador procurou associar o tipo de vegetação, localização da vegetação na 

encosta, percentual de desmatamento, a existências de tratamento (intervenções), com 

também a condição deste tratamento. Como também a forma de ocupação (figura 6.5) 

 De modo geral a forma de ocupação na área de estudo está em consolidação: na área 

central do bairro é possível ver que já está bem consolidado com infraestrutura básica, o que 

não observado nas periferias do bairro justamente onde se encontra o subsetores com maior 

risco. 

 Não existe mais vegetação natural, observa-se pomares de fundo de casa, gramíneas, 

cultivo de cana de açúcar. Em alguns subsetores o solo é exposto, favorecendo o carreamento 

do solo. Vegetação de grande porte como mangueiras, jaqueiras, são encontradas em topo de 

encosta e na própria encosta. É evidente a presença de bananeira, que pode favorecer o 
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deslizamento. O Quadro 6.13 é apresentado o resultado para este indicador. 

 

Figura 6.5 – Forma de ocupação desordenada, sub setor 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 6.11 – Grau de suscetibilidade do indicador Uso e Ocupação do solo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subsetor 

Faixas para determinação 

do grau de suscetibilidade 

Uso e Ocupação 

1 2,31 

2 2,58 

3 2,8 

4 3,06 

5 2,72 

6 2,49 

7 2,45 

8 2,5 

9 2,4 

10 2,7 

11 2,96 

12 3,12 

14 1,07 

15 1,04 

16 3,04 

17 3,18 

18 2,83 

19 3,16 
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6.4.1.4 – Fatores antrópicos (IV) 

 Buscou-se levantar informações da relação humana no meio ambiente. Como estas 

ações agravam os processos. Observou-se, escavação de pé de talude, vazamento de 

tubulação, lançamento de água servida em superfície, forma de abastecimento, esgotamento 

sanitário. O quadro 6.14, apresentam os resultados encontrados para este indicador. 

 

Quadro 6.12 – Grau de suscetibilidade para o indicador Fatores antrópicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diante dos resultados apresentados, ficou evidente que as ações antrópicas têm papel 

decisivos no incremento do grau de suscetibilidade. A geomorfologia é quem apresenta maior 

interferência no aumento da suscetibilidade. A altura das encostas, junto com as altas 

declividades, associadas à ação antrópica, são decisivos para o desencadeamento de 

deslizamentos e erosão em Rurópolis. 

 

 

Subsetor 

Faixas para determinação 

do grau de suscetibilidade 

para o indicador Fatores 

antrópicos 

1 3,62 

2 3,58 

3 3,66 

4 3,58 

5 3,58 

6 3,39 

7 3,22 

8 2,79 

9 3,39 

10 3,41 

11 2,74 

12 2,95 

14 3,30 

15 3,28 

16 3,60 

17 3,20 

18 3,26 

19 3,5 
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6.5 – Análises do mapeamento de suscetibilidade 

 O grau final de suscetibilidade é determinado pela média do resultado obtido para cada 

indicador, de acordo com a expressão abaixo. 

𝐺𝑆𝑓 =  Σ
0,3 ∗ (𝐼) + 0,3 ∗ (𝐼𝐼) + 0,2 ∗ (𝐼𝐼𝐼) + 0,2 ∗ (𝐼𝑉)

(0,3 + 0,3 + 0,2 + 0,2)
 

 O resultado do mapeamento de suscetibilidade é apresentado no quadro 6.15. O grau 

de suscetibilidade atribuído: (baixo) <=1,88; (médio) >1,88 a <=2,205; (alto) >2,05 a <= 2,52; 

(muito alto) >2,52 a <= 2,85 

 

Quadro 6.13 – Grau de suscetibilidade para cada subsetor 

 

Subsetor Faixas para 

determinação do grau 

de suscetibilidade 

Grau de 

Suscetibilidade 

1 2,61 Alto 

2 2,61 Alto 

3 2,62 Alto 

4 2,68 Alto 

5 2,63 Alto 

6 2,7 Alto 

7 2,5 Médio 

8 2,37 Médio 

9 2,41 Médio 

10 2,39 Médio 

11 2,5 Médio 

12 2,55 Alto 

14 1,63 Baixo 

15 1,63 Baixo 

16 2,82 Alto 

17 2,59 Alto 

18 2,49 Médio 

19 2,85 Alto 

 

 Bandeira (2003), para avaliar o grau de risco, utilizou os valores dos extremos 

encontrados em campo, daí dividindo-se em quatro faixas e no resultado final as quatro faixas 

de risco foram encontradas, apresentando seu mapa final com setores de risco variando de 

baixo a muito alto. As ponderações feitas ao longo do processo, de alguma maneira as 



140 

 

 

 

ponderações podem ter interferido numa melhor distribuição do grau final. Essa constatação 

reflete a necessidade de se dar um tratamento estatístico aos pesos e indicadores. A figura 6.6 

apresenta a distribuição do grau de suscetibilidade nos subsetores. 

