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RESUMO 

 

A urbanização acelerada associada à ausência histórica de políticas públicas habitacionais levou 

à população a ocupar desordenadamente áreas de encostas e planícies alagáveis, impulsionando 

a ocorrência de processos do meio físico causadores de desastres. Frente à ocorrência de eventos 

de movimentos de massa e inundação de alta magnitude, foi aprovada em 2012 a Lei nº. 12.608 

que estabelece diretrizes voltadas à gestão e redução de riscos, com destaque às ações 

preventivas. Para tanto, o Governo Federal por meio do Ministério da Integração Nacional / 

Secretaria Nacional de Defesa Civil, iniciou uma parceria com a Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE), através do Grupo de Engenharia Geotécnica de Encostas, Planícies e 

Desastres (GEGEP), com o projeto intitulado “Avaliação da vulnerabilidade e do risco em áreas 

suscetíveis a deslizamentos e inundações em Pernambuco”. Como compromisso desta parceria 

e parte da dissertação, foram mapeadas áreas de risco médio, alto e muito alto a processos de 

movimentos de massa e inundação do município de Camaragibe – PE, considerando aspectos 

da vulnerabilidade e suscetibilidade. Como complemento, duas áreas foram expandidas e 

mapeadas em sua amplitude, abrangendo todos os níveis de risco. No total, o mapeamento 

consta de 102 áreas sujeitas a processos de movimentos de massa e 2 à inundação, distribuídas 

em 67,56 ha concentrados na porção centro-sul do município onde reside 90% da população 

local. Foi aplicada a metodologia qualitativa de mapeamento, proposta pelo GEGEP / UFPE e 

embasada em experiências anteriores, associando vulnerabilidade, através de aspectos físico-

ambientais e socioeconômico e culturais, e suscetibilidade, a partir de informações geológico-

geotécnicas, geomorfológicas e de uso e ocupação do solo. O grau de risco foi obtido por meio 

de uma matriz que correlaciona estes dois indicadores e 27% dos subsetores obtiveram risco 

muito alto, 60% alto (incluindo as 2 áreas de inundação), 12% médio e 1% baixo. A 

metodologia mostrou-se adequada e com boa representação das condições encontradas em 

campo. Foram comentados os aspectos gerais do município e apresentada a síntese da 

caracterização geológico-geotécnica de uma encosta com problemas de estabilidade, objeto de 

pesquisas anteriores do GEGEP / UFPE, bem como suas condições atuais. As características 

institucionais do município foram avaliadas, os elementos de interesse representados 

espacialmente e intervenções básicas de engenharia foram propostas para a mitigação de uma 

área de risco muito alto. 

 

Palavras-chaves: Ocupação desordenada. Movimentos de massa. Inundação. Mapeamento de 

risco. Vulnerabilidade. Suscetibilidade. 



 

 

ABSTRACT 

 

The fast urbanization in association with the historical lack of public housing police have led 

the population of brazil’s poor regions to occupy disorderly Slopes and floodable plains 

increasing natural disasters as landslide and flooding. Due high magnitude of these events a 

Federal Law was published establishing guidelines targeted to management and natural 

disasters risk decrease in the country, highlighting preventive actions such as mapping risk 

areas. This research is part of an agreement between the National Integration Ministry/Civil 

Defense National Secretariat (MI/SEDEC) with The Federal University of Pernambuco / 

Geotechnical Engineering Group of Slopes and Plains and Disasters (UFPE / GEGEP), with 

the work has been entitled as “Evaluation of vulnerability and susceptible areas to risk of 

landslide and flooding in Pernambuco”. The goal of this partnership and part of this work is to 

present a map of areas with medium-risk, high-risk and very high-risk of mass movements and 

flooding of occupied areas in the municipality of Camaragibe – PE, from factors related to 

vulnerability and susceptibility. As a complement, more two areas were expanded and mapped 

in its amplitude, covering all risk levels. In its totality the mapping contains 102 areas 

susceptible to mass movements and two susceptible to flooding across 67,56 ha in the south-

central of the municipality where live 90% of the local population. The mapping was done 

based in the qualitative methodology created by the GEGEP / UFPE group, referring to 

experiences in past mappings. The vulnerability analysis was planned through the development 

of indicators associated to two dimensions: physical-environmental and cultural 

socioeconomics. The susceptibility was analyzed through indicators developed through the 

geological-geotechnical, geomorphological evaluation and the use and occupation of the soil 

evaluation. The final risk was obtained through a matrix that correlates the final degree of 

vulnerability and susceptibility, and 27% subsectors reached very high-risk, 60% reached high-

risk (including 2 areas of flooding risk), 12% medium-risk and 1% low-risk. The adopted 

methodology represented well the field conditions. It was commented general aspects of the 

municipality and presented a synthesis of geological-geotechnical description of a Slope with 

stability problems that was subject of several old researches of UFPE/GEGEP as well as its 

current conditions. The municipality’s institutional characteristics has been evaluated, interest 

elements were spatially represented and basic engineering interventions has been proposed for 

a mitigation of very high-risk area.  

 

Keywords: Disorderly occupation. Mass movements. Flooding. Risk mapping. Vulnerability. 

Susceptibility. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A acelerada urbanização, sobretudo em países menos desenvolvidos, veio acompanhada 

por um crescimento desordenado das cidades que, em sua maioria, apresentam um cenário 

despreparado para absorver a demanda da população por infraestrutura básica. Sendo assim, a 

realidade observada é a apropriação pelo mercado imobiliário dos melhores setores das cidades 

e pela ausência de áreas planejadas destinadas à moradia popular, levando à população menos 

favorecida a ocupar irregularmente locais naturalmente frágeis e moldando o meio físico às 

suas necessidades e usos. 

Neste contexto, surgem os assentamentos precários que são caracterizados por 

aglomerações informais em locais irregulares, de pouca ou nenhuma infraestrutura, geralmente 

apresentando baixo padrão construtivo e sem critérios técnicos adequados. A ausência de uma 

política pública comprometida com investimentos voltados à melhoria das condições de 

habitabilidade nesses assentamentos, que não foram planejados antes do seu processo de 

ocupação, causou modificações significativas no ecossistema. A proliferação destas áreas 

impulsionou a ocorrência de processos cada vez mais frequentes, que ameaçam a segurança da 

população local.  

No Brasil, os acidentes que causam maiores impactos em ambientes urbanos são aqueles 

associados a movimentos de massa e inundação (BRASIL, 2010). No que diz respeito aos 

movimentos de massa, o aumento da ocorrência de acidentes é, em sua maioria, derivado da 

ocupação inadequada de áreas sujeitas a processos geológicos potenciais. A construção de 

moradias frágeis em encostas, ausência de infraestrutura urbana, execução de cortes e aterros 

instáveis e os depósitos de lixo nas encostas potencializam a fragilidade natural dos terrenos, 

resultando em áreas suscetíveis a deslizamentos principalmente em períodos chuvosos 

prolongados. Contudo, os bairros legalmente implantados também estão sujeitos a este tipo de 

desastres. Macedo e Mirandola (2016) mencionam que o banco de dados de mortes por 

deslizamentos no Brasil, organizado e mantido pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), 

constitui um total de 3469 fatalidades ocorridas entre 1988 e março de 2016. Ao longo dos anos 

existem alguns casos anômalos, como 2011 que possui um número de óbitos significativo 

devido ao evento extremo que atingiu a Região Serrana do Rio de Janeiro, deixando um enorme 

rastro de destruição e 912 vítimas (BRASIL, 2012). 

Quanto às inundações, é importante destacar sua relação com a ocupação das cidades 

que, em sua maioria, se deram em áreas ribeirinhas, onde a frequência de enchente era baixa. 

Devido à expansão da superfície impermeabilizada, houve o aumento da assiduidade e a 
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intensificação das inundações gerando danos às populações. Este tipo de evento também ocorre 

devido à ocupação irregular próxima aos cursos d’ água. Um dos estados com maior 

concentração deste processo é Santa Catarina, tendo como exemplo a tragédia de novembro de 

2008 que causou 135 óbitos no Vale do Itajaí (BRASIL, 2014). 

Em 2003, com a criação do Ministério das Cidades, a análise de áreas de risco se tornou 

uma estratégia política que vem disponibilizando, desde 2004, subsídios aos municípios para a 

elaboração de Planos Municipais de Redução de Risco (PMRR). Este plano é um instrumento 

de planejamento que visa auxiliar os municípios no mapeamento de áreas de risco e na 

proposição de medidas estruturais para a sua mitigação ou reabilitação, considerando a 

indicação de intervenções, estimativa de custos e os critérios de priorização para sua execução 

(Mirandola et al, 2015). 

Em 2012, a aprovação da Lei nº 12.608 instituiu a Política Nacional de Proteção e 

Defesa Civil (PNPDC) delegando à União a competência de apoiar os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios no mapeamento das áreas de risco, contemplando estudos de 

identificação de ameaças, suscetibilidades, vulnerabilidades, riscos de desastres e, ainda, 

apontar ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação (BRASIL, 2012). 

Paralelamente, foi criado o Programa Nacional de Gestão de Riscos e Resposta a Desastres no 

Plano Plurianual (PPA) 2012-2015 (Programa 2040) que representou um marco na definição 

de políticas públicas relacionadas à questão, a cargo de diversos órgãos e entidades do Governo 

Federal. 

A fim de implementar as diretrizes citadas, o Governo Federal por meio do Ministério 

da Integração Nacional / Secretaria Nacional de Defesa Civil (MI / SEDEC), iniciou uma 

parceria com a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), através do Grupo de Engenharia 

Geotécnica de Encostas, Planícies e Desastres (GEGEP), sob coordenação do professor Dr. 

Roberto Quental Coutinho, com o projeto intitulado “Avaliação da Vulnerabilidade e do Risco 

em Áreas Suscetíveis a Deslizamentos e Inundações em Pernambuco”, aplicada nos municípios 

de Abreu e Lima, Camaragibe, Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes, Moreno e Recife (área piloto 

na comunidade de Lagoa Encantada). 

Camaragibe, um dos municípios abordados no projeto e apresentado neste trabalho, é 

constituído cerca de 86% por áreas de relevo movimentado e 14% de áreas de planície (em que 

uma parte pode ser incluída como morros devido ao padrão de vales fortemente encaixados no 

relevo), com ocupação urbana voltada para loteamentos populares sem infraestrutura suficiente 

(PMRR, 2006). O primeiro mapeamento de áreas de risco neste município foi realizado por 

Bandeira (2003), através de um convênio entre a prefeitura e o GEGEP / UFPE; em sequência, 
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foi elaborado o seu PMRR (2006), que subsidiou a setorização de áreas de riscos geológicos 

alto e muito alto realizadas pelo CPRM – Serviço Geológico do Brasil, integrante do PPA 2012-

2015. 

O projeto solicitado pelo MI / SEDEC, que é parte desta dissertação, trata do 

mapeamento das áreas de risco médio, alto e muito alto a movimentos de massa e inundação, 

tendo como base as setorizações realizadas pelo PMRR e CPRM. O mapeamento de risco é 

resultado da associação de fatores de suscetibilidade, que indica a potencialidade de ocorrência 

de processos naturais e induzidos em uma dada área, e de vulnerabilidade, um importante 

componente que expressa a perda provável a que está sujeito um determinado elemento ou 

grupo no caso da ocorrência de um desastre. Por decisão da coordenação, o projeto foi 

complementado com duas áreas mapeadas em sua amplitude, abrangendo todos os níveis de 

risco. 

No decorrer deste trabalho foram avaliadas as características institucionais do 

município, locados espacialmente os elementos de interesse e apresentada uma proposta básica 

de intervenções de engenharia para a mitigação de uma área de risco muito alto. Apresenta-se, 

ainda, a síntese da caracterização geológico-geotécnica da encosta do Vale das Pedreiras (em 

Camaragibe) que vem apresentando problemas de estabilidade e é objeto de dissertações e teses 

anteriores do grupo GEGEP / UFPE. 

 

1.1 OBJETIVO GERAL 

 

Este trabalho tem como objetivo geral apresentar a metodologia e os resultados do 

mapeamento de risco médio, alto e muito alto a movimentos de massa e inundação nas áreas 

ocupadas do município de Camaragibe – PE, através da associação de indicadores de 

vulnerabilidade e suscetibilidade. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Como objetivos específicos desta dissertação, têm-se: 

 Aplicar a metodologia de análise de vulnerabilidade, suscetibilidade e risco nas áreas 

de médio, alto e muito alto risco do município de Camaragibe, a partir das setorizações 

realizadas pelo PMRR e CPRM;  

 Mapear duas áreas em sua amplitude, abrangendo todos os níveis de risco; 
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 Elaborar os mapas de vulnerabilidade, suscetibilidade e risco a processos de 

movimentos de massa e inundação; 

 Explanar sobre a vulnerabilidade institucional do município; 

 Produzir um mapa com a identificação geográfica dos elementos de interesse (também 

chamados de equipamentos de apoio) no raio de 3,0 km a partir do limite de cada setor 

de risco; 

 Apresentar um croqui de proposta básica de intervenção em uma área de risco muito 

alto; 

 Sintetizar os estudos geológicos-geotécnicos de uma encosta com problemas de 

estabilidade no município, descritos em dissertações e teses anteriores do grupo 

GEGEP/UFPE, e apresentar suas condições atuais. 

 

1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

Esta dissertação está distribuída em 7 capítulos, contendo a seguinte estrutura: 

 CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO: Introdução e importância do tema, objetivos a serem 

alcançados e sua estrutura; 

 CAPÍTULO 2 – PROCESSOS DO MEIO FÍSICO CAUSADORES DE DESASTRES: 

Abrange uma revisão bibliográfica dos processos de movimentos de massa e inundação. 

Quanto aos movimentos de massa, estão apresentadas as classificações, características 

dos tipos de movimentos, os mecanismos e os fatores condicionantes mais 

representativos. Referente às inundações, são relacionadas as terminologias e 

condicionantes dos processos de inundação; 

 CAPÍTULO 3 – DESASTRES E MAPEAMENTO DE RISCO: Conceitua as 

terminologias relacionadas a desastres naturais e mapeamentos de risco; apresenta um 

breve histórico dos movimentos de massa e inundações no Brasil e na Região 

Metropolitana de Recife; descreve algumas metodologias utilizadas para mapeamentos 

de risco; e apresenta possíveis soluções para tratamento de áreas de risco; 

 CAPÍTULO 4 – METODOLOGIA PARA ANÁLISE DE VULNERABILIDADE, 

SUSCETIBILIDADE E GRAU DE RISCO: Descreve a metodologia utilizada para o 

mapeamento de risco a movimentos de massa e inundação, apresentando os fatores de 

vulnerabilidade e suscetibilidade considerados em cada análise; 

 CAPÍTULO 5 – CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA ESTUDADA: Discorre dos 

aspectos territoriais, socioeconômicos, fisiográficos e geológicos gerais do município e 
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apresenta a caracterização geológico-geotécnica de uma encosta com problemas de 

instabilidade que foi objeto de pesquisas anteriores pelo GEGEP/UFPE; 

 CAPÍTULO 6 – APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS: Apresenta e 

discute os resultados das análises de vulnerabilidade, suscetibilidade e risco das áreas 

sujeitas a processos de movimentos de massa e inundação; 

 CAPÍTULO 7 – CONCLUSÕES E SUGESTÕES DE NOVAS PESQUISAS: 

Conclusões obtidas no trabalho e sugestões de novas pesquisas.  
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2 PROCESSOS DO MEIO FÍSICO CAUSADORES DE DESASTRES 

 

No Brasil, os principais processos do meio físico associados a desastres são os 

movimentos de massa e inundação (BRASIL, 2010), resultantes da soma dos eventos de 

natureza geológica e hidrológica às intervenções antrópicas que induzem ou potencializam as 

consequências destes impactos (Moura e Canil, 2016). 

Neste capítulo encontra-se uma revisão bibliográfica auxiliar para a compreensão dos 

movimentos de massa que, conforme Coutinho e Silva (2006), podem ser classificados em dois 

grupos; o primeiro referente aos movimentos de massa devido à ação da gravidade e o segundo 

àqueles causados por transporte (erosão). Estes processos geológicos receberam mais ênfase 

neste trabalho por se apresentarem em maior escala de ocorrência no município estudado, sendo 

explanadas as suas classificações, as características, os mecanismos e fatores condicionantes 

mais representativos. Na sequência foram descritos os aspectos de inundação, relacionando as 

suas terminologias e condicionantes. 

 

2.1 MOVIMENTOS GRAVITACIONAIS DE MASSA 

 

Os movimentos gravitacionais de massa caracterizam-se pelo deslocamento de material 

rochoso, solo ou detritos vertente abaixo, sob influência da gravidade (Cruden e Varnes, 1996). 

São reconhecidos por Bigarella et al. (2003) como os mais importantes processos 

geomorfológicos modeladores da superfície terrestre, atuando como agentes na evolução das 

formas de relevo. 

Sob esta definição existe uma grande variedade de movimentos gravitacionais de massa, 

alguns lentos e às vezes imperceptíveis e difusos, enquanto que outros envolvem grandes 

volumes de material que podem desenvolver velocidades altas e definem-se com limites claros 

determinados por superfícies de ruptura. Para se distinguir e classificar os movimentos torna-

se necessário considerar, ao menos, os seguintes critérios: velocidade e mecanismo do 

movimento, material, a geometria da massa mobilizada e o grau de saturação (PMA:GCA, 

2007). 

A classificação dos movimentos gravitacionais tem grande importância, sob o ponto de 

vista da aplicação, pois gera a possibilidade de associar cada tipo de movimento a um conjunto 

de características (profundidade, material instabilizado, raio de alcance, poder destrutivo, etc.) 

que em conjunto com o entendimento dos condicionantes permite formular modelos para 

orientar a proposição de medidas preventivas e corretivas (INFANTI & FORNASARI, 1998). 
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Atualmente, as classificações dos movimentos gravitacionais de massa propostas por 

Varnes (1978) e Hutchinson (1968, 1988), são as mais consagradas e aceitas na comunidade 

científica, com destaque para países de língua inglesa e espanhola, sendo utilizadas como base 

para outras classificações. 

A classificação de Varnes (1978), apresentada na Tabela 2.1, sugere que para cada tipo 

de movimento gravitacional aponta-se o tipo de material envolvido e a sua atividade. Os 

movimentos considerados são quedas (falls), tombamentos (topples), escorregamentos (slides), 

espalhamentos (spreads), corridas, escoamentos ou fluxos (flows) e as classes de materiais são: 

 Rocha: massa dura ou firme que se apresenta intacta antes de iniciar o movimento; 

 Solo: agregado de partículas sólidas (minerais e rochas), que foram transportados ou 

sofreram processos de intemperismo. Representam materiais que possuem 80% ou mais 

de partículas menores que 2,0 mm; 

 Detritos: contém significativa proporção de material “grosso”, com 20 a 80% de 

partículas maiores que 2,0 mm. 

 

Tabela 2.1 – Classificação abreviada dos movimentos gravitacionais de massa 

TIPO DE 

MOVIMENTO 

TIPO DE MATERIAL 

ROCHA 

SOLO 

PREDOMINANTEMENTE 

GROSSO 

PREDOMINANTEMENTE 

FINO 

Queda 

(Fall) 
Queda de rocha 

Queda de detritos  

(debris) 
Queda de solo  

Tombamento 

(Topple) 

Tombamento de 

rocha 

Tombamento de detritos 

(debris) 
Tombamento de solo 

Escorregamento 

(Slide) 

Escorregamento 

de rocha 

Escorregamento em detritos 

(debris) 
Escorregamento de solo 

Espalhamento 

(Spread) 

Espalhamento de 

rocha 

Espalhamento de detritos 

(debris) 
Espalhamento de solo 

Corrida/Escoamento 

(Flow) 
Corrida de rocha 

Corrida de detritos  

(debris) 
Corrida de lama 

Fonte: Varnes (1978). 

 

As características dos tipos de movimento, ainda de acordo com Varnes (1978), estão 

descritas na Tabela 2.2. Cruden e Varnes (1996) propuseram modificações para a classificação 

de Varnes (1978) e a proposta continuou com os cinco tipos de movimentos e dois tipos de 

materiais, porém passou a considerar, na sequência, a atividade (incluindo estado, distribuição 

e estilo) e a descrição dos movimentos (velocidade, teor de umidade, tipo de material e tipo do 

movimento). Uma grande quantidade de tipos de movimentos pode surgir da combinação destes 

critérios, conforme apresentado na Tabela 2.3. 
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Tabela 2.2 – Características dos tipos de movimento 

TIPOS DE 

MOVIMENTO 
CARACTERÍSTICAS DOS MOVIMENTOS 

Quedas 

(Falls) 

Os materiais, rocha ou solo, se desprendem das encostas pela ação da gravidade. O 

movimento é do tipo queda livre ou de rolamento, com velocidade muito rápida (m/s) 

que pode atingir grande distância. Nas encostas íngremes o movimento geralmente é 

em queda livre e nas encostas com declividade 1:1 o movimento é de rolamento de 

matacões. 

Tombamentos 
(Topples) 

O movimento se dá a partir da rotação de um bloco da encosta em torno de um eixo. 

Este movimento está condicionado à existencia de planos de fraqueza.  

Escorregamentos 

(Slides) 

É o movimento que ocorre geralmente através de uma superfície de ruptura. Os 

primeiros sinais podem ser observados através de fissuras na superfície do solo. Eles 

são divididos em rotacionais e translacionais. 

Espalhamento 

(Spread) 

Ocorre em materiais mais rígidos sobrejacentes a camadas menos resistente, formando 

fissuras e fraturas transversais à direção do movimento. O movimento é repentino e se 

dá pela perda de resistência da camada subjacente, devido a ação da água, como o efeito 

da liquefação das areias, e pode também ocorrer devido o escoamento plástico como 

nas argilas sensitivas. O material sobrejacente pode sofrer movimentos de subsidência, 

translação, rotação, desintegração ou escoamento.  

Corridas/Escoamento 

(Flows) 

São formas rápidas de escoamento, de caráter essencialmente hidrodinâmico, 

provocado pela perda de resistência do material, devido ao excesso de água. A massa 

se desloca semelhante a um líquido viscoso.  

Fonte: Varnes (1978). 

 

Tabela 2.3 – Glossário para classificação de deslizamentos 

ATIVIDADE 

ESTADO DISTRIBUIÇÃO ESTILO 

Ativo   Avançada   Complexo 

Reativado   Retrogressiva   Composto 

Suspenso   Dilatada   Múltiplo 

Inativo   Alargada   Sucessivo 

  Adormecido Confinada   Simples 

  Abandonado Diminuída     

  Estabilizado Deslocada     

  Reliquiar       

DESCRIÇÃO DO PRIMEIRO MOVIMENTO 

VELOCIDADE TEOR DE UMIDADE MATERIAL TIPO 

Extremamente rápida (> 3 m/s) Seco Rocha Queda 

Muito rápida (3 m/s – 0,3 m/min) Úmido Solo Tombamento 

Rápida (0,3 m/min – 1,5 m/dia) Molhado Debris Escorregamento 

Moderada (1,5 m/dia – 1,5 m/mês) Muito molhado   Espalhamento 

Lenta (1,5 m/mês – 1,5 m/ano)     Corrida/Escoamento 

Muito lenta (1,5 m/ano – 60 mm/ano)      

Extremamente lenta  (< 60 mm/ano)       

Fonte: Cruden e Varnes (1996). 
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Existe ainda uma extensa bibliografia de diferentes sugestões para a classificação de 

movimentos de massa que envolve uma grande variedade de materiais, processos e fatores 

condicionantes. Destaca-se no Brasil, para as regiões tropicais e subtropicais úmidas as 

propostas dos seguintes autores: Freire (1965), Vargas (1966), Costa Nunes (1969), Guidicini 

& Nieble (1984) e IPT (1994). 

Augusto Filho (1992) reúne as principais características dos movimentos de massa, no 

âmbito da dinâmica ambiental brasileira, subdivididos em quatro tipos e classificados de acordo 

com a cinemática do movimento, tipo de material e geometria, conforme a Tabela 2.4. Esta 

classificação vem sendo utilizada para a elaboração de mapas de risco no país (BRASIL, 2010). 

 

Tabela 2.4 – Características dos principais grupos de processos de instabilização 

PROCESSOS CARACTERÍSTICAS DO MOVIMENTO, MATERIAL E GEOMETRIA 

Rastejo ou Fluência 

(Creep) 

- Vários planos de deslocamento (internos); 

- Velocidades de muito baixas (cm/ano) a baixas e decrescentes com a profundidade; 

- Movimentos constantes, sazonais ou intermitentes; 

- Solo, depósitos, rocha alterada/fraturada; 

- Geometria indefinida. 

Escorregamentos 

(Slides) 

- Poucos planos de deslocamento (externos); 

- Velocidades de médias (km/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/rochas com dois planos de fraqueza. 

Quedas                

(Falls) 

- Sem planos de deslocamento; 

- Queda livre ou rolamento através de plano inclinado; 

- Velocidades muito altas (vários m/s); 

- Material rochoso; 

- Pequenos e médios volumes; 

- Geometria variável: lascas, placas, blocos, etc; 

- Rolamento de matacão e tombamento. 

Corridas              

(Flows) 

- Muitas superfícies de deslocamento (internas e externas à massa em movimentação); 

- Movimento semelhante ao de um líquido viscoso; 

- Desenvolvimento ao longo das drenagens; 

- Velocidades médias a altas; 

- Mobilização de solo, rochas, detritos e água; 

- Grandes volumes de material; 

- Extenso raio de alcance, mesmo em áreas planas. 

Fonte: Augusto Filho (1992). 

 

Entre os vários tipos de movimentos gravitacionais, os escorregamentos vêm recebendo 

especial atenção da comunidade científica nos últimos anos, tendo em vista os problemas 

causados e agravados pela crescente ocupação humana em regiões montanhosas ou serranas no 

mundo todo, envolvendo maior número de vítimas fatais. Os escorregamentos constituem os 
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mais importantes processos que atuam na evolução das vertentes e, por conseguinte, na 

evolução geomorfológica destas regiões (RAHN, 1986).  