O indicador características geológico-geotécnica, em especial a geologia foi 

importante para o incremento do grau que compôs este indicador, na formação geológica 

Complexo Gnaisse Migmatico, foram observados descontinuidades. Essa zona de fraqueza, 

onde se favorece percolação da água é um fator agravante para ocasionar movimentos 

gravitacionais de massa. O indicador fatores antrópicos foi o que mais influenciou no grau de 

suscetibilidade. A ação do homem interferindo no meio ambiente por ações como cortes 

verticalizados alterando a geometria da encosta a deixando mais instável, o descarte 

inapropriado do lixo e entulho nas encostas e drenagem, lançamento de água servida na 

superfície das encostas, foram fatores decisivos para o incremento no grau final. 
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Figura 6.6 – Mapa de suscetibilidade para os subsetores de Rurópolis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: GEGEP/UFPE (2014)
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6.6 – Grau de Risco 

 O grau de risco foi determinando de forma qualitativa, utilizando uma matriz de 

correlação da AGS (2007). Esta matriz relaciona a suscetibilidade com vulnerabilidade. O 

quadro 6.16, apresenta esta matriz. 

Quadro 6.14 - Determinação do grau de risco conforme o arranjo entre a suscetibilidade e 

vulnerabilidade. Adaptado (AGS, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 O quadro 6.3, apresenta a relação entre a suscetibilidade x vulnerabilidade, chegando-

se ao grau final de risco para cada subsetor, a partir do quadro 6.2. 

 

Quadro 6.15 – Correlação entre o grau de vulnerabilidade e o grau de suscetibilidade gerando 

grau final de risco 

 

Subsetor Grau de 

suscetibilidade 

Grau de 

vulnerabilidade 

Grau de 

risco 

1 Alto Alto Alto 

2 Alto Alto Alto 

3 Alto Alto Alto 

4 Alto Alto Alto 

5 Alto Alto Alto 

6 Alto Alto Alto 

7 Médio Alto Alto 

8 Médio Alto Alto 

9 Médio Alto Alto 

10 Médio Alto Alto 

11 Médio Alto Alto 

12 Alto Alto Alto 

14 Baixo Alto Medio 

15 Baixo Alto Medio 

16 Alto Alto Alto 

17 Alto Alto Alto 

18 Médio Alto Alto 

19 Alto Alto Alto 

EVENTO - PROBAB

ILIDADE 

CONSEQUÊNCIA PARA AS PROPRIEDADES 

Muito Alto Alto Médio Baixo 

Muito Alto MA MA A A 

Alto MA A A M 

Médio A A M M 

Baixo A M M B 
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Os resultados obtidos são bem próximos da real situação observado no campo. Não foi 

observado grau baixo. Isso se explica pelo motivo de nenhum subsetor apresentar resultados 

de vulnerabilidade baixa, o que contribuiu para elevar o grau final do risco. É necessária uma 

reflexão na distribuição das faixas que compuseram o grau de suscetibilidade e de 

vulnerabilidade, como também uma avaliação estatística nos pesos atribuídos aos indicadores. 

Dos 18 subsetores de risco a movimento de massa analisados, 16 subsetores foram 

classificados como de risco alto, o que corresponde a 88% dos subsetores analisados. 2 

subsetores foram classificados como de grau médio 12% do total. 

Os subsetores de risco alto correspondem a 75% da área total de Rurópolis, 832 

edificações e 3085 moradores aproximadamente. 

Os subsetores de risco médio correspondem a uma área 25% no total, totalizando 1319 

moradores aproximadamente.  

Com relação aos mais vulneráveis (crianças, idosos e deficientes) que devem ter 

prioridade em caso de acidente, levando-se em consideração o universo entrevistado 428 

pessoas com algum tipo de dificuldade de mobilidade, vivem nestas áreas de risco alto e 

muito alto, isto representa 70% dos mais vulneráveis. Observando o setor censitário do IBGE, 

conclui-se que aproximadamente 74% dos domicílios destes subsetores tem uma renda de ½ 

salário mínimos. 