No entanto, o crescimento da ocupação indiscriminada destas áreas, muitas vezes sem 

a adoção de técnicas adequadas de estabilização, está disseminando a ocorrência destes 

processos em vertentes anteriormente estáveis ou em equilíbrio dinâmico. Contudo, os 

movimentos gravitacionais envolvendo solos e rochas têm sido estudados nas mais diferentes 

regiões de ocupação, devido, não apenas à importância na evolução das formas de relevo, mas 

principalmente às consequências econômicas e sociais destes processos (GUIDICINI & 

NIEBLE, 1984). 

 O termo escorregamento tem diversos sinônimos de uso na linguagem popular, como 

queda de barreira, desbarrancamento ou deslizamento, os quais equivalem ao landslide da 

língua inglesa (FERNANDES & AMARAL, 1996). 

De acordo com Terzaghi (1967), a velocidade de um escorregamento cresce de quase 

zero a mais ou menos 0,30 m por hora, decrescendo até estabilizar e podendo, também, atingir 

velocidades maiores de alguns metros por segundo. A velocidade máxima do movimento 

depende da inclinação da superfície de escorregamento, da causa inicial de movimentação e da 

natureza do terreno. Os movimentos mais bruscos ocorrem em terrenos relativamente 

homogêneos, que combinam coesão com atrito interno elevado (GUIDICINI & NIEBLE, 

1984). 

Levando em consideração a geometria e a natureza dos materiais instabilizados, os 

escorregamentos podem ser subdivididos em três tipos: translacionais ou planares, rotacionais 

ou circulares e em cunha, conforme a Figura 2.1. 

Nos escorregamentos planares o material em movimento apresenta grande deformação, 

a massa se rompe por cisalhamento e progride sobre uma superfície plana. É comumente 

controlado por estruturas como superfícies de fraqueza gerada por falhas, juntas, planos de 

acamamento com variação de resistência ao cisalhamento entre as camadas ou ainda pelo 

contato entre o substrato rochoso e a camada superficial de solo residual ou transportado. Os 

escorregamentos circulares são aqueles onde o material em movimento sofre pouca deformação 

e em geral envolve apenas uma ou poucas unidades litológicas, ocorrendo preferencialmente 

ao longo de superfícies de deslizamento internas. Apresentam como característica mais comum 

a geração de uma superfície curva com a concavidade voltada para cima, sendo que as fissuras 

expostas após a movimentação são concêntricas em planta e côncavas na direção do movimento 

(HUTCHINSON, 1988 apud AHRENDT, 2005). 
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Os escorregamentos em cunha são associados aos saprolitos e maciços rochosos, nos 

quais a existência de duas estruturas planares, desfavoráveis à estabilidade, condicionam o 

deslocamento de um prisma ao longo do eixo de intersecção destes planos. Ocorrem 

principalmente em taludes de corte e encostas desconfinadas por ação natural ou antrópica 

(INFANTI & FORNASARI, 1998). O saprolito é parte do perfil de alteração de um solo em 

que aparece a rocha alterada, mas ainda mantendo muitas de suas estruturas e restos de minerais 

em processo de alteração, principalmente os feldspatos (BRASIL, 2010). 

 

Figura 2.1 – Escorregamentos planar, em cunha e circular 

 
Fonte: Oliveira & Brito (1998). 

 

2.1.1 Mecanismos dos movimentos gravitacionais de massa 

 

Os movimentos gravitacionais de massa são o produto do enfraquecimento progressivo 

das propriedades mecânicas dos materiais das encostas por processos naturais, tais como: 

intemperismo, movimentos tectônicos e as atividades antrópicas (Soeters & van Westen, 1996). 

Conforme Malamud et al. (1999), um fator deflagrante que pode ser um terremoto, um rápido 

degelo ou uma precipitação intensa, é considerado o estímulo externo que pode modificar a 

resistência e mobilizar os materiais que conformam uma encosta, seja pelo aumento dos 

esforços ou pela redução da resistência. 
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Nesta mesma perspectiva, Caputo (1981 apud Tominaga, 2007) define que, geralmente, 

constituem causas de um escorregamento o aumento de peso do talude e a redução da resistência 

ao cisalhamento do material. A primeira classifica-se como externa e a segunda como interna. 

Em uma caracterização geotécnica, Leroueil (2004) aposta que todos os tipos de 

movimentos de massa estão associados a fatores de causa específicos que podem ser divididos 

em três grupos: 

 Fatores predisponentes: indicam a situação atual e determinam a resposta do talude 

seguindo a ocorrência de um fator acionante; 

 Fatores acionantes ou agravantes: que produzem uma modificação significativa nas 

condições da estabilidade ou na velocidade do movimento; 

 Fatores relevantes que fornecem a evidência antes e/ou depois do movimento no talude, 

mas geralmente não participam do processo. 

 

Para Cruden e Varnes (1996), como fatores de causas predisponentes, tem-se a geologia, 

morfologia e características físicas e antrópicas que tornam a encosta suscetível ao movimento, 

tendendo a colocá-la em um estado de estabilidade marginal. Os fatores de causas acionantes 

ou agravantes incluem a morfologia, as características físicas e antrópicas, nos quais iniciam o 

movimento. A Figura 2.2 apresenta os processos relacionados aos fatores de causas 

preparatórias e acionantes e a Tabela 2.5 lista alguns dos parâmetros das classes de causas. 

A Tabela 2.6 relaciona os principais mecanismos de deflagração de movimentos de 

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

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

 

Figura 2.2 – Diagrama dos processos dos fatores de causas preparatórias e acionantes dos deslizamentos 

 
 Fonte: Bandeira (2003). 
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Tabela 2.5 – Inventário de causas de movimentos de massa 

CONDICIONANTES CARACATERÍSTICAS DOS MATERIAIS OU DOS AGENTES 

Causas geológicas  

- Materiais enfraquecidos, sensíveis, intemperizados; 

- Materiais cisalhados, fraturados ou fissurados; 

- Massa descontínua orientada adversamente (falha, contatos sedimentares, etc.); 

- Contrastes na permeabilidade e seus efeitos na poro-pressão; 

- Contrastes na rigidez (duro, material denso sobre material plástico). 

Causas morfológicas 

- Subpressão tectônica ou vulcânica; 

- Reação glacial; 

- Carregamento no topo ou na base do talude; 

- Remoção da vegetação por erosão, queimadas, secas, etc.; 

- Erosão de margens laterais; 

- Erosão fluvial no pé do talude, erosão de onda/glacial de pé de talude; 

- Erosão subterrânea ("pipping"). 

Causas físicas 

- Chuvas intensas em curtos períodos; 

- Derretimento rápido de neve; 

- Precipitação excepcional prolongada; 

- Rebaixamento rápido de inundações e marés; 

- Terremoto e erupção vulcânica; 

- Intemperismo/desgaste devido ao congelamento e descongelamento; 

- Intemperismo/desgaste devido a contração e expansão de solos expansivos. 

Causas 
antrópicas/humanas 

- Escavação no talude ou na sua base; 

- Carregamento do talude ou da sua crista; 

- Rebaixamento de reservatórios; 

- Desmatamento; 

- Irrigação e mineração; 

- Vibração artificial; 

- Vazamento de águas servidas. 

Fonte: Cruden e Varnes (1996). 

 

Tabela 2.6 – Fatores deflagradores dos movimentos de massa 

AUMENTO DA SOLICITAÇÃO REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA 

- Remoção de massa: erosão, escorregamentos, cortes; 

- Sobrecarga: peso da água de chuva, acúmulo natural 

de matéria, peso da vegetação, construção de estradas 

ou aterros; 

- Solicitações dinâmicas: terremotos, ondas, vulcões, 

explosões, tráfego e sismos induzidos; 

- Pressões laterais: água em trincas, congelamento, 

expansão, etc. 

- Características inerentes ao material: propriedades 

geomecânicas e estado de tensões iniciais; 

- Mudanças ou fatores variáveis: intemperismo, 

redução da coesão, ângulo de atrito, elevação do nível 

d’ água, aumento do grau de saturação, etc; 

- Outras causas: enfraquecimento devido ao rastejo 

progressivo, ação das raízes das árvores e buracos de 

animais. 

Fonte: Varnes (1978). 

 

Nas seções a seguir, apresenta-se, de forma sucinta, os fatores relacionados a geologia, 

geomorfologia, águas de subsuperfície, chuvas e descarte antrópico, ação antrópica e remoção 

da vegetação, por serem as condicionantes mais representativas dos movimentos de massa. 
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2.1.1.1 Fatores geológicos 

 

Dentre os aspectos geológicos, considera-se a composição mineralógica ou físico-

química das diferentes litologias, suas propriedades mecânicas, estruturas geológicas e grau de 

intemperismo, como importantes fatores no desencadeamento de movimentos de massa 

(TOMINAGA, 2007). 

Segundo Guidicini & Nieble (1984), o processo de alteração no solo é diferente daquele 

que acontece nas rochas. No solo, a alteração pode resultar no adensamento ou cimentação 

secundária, aumentando sua resistência com relação aos movimentos gravitacionais. Na rocha, 

o processo de intemperismo que provoca alteração nas propriedades do material, produz 

redução nos parâmetros de resistência do maciço e, consequentemente, na sua estabilidade. 

Para Machado Filho (2000 apud Araújo, 2004), os problemas de instabilidade das 

encostas estão ligados a uma multiplicidade de fatores naturais que se iniciam na própria 

formação geológica do maciço e continuam através de sua evolução estrutural. O autor descreve 

que as estruturas rúpteis, representadas por lineamentos estruturais e planos de 

descontinuidades, são claramente condicionantes da estabilidade geral das encostas. 

 

2.1.1.2 Fatores geomorfológicos 

 

Os aspectos ligados a geomorfologia também desempenham um papel fundamental na 

estabilidade das encostas, como a declividade, forma da encosta, área de contribuição, 

orientação da encosta, espessura do solo, simetria do vale e elevação. Para Wolle (1980), o 

conhecimento da evolução geomorfológica de uma ou de um conjunto de encostas pertencentes 

a uma determinada área, é de fundamental importância para a compreensão dos processos de 

instabilização ocorridos, ou que poderão vir a ocorrer. 

A declividade da encosta é uma das principais causas predisponentes da deflagração de 

movimentos de massa. Cruz (1975 apud Araújo, 2004) constatou que os maiores 

escorregamentos ocorridos no litoral norte de São Paulo ocorreram acima do limite de 40% de 

declividade, correspondente a 22° e que a 15° era verificada uma grande frequência de cicatrizes 

de erosão ligadas aos movimentos de massa. 

Sidle et al. (1985 apud Araújo, 2004) argumentam que, embora seja difícil estabelecer 

limites para o ângulo de inclinação das encostas ditas instáveis, a maioria dos taludes com 

ângulos maiores que 25° podem apresentar movimentação mais rápida do que aqueles com 

declividades inferiores. 
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Segundo o IPT (1994), além do fator declividade, a forma da vertente também influencia 

no desenvolvimento de instabilidades: 

 Encostas retilíneas tendem a apresentar maiores declividades, em geral, que as 

convexas, assim são mais suscetíveis a escorregamentos; 

 Encostas convexas apresentam, em média, maiores espessuras de solos, que podem 

influenciar favorecendo a instabilidade e potencializando uma ruptura mais profunda. 

Nas encostas desta forma, a água subterrânea é dispersa e as pressões neutras são 

menores do que em outros locais; 

 As encostas côncavas tendem a concentrar a água de recarga, assim são mais propícias 

a apresentarem elevação do nível freático e a desenvolver pressões neutras mais 

elevadas. 

 

2.1.1.3 Causas físicas relativas à água em encostas 

 

As águas provenientes de subsuperfície, chuvas e descarte antrópico representam, de 

um modo geral, o fator acionante ou agravante de maior influência nos deslizamentos de massa 

em todo o mundo. De acordo com Coutinho e Silva (2006), os principais mecanismos de 

atuação das águas no desencadeamento de movimentos de massa, são: redução da coesão 

aparente, variação do nível piezométrico em massas homogêneas, rebaixamento rápido do nível 

d’ água (reservatórios), carregamento dinâmico, elevação da coluna d’ água em 

descontinuidades e erosão subterrânea retrogressiva (“pipping”). 

A maioria dos deslizamentos registrados estão associados a episódios de elevada 

pluviosidade, de duração compreendida entre algumas horas e até alguns dias (GUIDICINI & 

NIEBLE, 1984). 

Segundo Lima (2002 apud Araújo, 2004), as precipitações contribuem diretamente para 

as instabilizações das encostas devido: à elevação do nível d’ água e da geração de forças de 

percolação; ao preenchimento temporário de fendas, trincas e/ou estruturas em solos 

saprolíticos e rochas, com geração de pressões hidrostáticas; e da formação de frentes de 

saturação, sem a elevação ou formação de nível d’ água (solos não saturados), reduzindo a 

resistência dos solos pela perda de coesão. 

Brasil (2010), descreve que os índices pluviométricos críticos para a ocorrência dos 

movimentos de massa, variam com o regime de infiltração no solo, a dinâmica das águas 

subterrâneas no maciço e o tipo de instabilização, como por exemplo: 
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 Os escorregamentos em rocha tendem a ser mais suscetíveis a chuvas concentradas, pois 

as forças de percolação geram maiores pressões neutras nas fraturas e descontinuidades 

dos materiais rochosos; 

 Os processos em solo dependem também dos índices pluviométricos acumulados, já que 

o processo de saturação diminui a coesão e o ângulo de atrito interno dos solos; 

 Os processos tipos corridas estão associados a índices pluviométricos muito intensos 

(acima de 50 mm/hora), pois as elevadas forças de percolação provocam rupturas 

internas e anulam a resistência ao cisalhamento dos materiais; 

 As rupturas em áreas modificadas pelo homem com desmatamentos, cortes ou aterros, 

chamados de escorregamentos induzidos, podem ocorrer com valores de precipitações 

considerados normais. 

 

A associação entre deslizamentos e índice pluviométrico tem levado alguns 

pesquisadores a tentarem estabelecer correlações empíricas, probabilísticas ou físico-

matemáticas. A Figura 2.3 ilustra a proposta de Tatizana et al. (1987), os quais desenvolveram 

uma correlação entre deslizamentos e índices pluviométricos para a Serra do Mar, em São 

Paulo. Obteve-se uma curva exponencial que define a envoltória correspondente à condição 

pluviométrica, a partir da qual, a possibilidade de ocorrência de escorregamentos induzidos pela 

ocupação é elevada. Foi correlacionada a chuva acumulada em quatro dias com a chuva horária. 

 

Figura 2.3 – Gráfico da envoltória de deslizamentos induzidos na Serra do Mar 

 
Fonte: Tatizana et al. (1987). 
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Bandeira e Coutinho (2015) realizaram um estudo de correlação entre chuvas e 

deslizamentos de terra em três municípios do estado de Pernambuco: Recife, Camaragibe e 

Jaboatão dos Guararapes. O objetivo desta análise é propor a implementação de um sistema de 

prevenção e alerta de desastres, a fim de reduzir o número de acidentes e mortes por 

deslizamentos de terra. Para isso, foram acompanhados os escorregamentos e os índices diários 

de chuvas, ao longo do ano de 2009, com o monitoramento de 22 pluviômetros locados em 

diferentes áreas dos municípios estudados. Depois do registro dos dados, verificou-se o 

acúmulo de chuva associada aos deslizamentos ocorridos. Conforme cada uma das áreas de 

atuação da Defesa Civil dos municípios, os valores críticos de precipitação acumulada em 72 h 

(𝐼72ℎ), ao longo do tempo (𝑃𝑎𝑐) e o parâmetro (𝑅𝑐𝑟𝑖𝑡), resultante do produto entre 𝐼72ℎ  e 𝑃𝑎𝑐, são 

aqui sugeridos como recomendações para operações de aviso e estado de alerta. Ao atingir os 

valores críticos, aumenta-se a probabilidade de eventos de deslizamentos de terra e estas 

estimativas são importantes para a tomada de decisões e instruções para ações da Defesa Civil.  

Por ora, neste trabalho, apresenta-se os parâmetros de chuva acumulados propostos para 

a operação da Defesa Civil em Camaragibe na Tabela 2.7. No município em questão, foi 

realizada a divisão territorial em área útil e os deslizamentos de terra foram associados aos 

pluviômetros instalados em cada uma das áreas. As observações iniciam-se a partir de 1º de 

dezembro, após o início da estação seca (outubro-novembro) e neste nível não há necessidade 

de visitas ao local, a menos que, a pedido dos moradores. 

 

Tabela 2.7 – Parâmetros de chuva acumulada propostos para os níveis operacionais da Defesa Civil em Camaragibe 

FASE / 

ÁREA 
ÁREA I ÁREA II ÁREA III 

ÁREA IV – 

TABATINGA 

ÁREA IV – VERA 

CRUZ 

Aviso 

𝐼72ℎ = 100 mm ou 

𝑃𝑎𝑐 = 750 mm ou 

𝑅𝑐𝑟𝑖𝑡  = 75000 mm² 

𝐼72ℎ = 60 mm ou 

𝑃𝑎𝑐 = 600 mm ou 

𝑅𝑐𝑟𝑖𝑡  = 36000 mm² 

𝐼72ℎ = 80 mm ou 

𝑃𝑎𝑐 = 600 mm ou 

𝑅𝑐𝑟𝑖𝑡  = 48000 mm² 

𝐼72ℎ = 60 mm ou 

𝑃𝑎𝑐 = 750 mm ou 

𝑅𝑐𝑟𝑖𝑡  = 45000 mm² 

𝐼72ℎ = 80 mm ou 

𝑃𝑎𝑐 = 600 mm ou 

𝑅𝑐𝑟𝑖𝑡  = 48000 mm² 

Alerta 
𝐼72ℎ = 100 mm e 

𝑅𝑐𝑟𝑖𝑡  = 75000 mm² 

𝐼72ℎ = 60 mm e 

𝑅𝑐𝑟𝑖𝑡  = 36000 mm² 

𝐼72ℎ = 80 mm e 

𝑅𝑐𝑟𝑖𝑡  = 48000 mm² 

𝐼72ℎ = 60 mm e 

𝑅𝑐𝑟𝑖𝑡  = 45000 mm² 

𝐼72ℎ = 80 mm e 

𝑅𝑐𝑟𝑖𝑡  = 48000 mm² 

Alerta 

Máximo 
Quando o alerta ocorre em todas as áreas do município 

Fonte: Bandeira e Coutinho (2015). 

 

Quanto às características geotécnicas, a Área I consiste em camadas alternadas de areia 

e argila da Formação Barreiras; a Área II possui solos arenosos da Formação Barreiras e solos 

argilosos residuais de granito; na Área III predomina o solo residual de granito e na Área IV 

(Tabatinga e Vera Cruz), revela-se a presença de argilo-areia com seixo, da Formação Barreiras 

(BANDEIRA & COUTINHO, 2015). 
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A correlação entre chuva e os escorregamentos é utilizada como critério técnico para a 

implantação de planos de contingência em vários municípios brasileiros. A principal aplicação 

destas correlações é tentar se antecipar à deflagração dos movimentos de massa, a partir do 

acompanhamento dos índices pluviométricos de uma região, sendo possível alertar, 

antecipadamente, a população da possibilidade de deslizamentos. É mais fácil e barato 

monitorar o parâmetro chuva do que monitorar o grau de saturação dos taludes e encostas, 

principalmente em grandes áreas. Apesar das limitações e imprecisões, essas correlações 

fornecem um importante instrumento de baixo custo para monitoramento de riscos associados 

a escorregamentos (COUTINHO & SILVA, 2006). 

Embora apenas a chuva seja frequentemente associada a movimentos de massa, outro 

agravante diz respeito à ausência de serviços de esgotamento sanitário e drenagem na área, o 

que leva a população seguir práticas rudimentares e inadequadas para o destino dos seus 

efluentes domésticos (Figura 2.4). É comum aos que moram nessas localidades lançar as águas 

servidas sobre o solo, contribuindo com o agravamento das condições de instabilidade da área, 

ou ainda, a execução de fossas nas bordas do talude (ZIEGLER, 2013). 

Como exemplo do descarte de águas servidas pela população, cita-se o trabalho de Silva 

(2007), que quantificou a precipitação antrópica no Vale das Pedreiras (Bairro Jardim 

Primavera), no município de Camaragibe, no ano de 2005. Em sua análise foi verificado que a 

precipitação antrópica representa 35,5% da precipitação pluviométrica anual e, no geral, a 

precipitação antrópica é superior a pluviométrica nos meses de janeiro, setembro, outubro e 

novembro e praticamente igual no mês de fevereiro e de março (Figura 2.5). 

 

Figura 2.4 – Destino inadequado para efluentes domésticos 

 
Fonte: Brasil (2007). 
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Figura 2.5 – Lâmina antrópica comparada à lâmina pluviométrica em seus totais mensais (2005) 

 

Fonte: Silva (2007). 

 

2.1.1.4 Ação antrópica 

 

Para Bandeira (2003, p. 30) “a ação antrópica é toda e qualquer intervenção no meio 

físico provocada pelo homem, impulsionada por necessidades originadas do modo de vida e 

modeladas por aspectos políticos, econômicos, culturais e sociais”. 

Embora os movimentos gravitacionais de massa sejam parte da dinâmica natural de 

áreas com encostas íngremes, a ação do homem através de suas variadas formas de uso e 

ocupação do solo, interfere na evolução natural desses processos, ora induzindo, ora diminuindo 

os seus efeitos (ARAÚJO, 2004). 

Além do descarte de águas servidas, Augusto Filho (1994 apud Reckziegel, 2012), 

relaciona as principais ações antrópicas indutoras dos escorregamentos: remoção da cobertura 

vegetal; execução de cortes com geometria inadequada (altura e inclinação); execução 

deficiente de aterros; lançamento de lixo nas encostas e vibração produzida por tráfego pesado. 

 

2.1.1.5 Cobertura vegetal 

 

A remoção da vegetação expõe o solo tornando a vertente vulnerável à infiltração e 

diminuindo a proteção ao impacto das gotas da chuva, alterando os materiais e acelerando a 

desagregação. A presença de cobertura vegetal controla o escoamento superficial e a infiltração 

das águas no manto de intemperismo, diminuindo a penetração da água no subsolo mais 

profundo. Os deslizamentos em áreas florestadas ocorrem apenas nas vertentes muito íngremes 

e em decorrência da alta pluviosidade que saturam os solos rasos existentes sobre a superfície 

com rochas pouco alteradas (BIGARELLA et al. 2003). 
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Augusto Filho & Virgili (1998) atribuem como efeitos favoráveis da vegetação a 

redistribuição da água da chuva nas copas das árvores, o que impede (em partes) o impacto 

direto da chuva na superfície do terreno, retardando e diminuindo a quantidade de água que se 

infiltra no solo; e o acréscimo da resistência do solo devido à presença de determinados tipos 

de raízes (reforço mecânico e escoramento). Para Araújo (2004), a cobertura vegetal é único 

fator externo inibidor do movimento superficial dos terrenos, importante na manutenção da 

estabilidade das encostas. 

No entanto, deve-se alertar para efeitos desfavoráveis da cobertura vegetal. Gray e Laser 

(1982) destacam que a vegetação pode desempenhar um efeito alavanca, que corresponde à 

força cisalhante transferida pelos troncos das árvores ao terreno quando as copas são atingidas 

pelo vento; também pode causar um efeito cunha que corresponde a pressão lateral causada 

pelas raízes ao penetrar em fendas, fissuras e canais no solo ou rocha; e pode auxiliar nas 

movimentações pela sobrecarga vertical, causadas pelo peso das árvores, atuante 

principalmente quando existem florestas densas e processos de instabilização com superfície 

de ruptura rasa. Esta sobrecarga pode ter uma ação benéfica ou não na estabilidade, em função 

da inclinação da encosta e das características do solo (WOLLE, 1980).  

A Figura 2.6 apresenta o fenômeno estudado por BROWN e SHEU (1975), reproduzido 

por WOLLE (1986), ilustrando a aceleração dos processos de instabilização de encostas após a 

remoção da cobertura vegetal. Após o desmatamento observa-se um acréscimo da estabilidade 

devido a eliminação dos efeitos desfavoráveis de sobrecarga e alavanca. Este acréscimo de 

estabilidade tende a se perder com o tempo devido a decomposição das raízes e eliminação do 

efeito favorável de redistribuição de água proveniente de precipitações. 

 

Figura 2.6 – Esquema de variação da estabilidade de uma encosta, com e sem vegetação arbórea 

 
Fonte: Wolle (1986 apud Coutinho & Silva, 2006). 
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2.2 PROCESSOS DE TRANSPORTE DE MASSA – EROSÃO 

 

De acordo com o IPT (1986), proveniente do latim “erodere”, o termo erosão pode ser 

definido como um conjunto de processos pelos quais os materiais terrosos e rochosos da crosta 

terrestre são desagregados, desgastados ou dissolvidos e transportados pela ação dos agentes 

erosivos como água, vento, gelo e outros organismos (plantas e animais). 

Este processo ocorre naturalmente na superfície terrestre ao longo do tempo geológico, 

sendo responsável pela esculturação do relevo da terra. Entretanto, algumas áreas possuem uma 

configuração da paisagem com maior ou menor suscetibilidade erosiva, que pode ser 

potencializada pela maneira como o homem utiliza estes terrenos (SALOMÃO, 1999 apud 

BRITO, 2012). 

Para Camapum et al. (2006), as erosões se classificam quanto à forma como surgiram, 

e podem se dividir em dois grandes grupos: a erosão natural ou geológica e a erosão antrópica 

ou acelerada. A geológica é ocasionada por fatores naturais (ação da chuva, cobertura vegetal, 

relevo, tipos de solo e substrato rochoso), enquanto a antrópica está relacionada à ação humana 

(desmatamento e formas de uso e ocupação do solo). A atuação lenta e contínua dos processos 

erosivos, modifica a forma do relevo normalmente após longos períodos de tempo, porém com 

a intervenção antrópica, esse processo natural pode ser acelerado, ou aumentar a sua 

intensidade. 

A remoção da vegetação natural, através do desmatamento, é a primeira etapa da 

ocupação humana em um território. A perda de solo por erosão está intimamente ligada à 

precipitação, devido à capacidade de desagregação do solo pelas gotas de chuva e pela 

contribuição do volume precipitado para o escoamento superficial. A vegetação natural mantém 

na região um processo de erosão natural, atenuando a ação das chuvas no solo, porém quando 

esta vegetação é removida, o processo é intensificado e a taxa de perdas é muito superior à taxa 

de formação do solo (CURI et al., 1993 apud ARAÚJO, 2006). 