Devido ao tempo não foi possível fazer um correlação entre os resultados aqui 

encontrados com um mapa de inventário dos processos ocorridos. Essa correlação serve de 

validação dos resultados encontrados, na versão final deste trabalho será incluída esta análise. 

A figura 6.7, apresenta o mapa de risco para cada subsetor estudado.  
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Figura 6.7 – Mapa de Risco para cada subsetor de Rurópolis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: GEGEP/UFPE (2014) 
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6.7 – Resultados sobre avaliação das características institucionais. 

 Estas informações foram coletadas por meio de aplicação de formulários junto com 

técnicos e secretários das pastas que estavam incluídas no plano de contingência do município 

do Ipojuca: Secretaria de governo, secretaria de planejamento, secretaria de meio ambiente, 

secretaria de infraestrutura, secretaria de educação, secretaria de saúde e secretaria de defesa 

cidadã (da qual a defesa civil está diretamente ligada). Esta analise indica como a gestão do 

município atua com vista para a gestão de risco.  

 Num primeiro plano das conclusões extraídas das discussões acerca das respostas 

contidas nos formulários, verificou-se a existência de precária integração entre as secretarias 

quanto ao tema desastres naturais possivelmente, potencializadas pela, ainda que não 

intencional falta de objetividade dos formulários, remetendo os técnicos e secretários a 

formularem respostas um tanto quanto sem objetividade quanto ao tema risco a desastres, fato 

que de certa forma contribuiu para mascarar alguns resultados da análise quanto a 

vulnerabilidade institucional. A exceção ao ocorrido ficou por conta da Defesa Civil que 

respondeu de forma objetiva ao questionário o que era de certo modo esperado. Numa ordem 

de importância entre as secretarias no que diz respeito aos estudos associados a desastres, 

ficou estabelecido que a Secretaria de Defesa Social/Defesa Civil e a Secretaria de 

Infraestrutura configuram as mais importantes no enfrentamento dos problemas oriundos de 

processos naturais extremos responsáveis por perdas socioeconômicas e humanas. Sendo a 

primeira secretaria (Defesa Cidadã/Defesa Civil) a responsável por estabelecer medidas de 

preparação, alerta e resposta de um plano de gestão de risco, e a segunda (Secretaria de 

Infraestrutura) pela capacidade de atender logisticamente de forma a complementar as 

demandas da primeira, com melhoria das condições dos acessos, da drenagem, da contenção 

das encostas, entre outras ações, visando à prevenção e mitigação do risco.  

Secundariamente, mais com certo grau de importância no estabelecimento de uma 

eficaz política de ações de médio e longo prazo voltadas à prevenção a desastres estão as 

Secretarias de Educação e do Meio Ambiente. A Secretaria de Saúde dentro de suas 

atribuições enumerou de forma satisfatória os equipamentos e capacidade de atendimento das 

unidades de saúde (Hospital e unidades de pronto-atendimento). Em caso de desastre Ipojuca 

apresenta satisfatória estrutura de apoio. 

 No que tange o relacionamento gestão do município e comunidade, foi observado 

tanto em campo como nos formulários aplicados junto aos gestores, que existe uma lacuna, 
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que muito preocupa. Ficou evidente a falta de participação comunitária nas ações de risco. 

Não há no município NUDECs, núcleos de defesa civil. Esse tipo de ação vem sendo utilizado 

com bastante êxito, provando que é um importante instrumento na redução de risco. Observa-

se, por exemplo, a experiência do município do Recife, que hoje conta com NUDECs e 

NUDECs jovens, este segundo atuam diretamente na escola, construindo a cultura da 

prevenção ainda dentro das escolas. A criação de NUDECs pode ajudar na criação desse canal 

de comunicação Gestão – Comunidade. 

 Não foi identificado lideres comunitários que atuem na temática, com isso a 

comunidade não discutem seus problemas e suas possíveis melhorias. É imprescindível que a 

gestão do município do Ipojuca, tome ciência da importância da inclusão da comunidade na 

gestão do risco. 

 É necessário um melhor planejamento e ordenamento territorial, visto que o município 

dispõe de Plano Diretor. 

 Quanto à defesa civil, foram observadas algumas insuficiências, tais como: 

Inexistência de setor de geoprocessamento, não há sistema de monitoramento e alerta, 

realização de simulados de preparação, é necessária uma melhor estruturação da defesa civil, 

tanto de edificação, equipamentos e no quadro técnico.  