No entanto, é mais comum classificar a erosão a partir do agente deflagrador (hídrica, 

eólica, glacial e marinha) destacando-se a erosão hídrica, ocasionada pela chuva e subdividida 

em costeira, fluvial e pluvial. 

Conforme Bandeira (2003), a erosão costeira se caracteriza por uma série de processos 

complexos que resultam no recuo da linha de costa em direção ao continente; a erosão fluvial 

se caracteriza pela ação das águas na calha de rios e nas suas margens; e a erosão pluvial está 

associada ao escoamento imediato de água proveniente de precipitações pluviométricas, tema 

desta revisão bibliográfica por desencadear áreas de risco. 
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2.2.1 Erosão Hídrica Pluvial 

 

A água é o agente natural de maior incidência, como fator condicionante e 

desencadeante no aparecimento de instabilidades. No Brasil, a erosão mais expressiva é a 

hídrica, condizente com a posição geográfica do país, situado em regiões tropicais submetidas 

a altos índices pluviométricos (ZACKAR, 1982 apud MARQUES, 2011). Na erosão hídrica, o 

processo erosivo tem início juntamente com a energia cinética e potencial, oriundas do impacto 

das gotas de chuva no solo (splash) e pela força cisalhante do escoamento superficial pelo fluxo 

concentrado (GUERRA et al., 2007). 

Na ação do splash, ou salpicamento, as partículas do solo desagregadas ficam propensas 

ao transporte, além de acarretar o selamento do solo, diminuir a sua porosidade e aumentar o 

escoamento superficial das águas. Ainda, este mecanismo pode formar crostas na superfície 

(devido a ação das gotas da chuva) antes da atuação do escoamento superficial e na medida em 

que os agregados do solo se rompem, o solo pode se compactar e dificultar a infiltração da água. 

Com a saturação hídrica do solo, poças podem se formar na superfície, aumentando o 

escoamento superficial (runoff) e acarretando na perda de solo (MARQUES, 2011). 

Dependendo da intensidade e concentração do escoamento ao longo de uma vertente, o 

processo pode progredir para uma erosão laminar (em lençol), ou linear (sulcos, ravinas e 

voçorocas), conforme a Figura 2.7. 

A erosão laminar ou lençol é o resultado do escoamento superficial da água, que 

distribuída de forma divergente pelas vertentes resulta na remoção progressiva do solo nos 

horizontes superficiais. Raramente apresenta uma profundidade uniforme, ocorrendo em geral 

de maneira anastomosada, sem canais definidos. O fluxo em lençol é capaz de transportar 

somente partículas muito finas e a efetividade da erosão laminar é controlada fortemente pelas 

características da superfície, como o tamanho das partículas e o grau de coesão entre elas, a 

extensão e natureza da cobertura vegetal e a declividade do terreno. Este processo ocorre 

especialmente em solos arenosos, onde grandes porções das encostas são cobertas pelo lençol 

de água (GUERRA, 1999 apud CASTRO, 2004). A erosão laminar é comum em regiões semi-

áridas e se desenvolve quando há pouco obstáculo, permitindo que a lâmina da água escoe. É 

de difícil observação e pode ser percebido o aparecimento de raízes ou marcas nas estruturas, 

além de ser comandada por diversos fatores como chuva, cobertura vegetal, topografia e solos 

(GOMES, 2001 apud BRASIL, 2010). 

O estágio seguinte ao escoamento difuso é a erosão linear que ocorre devido ao fluxo 

convergente da água ao longo das vertentes em conjunto com a densidade e velocidade de 
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escoamento. Como resultado da erosão linear, pode-se observar três tipos de feições erosivas: 

sulcos, ravinas e voçorocas (CASTRO, 2004). 

À medida que os fluxos de água, ocasionadas por chuvas de grande intensidade, 

concentram-se nas linhas de maior declive dos terrenos, pequenos sulcos formam-se no terreno 

com seção em “U” ou “V”, de profundidade e largura inferiores a 0,5 m (JIMENO, 199 apud 

OLIVEIRA, 2006). Fao (1967 apud Brasil, 2010), declara que não existe nenhum limite 

definido que assinale o final da erosão laminar e o começo da erosão em sulcos. Estes ocorrem 

mais associados a trilhas de gado e em locais de solos expostos devido à movimentação de terra. 

 

Figura 2.7 – Erosão hídrica pluvial  

 
Fonte: Coutinho e Silva (2006). 

 

As ravinas são feições erosivas, com traçado bem definido, resultantes do 

aprofundamento dos sulcos oriundos da concentração do escoamento superficial (MIRANDA, 

2005). Para Oliveira (1994 apud Silva, 2004), nas ravinas devem ser considerados mecanismos 

de erosões que envolvem movimentos de massa, representados por pequenos deslizamentos ou 

desprendimento de partículas do solo, que provocam o alargamento da feição erosiva e, 

também, seu avanço remontante. Conforme Brasil (2010), são normalmente de forma alongada 

e perfil transversal em “V”, de profundidade e largura superiores a 0,5 m, raramente são 

ramificadas e não chegam a atingir o lençol freático 

Caso a erosão se desenvolva por influência não somente das águas superficiais, mas 

também dos fluxos de água subsuperficiais, incluindo o lençol freático, configura-se o processo 

conhecido como voçoroca com o desenvolvimento de piping, ou seja, erosão interna ou tubular. 

As voçorocas são características erosivas relativamente permanentes nas encostas, que possuem 

paredes laterais íngremes e, em geral, fundo chato, onde pode ocorrer fluxo de água durante os 
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eventos chuvosos (FERNANDES, 2004). Este tipo de processo atinge grandes dimensões, 

gerando vários impactos ambientais na sua área de ação e na drenagem de jusante, tornando-se 

um complicador para o uso do solo. 

Para Galeti (1987 apud Fernandes, 2004, p. 9): 

 

O fenômeno de piping provoca a remoção de partículas do interior do solo formando 

canais que evoluem em sentido contrário ao fluxo de água, podendo dar origem a 

colapsos do terreno, com desabamentos que alargam a voçoroca ou criam novos 

ramos. Assim, a voçoroca é palco de diversos fenômenos: erosão superficial, erosão 

interna, solapamentos, desabamentos e escorregamentos, que se conjugam no sentido 

de dotar essa forma de erosão de elevado poder destrutivo. 

 

Existem várias classificações sobre os limites entre ravinas e voçorocas, com base na 

largura e profundidade. O Glossary of Soil Science Terms (1997), publicado pela Sociedade de 

Ciência dos Solos dos Estados Unidos, estipula que as voçorocas possuem profundidade e 

largura superior a 0,5 m e não podem ser obliteradas por operações com máquinas agrícolas 

(VIERO, 2004). 

 

2.2.2 Fatores condicionantes da erosão hídrica 

 

Segundo Guerra (1998 apud Viero, 2004), grande parte dos estudos de erosão dos solos 

é oriunda de trabalhos empíricos que coletam dados de perda de solos e agentes controladores 

a partir dos quais são determinadas correlações estatísticas. Em função disso, uma grande 

quantidade de variáveis é apontada como significativa para explicar e predizer a erosão. 

 Os principais condicionantes da erosão compreendem fatores naturais (clima, relevo, 

geologia, solos e vegetação) e fatores antrópicos abordados sucintamente nas próximas seções. 

 

2.2.2.1 Clima 

 

 O clima é um importante fator controlador do desenvolvimento de processos erosivos, 

atuando na desagregação da rocha e formação do solo. De acordo com Salomão e Antunes 

(1998) os aspectos climáticos mais importantes no desenvolvimento pedogenético são 

representados pela temperatura e precipitação pluviométrica.  

Locais de climas úmidos, tropical quente e temperado, com inverno seco e verão 

chuvoso, são mais propícios de serem afetados pelos processos erosivos. A temperatura é muito 
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influenciada pela insolação e ambas provocam dilatações e contrações sucessivas que 

enfraquecem o solo, facilitando a remoção de partículas (GOMES, 2001). 

 O volume e velocidade das enxurradas dependem da intensidade, duração e frequência 

da chuva, sendo a intensidade o fator pluviométrico mais importante. Quanto maior a 

intensidade, maior as perdas por erosão; as chuvas torrenciais ou pancadas de chuvas intensas 

como trombas d’ água, constituem a forma mais agressiva de impacto da água no solo e durante 

estes eventos a aceleração da erosão é máxima (DAEE/IPT, 1990). A frequência é outro fator 

relevante nas taxas de perda do solo. Um intervalo menor entre as precipitações aumenta a 

umidade do solo, portanto ele perde sua capacidade de infiltração e armazenamento de água 

que começa a escoar, e dependendo das características do solo haverá maior ou menor perda 

deste. Em longos períodos sem chuva, a vegetação sofre por falta de umidade, reduzindo a 

proteção natural do solo e assim, a perda de solo pelo impacto das gotas de chuva é elevada 

(SANT’ANA, 2012). 

 

2.2.2.2 Relevo 

 

A declividade do terreno, as formas de relevo, a regularidade e extensão do declive são 

fatores naturais que atuam na determinação da velocidade dos processos erosivos. De acordo 

com Ayres (1936 apud Rotta, 2012), quanto maior a declividade do terreno, maior será a 

velocidade do escoamento e haverá menos tempo para a absorção da água pelo solo. A 

quantidade, ou volume do escoamento também tem grande influência na erosão, sendo 

determinado em função do tamanho e formato da contribuição, de modo que o comprimento de 

uma encosta é mais importante do que sua largura. 

Quanto ao formato das encostas, o modelo proposto por Coutinho (2014), a partir de 

Dikau (1990), combina as classes de curvaturas horizontais (convergente, planar ou divergente) 

com as verticais (côncavos, retilíneos ou convexos), conforme a Figura 2.8.  

XuJiongxin (1996 apud Rotta, 2012) afirma que, no que se diz respeito às encostas 

convexas no comprimento, a probabilidade do sedimento proveniente do topo da encosta se 

depositar é muito baixa, enquanto que a intensidade da erosão é mais acentuada. Por outro lado, 

nas encostas côncavas, devido ao declínio de velocidade do escoamento, a infiltração e a 

deposição de sedimentos já é maior. Quanto às características de largura das encostas, nas 

côncavas ocorre a concentração do escoamento, enquanto que nas convexas ocorre a dispersão, 

o que afeta a forma de ocorrência de erosão em cada caso. Quando o escoamento é concentrado, 
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voçorocas podem se desenvolver mais facilmente, enquanto que no caso do escoamento 

divergente, as erosões laminar e linear por sulcos são dominantes. 

Em suma, as características relativas à declividade, comprimento e forma das encostas 

atuam em conjunto entre si e com outros fatores relativos à erosividade da chuva, bem como às 

propriedades do solo, promovendo maior ou menor resistência à erosão (GUERRA, 1998 apud 

ROTTA, 2012). 

 

Figura 2.8 – Combinação das classes de curvatura vertical e horizontal 

 
Fonte: Coutinho (2014) a partir de Dikau (1990). 

 

2.2.2.3 Geologia e propriedades dos solos 

 

É importante caracterizar o substrato rochoso, pois este determina as características dos 

solos que se formam a partir dele. As propriedades litológicas do substrato relacionadas à 

intensidade do intemperismo e à natureza da alteração e grau de fraturamento condicionam a 

suscetibilidade do material à erosão, propriedade chamada de erodibilidade (INFANTI JR. & 

FORNASARI FILHO, 1998). 

Autores como Fendrich et al. (1991 apud Sant’ Ana, 2012) são específicos na descrição 

das características do solo condicionantes ao processo erosivo como sua textura, estrutura, 

estratificação, permeabilidade, teor de umidade e sua composição. 
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A textura do solo, ou seja, a distribuição do tamanho das partículas, influi na capacidade 

de infiltração e absorção de água, interferindo na energia das enxurradas e na coesão das 

partículas. A Sociedade Brasileira de Ciência do Solo define quatro classes de partículas 

menores do que 2 mm, utilizadas para a definição da textura dos solos (SANT’ ANA, 2012): 

 Areia grossa: 2 a 0,2 mm de diâmetro; 

 Areia fina: 0,2 a 0,05 mm de diâmetro; 

 Silte: 0,05 a 0,002 mm de diâmetro; 

 Argila: menor que 0,002 mm de diâmetro. 

 

Neste sentido, Toy et al. (2002 apud Rotta, 2012) afirmam que solos ricos em argila são 

mais resistentes à ação erosiva da chuva, devido à maior dificuldade de destacamento das 

partículas, enquanto que os solos com grandes quantidades de areia são menos. Por outro lado, 

os solos ricos em areias produzem menos sedimentos, pois o escoamento é minimizado pela 

infiltração, embora, possa ter suas partículas facilmente destacadas e transportadas por um 

escoamento não muito intenso. Os solos de textura média, especialmente ricos em silte, são os 

mais erodíveis, pois tentem a produzir escoamentos intensos já que suas partículas são 

facilmente desagregadas e transportadas. 

Para Lal (1990 apud Rotta, 2012), a estrutura do solo é definida de acordo com o arranjo 

geomecânico de partículas sob a forma de agregado, de forma que os maiores são mais 

resistentes à erosão. Sant’Ana (2012) ressalta que a estrutura do solo envolve características 

como a ligação entre suas partículas, a resistência à dispersão pela água e sua associação à 

textura do solo define a porosidade, cuja propriedade influi na permeabilidade e na capacidade 

de armazenamento de água. Um solo muito argiloso e de estrutura laminar, por exemplo, 

favorece o escoamento superficial por ser pouco permeável, apresentando predomínio de 

microporos direcionados horizontalmente. Entretanto, esta característica pode ser atenuada pela 

presença de vegetação que, além de funcionar como obstáculo ao escoamento superficial 

reduzindo a sua velocidade, é fonte de matéria orgânica para o solo. 

 A Tabela 2.8 apresenta a maior e menor suscetibilidade à erosão de acordo com o tipo 

de solo segundo Lloppis Trilho (1999). 

Para Bertoni & Lombardi Neto (1999) a quantidade de matéria orgânica é importante 

no controle da erosão, pois está ligada à estabilidade dos agregados auxiliando-os a agregar as 

frações de silte, areia e argila. Ainda, a matéria orgânica tem a capacidade de reter duas a três 

vezes o seu peso em água, aumentando a infiltração e diminuindo a erosão. 

 



51 

    

Tabela 2.8 – Suscetibilidade à erosão de acordo com o tipo de solo 

SÍMBOLO DESCRIÇÃO DO SOLO ERODIBILIDADE 

GW 
Pedregulho e mistura de pedregulho e areia, bem graduados, com pouco ou 

sem finos. 
Menos erodível 

GP 
Pedregulhoso e mistura de pedregulho e areia, mal graduados, com poucos 

ou sem finos. 
 

SW Areias e areias pedregulhosas, bem graduadas, com poucos ou sem finos. 

GM Cascalho siltoso, misturas de cascalho, areia e silte. 

CH Argilas inorgânicas de plasticidade elevada, argilas gordas. 

CL 
Argilas inorgânicas de plasticidade baixa ou média, argilas pedregulhosas, 

argilas arenosas, argilas siltosas, argilas magras. 

OL Siltes orgânicos, siltes e argilas orgânicas de plasticidade baixa. 

MH 
Siltes inorgânicos, solos arenosos finos ou siltosos micáceos e 

diatomáceos, solos elásticos. 

SC Areias argilosas 

SM Areias siltosas 

ML 
Siltes inorgânicos e areias muito finas, pó-de-pedra, areias finas siltosas ou 

argilosas e siltes argilosos pouco plásticos. 
Mais erodível 

Fonte: Lloppis Trilho (1999 apud Brasil, 2010). 

 

2.2.2.4 Cobertura vegetal 

 

A cobertura vegetal é a defesa natural de um terreno contra a erosão e entre seus 

principais efeitos, destacam-se (VIERO, 2004): 

 Proteção contra o impacto direto das gotas da chuva através das folhagens e arbustos; 

 Dispersão e quebra da energia do escoamento superficial; 

 Aumento da infiltração pela produção de poros no solo por ação das raízes; 

 Aumento da capacidade de retenção de água pela estruturação do solo e por efeito da 

produção e incorporação da matéria orgânica. 

 

A densidade da cobertura vegetal, segundo Guerra (1998 apud Viero, 2004), é fator 

importante no escoamento superficial e na perda de solo, enquanto o tipo de cobertura e a sua 

porcentagem podem reduzir os efeitos dos fatores erosivos naturais. Em uma área com alta 

densidade de cobertura vegetal, o escoamento superficial e a erosão ocorrem em taxas baixas, 

especialmente se houver uma cobertura de serrapilheira no solo, que intercepta as gotas de 

chuva que caem através dos galhos e folhas. Já, em áreas parcialmente cobertas pela vegetação, 

o escoamento e a perda de solo podem aumentar rapidamente, como geralmente ocorre em áreas 

semiáridas, agrícolas e de pastoreio, e onde os solos apresentam menos de 70% de cobertura 

vegetal. 
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Neste contexto, a vegetação desempenha um papel importante promovendo uma 

distribuição mais difusa da água de escoamento pluvial, dificultando o processo erosivo 

(SOUZA, 2001 apud ROTTA, 2012). 

 

2.2.2.5 Fatores antrópicos 

 

A ocupação antrópica, através do desmatamento e cultivo do solo, da construção de 

estradas, criação e expansão de núcleos urbanos, sobretudo quando de modo inadequado, 

constitui o fator decisivo da origem e aceleração dos processos erosivos (VIERO, 2004). 

De acordo com Nunes e Cassol (2008 apud Sant’Ana, 2012), em áreas rurais os solos 

são mais vulneráveis à erosão quando: 

 É retirada a cobertura vegetal; 

 A agricultura é praticada de forma incorreta (preparo e o plantio são realizados em 

regiões de relevo acidentado e queima dos restos de culturas); 

 O solo sofre compactação pelo pisoteio do gado e excessivo movimento de máquinas e 

implementos agrícolas; 

 Ocorrem abertura de valas perpendiculares às curvas de nível; 

 Abertura de estradas vicinais sem os devidos cuidados com a rede de drenagem. 

Em áreas urbanas, a aceleração da erosão ocorre pela intervenção humana, 

principalmente relacionada às obras de engenharia, como (SANT’ANA, 2012): 

 Exposição de taludes de corte em rodovias e barragens não protegidos; 

 Exploração de áreas para retirada de materiais de empréstimo; 

 Execução de loteamentos sem os devidos cuidados com a drenagem; 

 Obras de retificação de rios e canais. 

 

2.3 INUNDAÇÃO 

 

As inundações representam um dos principais tipos de processos hidrológicos que 

afligem constantemente diversas comunidades em diferentes partes do planeta, sejam áreas 

rurais ou metropolitanas. Este fenômeno faz parte da dinâmica natural e ocorre frequentemente 

deflagrado por chuvas rápidas e fortes, chuvas intensas de longa duração, degelo em montanhas 

e outros eventos climáticos, tais como furacões e tornados, sendo intensificados pelas alterações 

ambientais e intervenções urbanas produzidas pelo homem (BRASIL, 2007). 
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BRASIL (2010), conceitua inundação como sendo o fenômeno de extravasamento das 

águas do canal de drenagem para as áreas marginais como planícies de inundação, várzea ou 

leito maior do canal. Neste caso, a água da chuva provoca o aumento do nível de água além da 

capacidade de descarga do canal de drenagem. 

Os termos enchente e alagamento correspondem a fenômenos hidrológicos distintos e 

devem ser diferenciados de inundação (BRASIL, 2010), conforme a Figura 2.9: 

 Cheia ou enchente: É o aumento da vazão em decorrência de um aumento no 

escoamento superficial, geralmente provocado por precipitações (mas pode ter outras 

causas como, por exemplo, derretimento de neve acumulada em montanhas com a 

chegada das estações mais quentes), atingindo a cota máxima do canal e sem 

transbordamento. A cheia é um fenômeno hidrológico natural que pode ou não provocar 

inundação; 

 Alagamento: É o fenômeno caracterizado pelo extravasamento das galerias da rede de 

drenagem, sem a ocorrência de inundação no canal principal. O alagamento ocorre 

quando estas galerias não são capazes de veicular as vazões afluentes, resultando no 

extravasamento, ainda antes que o escoamento chegue ao canal principal. Os 

alagamentos são consequência do subdimensionamento da rede de drenagem, obstrução 

das galerias por lixo e entulho, ou ainda, ligações irregulares de esgoto na rede de 

drenagem pluvial, ocasionando vazão afluente superior à dimensionada em projeto. 

 

Figura 2.9 – Situação normal, enchente, inundação e alagamento 

 
 Fonte: BRASIL (2007). 

 

Para Brasil (2010), outras terminologias são importantes para o entendimento dos 

processos que desencadeiam as enchentes, inundações e alagamentos: 

 Vazão: Quantidade de água que passa por uma dada seção em um canal de drenagem 

num período de tempo. A vazão depende da velocidade de escoamento e da área da 

seção transversal; 
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 Enxurrada: Escoamento superficial concentrado e com alta energia de transporte, que 

pode ou não estar associado a áreas de domínio dos processos fluviais. É comum a 

ocorrência de enxurradas ao longo de vias implantadas sobre antigos cursos d’ água com 

alto gradiente hidráulico em terrenos com alta declividade natural; 

 Planície de inundação: Áreas relativamente planas e baixas que, de tempos em tempos, 

recebem os excessos de água que extravasam do seu canal de drenagem. Tecnicamente, 

o canal de drenagem que confina um curso d’ água denomina-se leito menor e a planície 

de inundação representa o leito maior do rio. Emprega-se o termo “várzea” para 

identificar a planície de inundação de um canal natural de drenagem; 

 Área de risco de inundação: No contexto urbano, são os terrenos marginais a cursos d’ 

água ocupados por núcleos habitacionais sujeitos ao impacto direto deste processo; 

 Erosão marginal: Remoção e transporte de solo dos taludes marginais dos cursos d’ água 

provocados pela ação erosiva das águas no canal de drenagem; 

 Solapamento: Ruptura de taludes marginais do curso d’ água por erosão e ação 

instabilizadora das águas durante ou logo após processos de enchente e inundação. 

 

2.3.1 Condicionantes dos processos de inundação 

 

A probabilidade e a ocorrência de inundação, enchente e de alagamento são analisadas 

pela combinação entre os condicionantes naturais e antrópicos, conforme a Tabela 2.9. 

O estudo dos condicionantes naturais permite compreender a dinâmica do escoamento 

da água nas bacias hidrográficas (vazão), conforme o regime de chuvas conhecido. De acordo 

com as características do vale é possível prever a velocidade do processo de inundação: os vales 

encaixados (em V) e vertentes com altas declividades predispõem as águas a atingirem grandes 

velocidades em curto tempo, causando inundações bruscas e mais destrutivas. Os vales abertos, 

com extensas planícies e terraços fluviais predispõem inundações mais lentas (graduais), devido 

ao menor gradiente de declividade das vertentes do entorno. Chuvas intensas e/ou de longa 

duração favorecem a saturação do solo, o que aumenta o escoamento superficial e a 

concentração de água nessas regiões. A capacidade de escoamento também depende da 

rugosidade do leito e das margens, do perímetro da seção molhada, da área da seção transversal 

e da declividade. A cobertura vegetal é um fator relevante, visto que a presença de vegetação 

auxilia na retenção de água no solo e diminui a velocidade do escoamento superficial, 

minimizando ainda as taxas de erosão (TOMINAGA et al., 2009). 
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Tabela 2.9 – Condicionantes naturais e antrópicos  

CONDICIONANTES NATURAIS CONDICIONANTES ANTRÓPICOS 

- Formas do relevo; 

- Características da rede de drenagem da bacia 

hidrográfica; 

- Intensidade, quantidade, distribuição e frequência 

das chuvas; 

- Características do solo e o teor de umidade; 

- Presença ou ausência da cobertura vegetal. 

- Uso e ocupação irregular nas planícies e margens de 

cursos d’ água; 

- Desmatamento; 

- Disposição irregular de lixo nas proximidades dos 

cursos d’ água; 

- Alterações nas características da bacia hidrográfica 

e dos cursos d’ água: vazão, retificação e canalização 

de cursos d’ água, impermeabilização do solo e etc; 

- Intenso processos de erosão do solo e de 

assoreamento dos cursos d’ água. 

Fonte: Tominaga et al. (2009). 

 

A relação do ser humano com a água iniciou-se com o estabelecimento dos 

assentamentos populacionais, motivados pela proximidade com corpos d’ água devido à 

facilidade de serviços como abastecimento, irrigação e transporte (TURRERO et al., 2013 apud 

BATISTA, 2015). Porém, as grandes cidades e Regiões Metropolitanas apresentam graves 

problemas com inundações decorrentes da ocupação das margens dos cursos d’ água. A 

disposição de resíduos sólidos (lixo e materiais volumosos) nas margens dos rios também 

acentuam os problemas de inundações, pois, além de reduzirem a seção de escoamento, podem 

ser transportados e provocar o entupimento das canalizações (SANTOS, 2007). 

A impermeabilização do solo devido ao desenvolvimento dos centros urbanos com 

construções em concreto e asfalto, acabam causando o aumento da velocidade do escoamento 

superficial. As retificações, canalizações e assoreamentos também alteram a dinâmica da vazão 

dos cursos d’ água. Com a eliminação dos meandros (curvas) existentes em alguns cursos d’ 

água, que reduzem gradualmente a velocidade da água, ocorre a concentração do fluxo em 

pouco tempo e gera as chamadas “inundações relâmpagos” (TOMINAGA et al., 2009). 

Dessa forma, com a conjugação dos condicionantes listados aliados à alta densidade 

populacional das planícies, um único evento pode causar danos extensos em relação ao número 

de pessoas afetadas, envolvendo efeitos diretos e indiretos. Dentre os efeitos diretos, destacam-

se as mortes por afogamento, destruição de moradias e danos materiais; os efeitos indiretos são 

caracterizados pelas doenças transmitidas por água contaminada, como a leptospirose, febre 

tifoide, hepatite e cólera (TOMINAGA et al., 2009). 
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3 DESASTRES E MAPEAMENTO DE RISCO 

 

Este capítulo inicia-se com a conceituação e classificação de desastres, um panorama 

em escala mundial e breve histórico dos maiores eventos relacionados aos processos de 

movimentos de massa e inundação no Brasil a partir de 1960, bem como comentários destes 

fenômenos na Região Metropolitana do Recife e números confirmados de vítimas fatais. Tendo 

em vista as consequências destes processos, mostra-se a necessidade do mapeamento de risco 

destas áreas, suas terminologias e as metodologias que estão sendo utilizadas e aprimoradas. 