 Sugere-se, ainda, que o Município promova a adequação da legislação municipal à Lei 

Federal nº 12.608/2012. 

É importante se fazer uma reflexão, a temática vulnerabilidade institucional está sendo 

abordada de forma pioneira no projeto de mapeamento de risco em Ipojuca, pelo GEGEP. 

Está dissertação apresenta a configuração dos resultados obtidos a partir da metodologia 

proposta. O grau de vulnerabilidade encontrado para esta dimensão talvez não reflita a real 

condição na qual o município se encontra, foram apresentadas acima, algumas insuficiências 

bastante significativas, que fazem bastante diferença na gestão do risco, e que a metodologia 

não foi capaz de demonstrar nos resultados obtidos. É necessário se fazer uma discussão sobre 

o aperfeiçoamento do formulário aplicado. Para que nos próximos trabalhos apresentados a 

inconsistências aqui apresentadas sejam corrigidas.  

6.8 – Exemplo de medidas de intervenção 

 Com base nos dados obtidos nos estudos de análise de risco são realizadas ações para 

o gerenciamento das áreas de risco, o que compreende a definição, formulação e execução de 
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medidas estruturais. Como tais ações não faz parte do objetivo principal deste trabalho, serão 

apresentadas medidas estruturais para mitigação do risco, para apenas um subsetor de risco. 

Assim abordamos todas as etapas que compõe um mapeamento de risco. 

 Será tomado como exemplo o subsetor 1. Que foi classificado como de alto risco, alta 

suscetibilidade e alta vulnerabilidade. A figura 6.8, apresenta a dimensão da encosta a ser 

tratada. 

Figura 6.8 – Talude no subsetor 01, será apresentado proposta de intervenção para mitigação 

do risco 

 Fonte GEGEP / UFPE (2014). 

  

 Segundo verificado nas visitas ao campo, o subsetor 01 do Bairro de Rurópolis 

necessita das seguintes propostas de obras: 

1. Limpeza de terreno e remoção de entulhos; 

2. Cortes de árvores de pequeno e grande porte; 
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3. Obras de drenagem e acesso (Escadarias); 

4. Obras de acerto de geometria da encosta.  

 As propostas escolhidas foram feita elaboradas tendo como base as observações de 

campo, segundo as quais, a área apresenta uma encosta de aproximadamente 75,0 metros de 

altura com uma declividade de aproximadamente 30°. O talude a ser tratado encontra-se na 

base da encosta apresenta uma altura média de 8,00 metros e declividade de aproximadamente 

90°. No pé do talude estão situadas as residências em volta da encosta com comprimento de 

aproximadamente 180 metros. 

 Tendo em vista as características dessa encosta, foram solicitadas as obras já citadas, 

sendo necessário fazer um acerto da geometria da até 3,00 metros de altura, devido as casas 

estarem praticamente coladas a base. Acompanhando a encosta, foi sugerida a criação de 

escadaria para o acesso da população que mora no topo da encosta e a drenagem sobre todo o 

topo e no pé da encosta. Além da infraestrutura de drenagens foram propostas a criação de 

caixas de passagens para coleta das águas que vem das drenagens de topo e de base. Além 

disso, as escadas d’água servem como dissipadores de energia amenizando o efeito da água ao 

chegar nas caixas de passagem. A remoção de árvores de grande e pequeno porte é essencial, 

pois muitas dessas situam-se nas encostas contribuindo para uma desestabilização das 

mesmas.  

 Foi verificada a necessidade de limpeza no subsetor abrangendo toda a área. A limpeza 

deve anteceder a construção das obras, uma vez que é necessária a remoção de entulhos e lixo 

para o início das obras. Essas intervenções terão um custo total de R$ 97 mil, baseada no 

sinapi da Caixa Econômica Federal, conforme quadro 6.3, que apresenta detalhes do 

dimensionamento e custo. A figura 6.9 apresenta espacialização dos detalhes da proposta. 
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Figura 6.9 – Apresentação espacial das propostas de intervenção para o subsetor 01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: GEGEP/UFPE (2014) 

 

 

 



151 

 

 

 

 

CAPÍTULO7 

 

CONCLUSÕES 

 

7.1 – Conclusões sobre o trabalho desenvolvido  

 Ipojuca é um importante centro industrial e turístico de Pernambuco, como reflexos 

diretos na dinâmica urbana do município. Havendo um maior demanda por espaço urbano 

para construção de novas moradias, a forte especulação imobiliária acaba obrigando uma boa 

parte da população a procurar terrenos nas encostas. O município que apresenta sérios 

problemas de deslizamento e inundação observa este cenário crescer. 