Destacou-se as questões de vulnerabilidade inseridas no mapeamento de áreas de risco e, 

finalmente, para a gestão das áreas são apresentadas propostas estruturais e não estruturais que 

buscam sua mitigação e reabilitação. 

 

3.1 DESASTRES: CONCEITO E PANORAMA GERAL 

 

Toda e qualquer situação desastrosa é sempre precedida por uma mudança e o ambiente 

é dinâmico, o que significa que uma situação de equilíbrio sempre pode ser transformada em 

uma situação de não equilíbrio. É muito comum ver áreas naturais sendo substituídas por áreas 

urbanas ou agricultura e entrecortadas por rodovias, dutos ou linhas de transmissão. Todos os 

empreendimentos voltados para a vida do homem se sobrepõem aos espaços e arranjos antes 

formados pelos elementos naturais, interferindo nas relações e dinâmicas antes estabelecidas 

(SANTOS, 2007). 

A cidade revela as maneiras pelas quais a sociedade se organiza no território, 

constituindo-se na maior modificação do ambiente natural. Como essa alteração tem sido mais 

veloz do que a dinâmica dos processos físicos, ela acaba contribuindo para desencadear os 

desastres (NUNES, 2015). 

Para Sauzen e Lacruz (2015, p. 17): 

 

Os desastres comumente chamados de naturais não são apenas fenômenos da 

natureza, mas também resultado de processos sociais não sustentáveis, que geram uma 

relação inadequada com o ambiente tanto natural quanto construído. Os desastres 

naturais, portanto, são resultados de modelos de desenvolvimento, e esse processo é 

influenciado por mudanças na forma e uso da terra, com a ocupação e a transformação 
do ambiente natural sem preocupação com a sustentabilidade. 

 

Os desastres podem ser caracterizados e definidos de várias formas, de acordo com 

diferentes linhas de pensamento. A conceituação adotada pela UN-ISDR (2009) considera-o 
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como uma grave perturbação do funcionamento de uma comunidade ou de uma sociedade 

envolvendo perdas humanas, materiais, econômicas ou ambientais de grande extensão, cujos 

impactos excedem a capacidade da comunidade ou da sociedade afetada de arcar com seus 

próprios recursos 

Em virtude do aumento abrupto das ocorrências de desastres e dos prejuízos decorrentes, 

a partir da década de 50, a ONU criou uma secretaria denominada United Relief Organization 

(UNDRO) buscando propor e promover iniciativas preventivas e mitigadoras em desastres 

naturais para todo o mundo. Os anos 90, declarado pelas Nações Unidas como a Década 

Internacional para Redução de Desastres (International Decade for Natural Disaster Reduction 

– IDNDR), contou com o apoio de cerca de 180 países dedicados à promoção de soluções para 

redução do risco decorrente de perigos naturais, fortalecendo programas de prevenção e redução 

de acidentes. Uma das ações foi a implantação da Estratégia Internacional para Redução de 

Desastres (International Strategy for Disaster Reduction – ISDR) voltada para promover o 

envolvimento público, disseminar conhecimentos e parcerias para implementar medidas de 

redução de risco (TOMINAGA et al., 2009). 

Em 1994, ocorreu a Primeira Conferência Mundial sobre Redução de Desastres em 

Yokohama, onde foi aprovado um Plano de Ação 1994-2004 para dar continuidade nos avanços 

gerados pela IDNDR. A Segunda Conferência, em Kobe (2005), aprovou o Marco de Ação de 

Hyogo “Construindo a resiliência das nações e comunidades frente aos desastres 2005-2015”, 

almejando reduzir consideravelmente as perdas em termos de vidas e de bens sociais, 

econômicos e ambientais das comunidades. Em março de 2015, na Terceira Conferência em 

Sendai, foi aprovado o “Marco de Sendai para a Redução de Riscos de Desastres 2015-2030”, 

tendo como prioridades: compreender os riscos de desastres; fortalecer a governança dos riscos 

para seu gerenciamento; investir na redução dos riscos para resiliência; e melhorar a preparação 

para desastres a fim de obter resposta eficaz de recuperação, reabilitação e reconstrução 

(CANIL, 2016). 

O conhecimento dos tipos de desastres e de suas classificações facilita a tomada de 

decisões específicas e direcionadas, assim como o encaminhamento rápido e eficiente de 

profissionais para atender a população em uma situação de desastre. Para tanto, é necessário 

compreender os desastres que afetam as populações no intuito de propor medidas efetivas para 

reduzir os danos materiais, humanos e ambientais. Este conhecimento pode ser obtido por meio 

de uma análise do histórico de ocorrências que permite desenvolver estudos voltados aos 

períodos preferenciais, local e tempo de retorno (TOMINAGA et al., 2009). 
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Em escala mundial, destaca-se o banco de dados desenvolvido pelo Centro de Pesquisa 

de Epidemologia em Desastres (CRED), da Organização Mundial de Saúde (OMS/ONU), 

conhecido como Emergency Events Database (EM-DAT), que organiza dados de desastres 

naturais e tecnológicos de países de todos os continentes. Para ser computado no EM-DAT, 

pelo menos um destes critérios deve ser atendido: 10 ou mais vítimas fatais; 100 ou mais 

pessoas afetadas; declaração de estado de emergência; e pedido de auxílio internacional 

(BANDEIRA, 2010). 

Para adequar a classificação brasileira aos padrões estabelecidos pela ONU e 

acompanhar a evolução internacional e o nivelamento do país aos demais organismos de gestão 

de desastres, foi instituída em agosto de 2012 a COBRADE – Classificação e Codificação 

Brasileira de Desastres (BRASIL, 2012). A Tabela 3.1 apresenta esta classificação para os 

riscos geológicos e hidrológicos (temas deste trabalho), porém esta codificação ainda inclui os 

grupos meteorológico, climatológico e biológico. 

 

Tabela 3.1 – Classificação e Codificação Brasileira de Desastres – COBRADE  

GRUPO SUBGRUPO TIPO SUBTIPO COBRADE 

1. 

GEOLÓGICO 

1. Terremoto   
1. Tremor de terra 0 1.1.1.1.0 

2. Tsunami 0 1.1.1.2.0 

2. Emanação vulcânica 0 0 1.1.2.0.0 

3. Movimentos de 

massa 

1. Quedas, Tombamentos e 

Rolamentos 

1. Blocos 1.1.3.1.1 

2. Lascas 1.1.3.1.2 

3. Matacões 1.1.3.1.3 

4. Lajes 1.1.3.1.4 

2. Deslizamentos 
1. Deslizamentos de 

solo e/ou rocha 
1.1.3.2.1 

3. Corridas de massa 
1. Solo/Lama 1.1.3.3.1 

2. Rocha/Detrito 1.1.3.3.2 

4. Subsidências e colapsos 0 1.1.3.4.0 

4. Erosão 

1. Erosão Costeira/Marinha 0 1.1.4.1.0 

2. Erosão de Margem Fluvial 0 1.1.4.2.0 

3. Erosão Continental 

1. Laminar 1.1.4.3.1 

2.  Ravinas 1.1.4.3.2 

3. Boçorocas 1.1.4.3.3 

2. 

HIDROLÓGICO 

1. Inundações 0 0 1.2.1.0.0 

2. Enxurradas 0 0 1.2.2.0.0 

3. Alagamentos 0 0 1.2.3.0.0 

Fonte: SEDEC (2012). 
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No Brasil, as ocorrências de desastres são organizadas pela SEDEC que publicou, até o 

momento, o Altas Brasileiro de Desastres Naturais com os eventos recorrentes no país de 1991 

a 2010 e 1991 a 2012, e os Anuários Brasileiros de Desastres Naturais dos anos de 2011, 2012 

e 2013. A SEDEC, ainda, disponibiliza um Sistema Integrado de Informações sobre Desastres 

(S2ID) com informações da gestão de riscos e desastres no Brasil (www.s2id.mi.gov.br).  

Com base nas informações dos Atlas, Anuários, S2ID e noticiários, a seguir será 

apresentado o cenário brasileiro quanto a desastres associados a movimentos de massa e 

inundação. 

 

3.1.1 Desastres associados a movimentos de massa e inundação no Brasil 

 

Os principais fenômenos relacionados a desastres no Brasil são os derivados da 

dinâmica externa da Terra, tais como, inundações e enchentes, escorregamentos de solo e/ou 

rochas e tempestades, que estão associados a eventos pluviométricos intensos e prolongados, 

repetindo-se a cada período chuvoso mais severo. Isso ocorre devido à suscetibilidade de um 

clima tropical, com frequentes passagens de frentes frias no inverno e ocorrência de complexos 

convectivos de mesoescala na primavera e da formação dos sistemas convectivos no verão, 

originando chuvas intensas. Apesar das inundações serem os processos que produzem as 

maiores perdas econômicas e os impactos mais significativos na saúde pública, são os 

movimentos de massa que geram o maior número de vítimas fatais (TOMINAGA et al., 2009). 

Conforme mencionado no Capítulo 2, as intervenções antrópicas, tais como, 

desmatamentos, cortes, aterros, alterações de drenagem, lançamento de lixo e construção de 

moradias, efetuadas, em sua maioria, sem a implantação de infraestrutura adequada, aumentam 

os perigos de instabilização. Quando há um adensamento destas áreas, os desastres associados 

a movimentos de massa e inundação assumem proporções catastróficas causando grandes 

perdas econômicas e sociais (TOMINAGA, 2009). 

Na Tabela 3.2 estão descritos alguns dos maiores desastres ocasionados por 

precipitações intensas que motivaram inundações e movimentos de massa no Brasil, a partir 

dos anos 60. Para a construção deste histórico, foram adaptadas informações disponíveis em 

noticiários digitais como o portal G1 (g1.globo.com), UOL (uol.com.br); no informe de Araujo 

(2014), na dissertação de Medeiros (2013) e no Sistema Integrado de Informações sobre 

Desastres (S2ID).  
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Tabela 3.2 – Maiores desastres ocasionados por inundações e deslizamentos no Brasil, a partir de 1960 

DATA LOCAL INFORMAÇÕES 

02/01/1966 Rio de Janeiro, RJ 
Inundações e deslizamentos - 250 óbitos; 50 mil desabrigados; 

epidemia de leptospirose. 

23/01/1967 Serra das Araras, RJ 
Inundações e deslizamentos - 300 óbitos confirmados; 1,5 mil 

desaparecidos; 275 mm de precipitação em 3,5 horas. 

18/03/1967 Caraguatatuba, SP 
Inundações e deslizamentos - 436 óbitos (contabilização oficial) e o 

dobro dado como desaparecidos; cidade sem comunicação por um dia. 

Jan e Fev 

1979 
Minas Gerais 

Inundações - 246 óbitos; mais de 35 dias de chuva intensa; 37 cidades 

inundadas e milhares de desabrigados. 

18/02/1988 Rio de Janeiro, RJ 
Inundações e deslizamentos - 300 óbitos; em Petrópolis: 170 mortes 

em deslizamentos e 600 desabrigados; chuva de apenas 30 min. 

Jan 1996 Rio de Janeiro Inundações - 59 óbitos; 2,5 mil desabrigados. 

Jan 1997 Minas Gerais 
Inundações - 82 óbitos; 175 municípios afetados; destruição de 1857 

residências e danificando cerca de 12 mil. 

24/12/2001 Rio de Janeiro Inundações e deslizamentos - 43 óbitos, sendo 28 em Petrópolis. 

Jan e Fev 

2002 
Rio de Janeiro 

Deslizamentos - 88 óbitos; cidades mais prejudicadas foram Angra dos 

Reis, Teresópolis e Petrópolis. 

Jan a Jun 

2004 
Região Nordeste 

Inundações e deslizamentos - 104 óbitos; rompimento da barragem de 

Camará (PB). 

Jan 2007 Rio de Janeiro 
Inundações e deslizamentos - 29 óbitos; 12 mil desabrigados; Nova 

Friburgo foi a cidade mais atingida. 

22/11/2008 Santa Catarina 
Inundações e deslizamentos - 135 óbitos; 30 mil desabrigados; afetou 

principalmente Blumenau, Gaspar e Itajaí. 

Abr 2009 
Regiões Norte e 

Nordeste 

Inundações e deslizamentos - 29 óbitos e 186 mil desabrigados; 

Maranhão e Piauí foram os estados mais afetados. 

Dez 2009 a 

Jan 2010 
Rio de Janeiro 

Deslizamentos - 53 óbitos em encostas em Angra dos Reis e Ilha 

Grande. 

Dez 2009 a 
Mar 2010 

Estado de São Paulo 
Inundações e deslizamentos - 78 óbitos; a cidade de São Luiz do 
Paraitinga foi castigada com a destruição do seu patrimônio histórico. 

Abr 2010 Rio de Janeiro, RJ Inundações e deslizamentos - 93 óbitos; 288 mm em 24 h. 

Abr 2010 Niterói, RJ 
Deslizamento - 47 óbitos em encosta ocupada irregularmente sobre um 

lixão – Morro do Bumba. 

Jun 2010 Região Nordeste Inundação - 19 óbitos em Pernambuco e 34 em Alagoas. 

Jan 2011 Minas Gerais 
Inundações e deslizamentos - 16 óbitos; 20 mil desabrigados; 70 

cidades decretaram situação de emergência. 