 Metodologia de vulnerabilidade 

 O mapeamento de risco é um importante instrumento para o conhecimento áreas de 

risco e priorização das ações de prevenção e mitigação de risco. Para tanto, é necessário ser 

um instrumento que gere resultados de forma rápida, econômica viável e precisa. A 

metodologia que foi apresentada torna-se em parte inviável para ser replicada em outros 

mapeamentos de risco. No que se refere à abordagem casa por casa demanda um bom tempo 

dos pesquisadores de campo, e não apresentar informações precisas. 

 Para obter dados referentes à dimensão socioeconômica cultural, podem-se utilizar 

fontes alternativas como IBGE, Prefeitura, Secretárias Estaduais, em substituição da 

abordagem casa por casa. No entanto realizar entrevista com moradores das áreas de risco de 

forma amostral pode ajudar na composição deste indicador. 

  É necessário também uma avaliação mais criteriosa no tratamento das informações, 

podendo-se fazer uma análise estatística para uma melhor distribuição dos pesos. 

 Análise do grau de vulnerabilidade 

Para a dimensão físico ambiental, praticamente todos os subsetores do risco, 

apresentam um alto grau de vulnerabilidade. Isso se deve às precárias condições ambientais e 

de infraestrutura do bairro de Rurópolis. 

O grau de vulnerabilidade para a dimensão socioeconômica e cultural indicou que os 
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problemas sociais de Rurópolis são bastante preocupantes. Tal situação contribui bastante para 

o aumento das consequências, diante de um evento de desastre. 

De forma geral o grau final de vulnerabilidade foi alto, o que é intrínseco da área de 

estudo, a alta suscetibilidade frente aos perigos, associado uma população com indicadores 

sociais preocupantes e uma gestão do risco que não se apresenta de forma eficiente, 

culminaram para que o alto grau de vulnerabilidade dos setores analisados.  

Metodologia de suscetibilidade 

De maneira geral a metodologia para análise da suscetibilidade se apresentou de forma 

satisfatória, a composição dos indicadores permitiu um compressão dos fatores de 

suscetibilidade associados a movimento de massa. 

Diante dos resultados obtidos conclui-se que as faixas para o grau de suscetibilidade 

precisam ser revistas, de forma que avaliação do grau final reflita as reais condições 

observadas nas áreas. 

É necessária uma avaliação mais criteriosa no tratamento das informações, podendo-se 

fazer uma análise estatística para uma melhor distribuição dos pesos. 

Análise do grau de suscetibilidade 

  As condições geomorfológicas associadas a fatores antrópicos foram os indicadores 

que influenciaram o grau final de suscetibilidade.  

 Metodologia Risco 

 A matriz utilizada para determinação do grau final de risco de forma qualitativa 

apresenta resultados muito próximos das observações de campo.  

 Na composição do grau de risco a suscetibilidade e a vulnerabilidade apresentaram 

comportamentos muito parecidos 

 É importante se fazer uma comparação entre os subsetores de risco e o mapa de 

inventário da área, como forma de validar os resultados encontrados. 

 

7.2 – Sugestões para pesquisas futura 

 Diante do potencial de informações importantes que esta metodologia gerou e pode vir 

a gerar, é de fundamental importância que a distribuição dos pesos seja feita obedecendo a 

critérios estatísticos.  
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 Estudos de estabilidade de taludes são de fundamental importância para propor obras 

de contenção das encostas de forma mais coerente. 

 A pedologia na área apresentou um potencia causador de deslizamento, conhecer 

melhor a relação da pedologia com movimentos de massa ajuda a melhor entender as 

características de tais movimentos de massa. Da mesma forma que uma melhor caracterização 

geotécnica da área pode contribuir para o entendimento dos processos e da relação entre as 

duas geologias encontradas nas áreas. 

 Adotar sistema de alerta eficiente, observando as características dos processos 

(potencial e frequência) e a precipitação da área, para auxiliar a defesa civil do município. 

 Estimular a prefeitura a adotar meios de comunicação com a comunidade, sugerindo a 

criação de associações de moradores, Núcleos Comunitários de Defesa Civil (NUDECs), e a 

promoção de oficinas sobre risco nas escolas. 
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