11/01/2011 Rio de Janeiro 
Inundações e deslizamentos - 912 óbitos; 191 desaparecidos; Nova 
Fiburgo e Teresópolis foram as cidades mais afetadas. 

Out 2011 a 

Jan 2012 
Minas Gerais 

Inundações e deslizamentos - 17 óbitos; 67 mil 

desalojados/desabrigados; 195 cidades em situação de emergência. 

Jan 2013 Duque de Caxias, RJ Inundações e deslizamentos - 2 óbitos; 3,5 mil desabrigados. 

Dez 2013 Rio de Janeiro 
Inundações e deslizamentos - 1 desaparecido; 2 mil desabrigados nas 

cidades de Nova Iguaçu, Japeri, Queimados e Mesquita. 

Dez 2013 Minas Gerais 
Inundação e deslizamentos - 17 óbitos; 23 municípios decretaram 

situação de emergência. 

Dez 2013 Espírito Santo 
Inundações e deslizamentos - 21 óbitos; 50 mil desabrigados; 45 

municípios decretaram situação de emergência. 

Jan 2014 Itaóca, SP Inundações e deslizamentos - 12 óbitos; 15 desaparecidos. 

Jun 2014 Região Sul 
Inundações e deslizamentos - 10 óbitos confirmados; 420 mil 

desabrigados; 151 municípios atingidos. 

27/04/2015 Salvador, BA Inundações e deslizamentos - 14 óbitos. 

Out 2015 Santa Catarina Inundações - 4 óbitos confirmados; 23 mil desabrigados. 

Fonte: Adaptado de G1; UOL; Araujo (2014); Medeiros, (2013); S2ID. 
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Quanto à organização dos desastres ocorridos no Brasil pela SEDEC, a primeira edição 

do Atlas Brasileiro de Desastres Naturais (SANTA CATARINA, 2012) apresenta os dados 

consolidados da ocorrência de desastres registrados em documentos oficiais produzidos por 

Estados e Municípios Brasileiros, de 1991 a 2010. O documento permite identificar os desastres 

mais incidentes em cada região brasileira, conhecer a quantidade de pessoas afetadas e 

comparar as ocorrências no decorrer dos anos. 

O registro destes desastres realizou-se da seguinte maneira: emissão do NOPRED 

(Formulário de Notificação Preliminar de Desastre) e/ou AVADAN (Formulário de Avaliação 

de Danos) pelo município; oficialização do desastre pelo prefeito, por meio de um Decreto 

Municipal; homologação do Decreto Municipal pelo Ministério da Integração Nacional ou pela 

Secretaria Nacional de Defesa Civil; e publicação de uma Portaria no Diário Oficial da União 

a fim de tornar pública e reconhecida uma situação de emergência ou estado de calamidade 

pública (SANTA CATARINA, 2012). 

De acordo com as informações compiladas no Atlas, de 1991 a 2010 verificou-se que: 

a) A região Sul foi a mais afetada por inundações bruscas e alagamentos, responsável por 

36,57% das ocorrências deste tipo de desastre no Brasil, com pico nos meses de janeiro; 

b) Em termos de inundação gradual, 31,55% das ocorrências foram registradas na região 

Sudeste, seguidas pela região Nordeste (28,04%) e Sul (22,65%); 

c) Quanto aos movimentos de massa, a região Sudeste apresentou 81,72% das ocorrências, 

seguida pela região Sul (12,33%). No Sudeste foram registrados 500 óbitos e mais de 

1,8 milhões de pessoas afetadas. 

 

Para os anos de 2011, 2012 e 2013, os dados consolidados de desastres naturais 

registrados em documentos oficiais (AVADAN e NOPRED), Decretos de Declaração de 

Estado de Calamidade Pública (ECP) ou de Situação de Emergência (SE), Portarias de 

Reconhecimento Federal e informações coletadas junto às Coordenadorias Estaduais de Defesa 

Civil (CEDECs), estão compilados em três edições do Anuário Brasileiro de Desastres 

Naturais. 

No ano de 2011, 69,01% das ocorrências de movimentos de massa foram registrados na 

região Sudeste, seguido pela região Sul com 25,35% dos acontecimentos. Os números estão 

concentrados nos meses de janeiro e fevereiro, no verão, que é a estação caracterizada por ter 

níveis mais elevados de precipitação nestas regiões. Quanto às inundações, 46,75% foram 

registradas no Sudeste, 21,30% no Sul e 16,57% na região Nordeste com 71 óbitos na região 

Sul, de um total de 79. 
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 De acordo com o anuário referente ao ano de 2012, 91,89% das ocorrências vinculadas 

aos movimentos de massa foram registradas na região Sudeste, com 59,46% dos casos no estado 

de Minas Gerais; 39,47% das inundações foram registradas no Norte e 47,31% das enxurradas 

no Sudeste. 

 Em 2013, constatou-se que a região Sudeste incorporou 84,62% da totalidade dos 

deslizamentos de terra, sendo 53% das ocorrências no estado de Minas Gerais, seguindo a 

tendência verificada em 2012.  O maior número de registros de inundações deu-se na região 

Sul (33,33%), seguida pelas regiões Norte (27,45%) e Sudeste (25,98%). 

Em quase todos os registros, a quantificação de danos humanos prevaleceu em número 

maior no Sudeste, justificado pela alta densidade demográfica da região. De acordo com a Atlas, 

é possível afirmar que a densidade populacional caminha na mesma proporção de mortos por 

milhão de habitantes. 

O maior deslizamento ocorrido no Brasil foi registrado no mês de janeiro de 2011, na 

Região Serrana do Rio de Janeiro (Figura 3.1) deixando um número incalculável de cicatrizes 

de escorregamentos em encostas da região, provocando oficialmente 912 mortes e mais de 45 

mil desabrigados e desalojados.  

 

Figura 3.1 – (a) e (b): Deslizamentos no Rio de Janeiro em janeiro de 2011 

  
Fonte: Banco Mundial (2012). 

 

A tragédia caracterizada por inundações e deslizamentos decorrentes de fortes e 

contínuas precipitações em novembro de 2008, no Vale do Itajaí em Santa Catarina (Figura 

3.2), causou 135 óbitos oficialmente confirmados, desabrigou e desalojou cerca de 78 mil 

pessoas. 

Eventos como estes demonstram a significativa vulnerabilidade dos centros urbanos aos 

eventos extremos de precipitação e indicam a urgência de melhoria da infraestrutura em geral. 

(a) 
(b) 

http://blogs.estadao.com.br/olhar-sobre-o-mundo/?attachment_id=9400
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Figura 3.2 – (a) e (b): Deslizamentos e inundações no Vale do Itajaí em novembro de 2008 

  
Fonte: O Regional (2008). 

 

Diante da necessidade de se ter uma base de dados atualizada sobre os eventos que já 

ocorreram, conhecendo a localização geográfica, época/período, número de fatalidades e outros 

dados relevantes, o IPT iniciou em 1988 um projeto para catalogar os eventos de movimentos 

de massa para se ter uma ideia da realidade brasileira e fornecer números para auxiliar na gestão 

de riscos. Segundo Macedo e Martins (2015), este banco de dados é pioneiro no país e o único 

nestes moldes, sendo utilizado pelo poder público para analisar a distribuição de recursos para 

a prevenção de desastres nos municípios. 

Conforme os autores, a Figura 3.3 apresenta os dados cadastrados no Banco de Mortes 

por ano de ocorrência. Nota-se que existem casos anômalos ao longo do tempo e entre toda a 

distribuição o ano de 2011 é o mais relevante, com número de mortes muito superior. Isto se 

deve ao evento extremo que atingiu a região Serrana do Rio de Janeiro (Figura 3.1). 

 

Figura 3.3 – Gráfico de distribuição de mortes por deslizamento no decorrer dos anos, entre 1988 e abril de 2015 

 
Fonte: Macedo e Martins (2015). 

(a) (b) 
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São contabilizados, também, os óbitos em deslizamentos por estados. Em ordem 

decrescente, tem-se os oito primeiros: Rio de Janeiro (1819), São Paulo (422), Minas Gerais 

(332), Bahia (209), Santa Catarina (206), Pernambuco (189), Alagoas (76) e Espírito Santo 

(66). Quanto aos municípios, os dez que apresentam maior número de fatalidades entre 1988 e 

abril de 2015 são os apresentados na Figura 3.4. O Estado de Pernambuco é o 6º em número de 

mortes por deslizamentos e dentre os municípios brasileiros Recife encontra-se em 7º lugar. 

  

Figura 3.4 – Relação dos 10 municípios que apresentam maior número de óbitos entre 1988 e abril de 2015 

 

Fonte: adaptado de Macedo e Martins (2015). 

 

Para Macedo e Martins (2015), os eventos de movimentos de massa que geram mortes 

apresentam distinção entre si, como por exemplo a frequência em que ocorrem em determinadas 

regiões. Como exemplo, em alguns estados os eventos são frequentes e possuem um pequeno 

número de vítimas (Minas Gerais); em outros ocorrem eventos extremos de menor frequência 

e grande número de vítimas (Santa Catarina); e ainda há localidades em que ocorrem ambos os 

tipos de eventos, alta frequência e poucas fatalidades e frequência menor com grande número 

de vítimas (Rio de Janeiro). Os autores mencionam a tendência de a cada 6 ou 7 anos ocorrerem 

eventos mais críticos, relacionando-os com o El Niño ou La Niña. 

Uma atualização dos dados de eventos até março de 2016, principalmente após um verão 

2015-2016 bastante chuvoso no sul e sudeste do país, elevou o número de óbitos de 3396 (1988 

até abril de 2015) para 3469 (MACEDO & MIRANDOLA, 2016). 

 

3.1.1.1 Movimentos de massa e inundações na Região Metropolitana do Recife 

 

Segundo dados de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a Região 

Metropolitana do Recife (RMR) possui uma área de 2766,9 km² com aproximadamente 3,7 
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milhões de habitantes sendo 94% residentes em área urbana, composta por 14 municípios: 

Abreu e Lima, Araçoiaba, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Igarassu, Ilha de Itamaracá, 

Ipojuca, Itapissuma, Jaboatão dos Guararapes, Moreno, Olinda, Paulista, Recife e São Lourenço 

da Mata. 

A partir de 1940, a paisagem da RMR começou a passar por transformações urbanísticas 

devido à explosão demográfica e a consequente ocupação dos espaços vazios entre as principais 

vias de ligação. A urbanização acelerada fez com que os bairros e municípios perdessem seus 

limites, ligando-se por contínuas composições de quadras, ruas e edificações, se espalhando na 

planície e sobre os morros, desordenadamente, constituindo nos altos e nos córregos grandes 

assentamentos populacionais das cidades. Conforme Bandeira (2010), os municípios de Recife, 

Camaragibe e Jaboatão dos Guararapes apresentam maiores números de pessoas morando em 

áreas de risco a deslizamento e inundação. 

A ocupação dos morros da RMR, é um processo que se desenvolve desde o período 

colonial e que se iniciou nas cidades de Recife e Olinda e, em geral, pela população de baixa 

renda. Há muitos anos a região sofre com a ocorrência de deslizamentos, porém, esse problema 

se tornou mais grave a partir da década de 80, quando foram registradas dezenas de 

escorregamentos na zona norte da cidade de Recife. Tem sido observado que os deslizamentos 

de encostas na RMR são rasos, em sua maioria, e a superfície de ruptura é translacional, paralela 

ao talude. A chuva e a forma de ocupação das encostas são os principais fatores que contribuem 

para as ocorrências dos movimentos de massa e dos processos erosivos, sendo a erosão hídrica 

pluvial e os escorregamentos planares os principais processos de instabilização das encostas 

(Gusmão, 1997). 

Além dos deslizamentos, a RMR sofre com problemas de inundação, alagamentos e 

enchentes devido a diversos fatores, entre eles: áreas planas fortemente urbanizadas; regiões 

situadas a nível do mar; ocupação das áreas de risco à inundação e de encostas, aumentando a 

descarga da inundação; ocorrência de chuvas intensas; lençol freático elevado; redução da 

capacidade de escoamento dos corpos d’ água; deficiência de projeto, construção e manutenção 

da rede de drenagem; risco de operação das barragens de contenção de cheias; e falta de 

educação ambiental por parte da população. 

De acordo com as informações de Bandeira (2010), Jornal do Commercio 

(www.jconline.ne10.uol.com.br) e o S2ID, a quantidade contabilizada de mortes por 

deslizamento e inundações na RMR de 1966 até junho de 2016, estão apresentadas na Figura 

3.5. Buscaram-se relatos dos acidentes mais graves ocorridos, já que existe dificuldade de se 

obter dados históricos junto a órgãos oficiais. 

http://www.jconline.ne10.uol.com.br/


66 

    

Figura 3.5 – Histórico de mortes por deslizamento e inundação na RMR  

 
Fonte: Adaptado de Bandeira (2010); Jornal do Commercio; S2ID. 

 

Na RMR, desde a década de 60, foram as inundações que causaram maior número de 

vítimas fatais, apesar de os escorregamentos acontecerem com mais frequência, normalmente 

em locais isolados e atingindo poucas edificações e pessoas em uma mesma ocorrência. 

Bandeira (2010) apresenta que a região possui registros de deslizamentos com vítimas em maior 

concentração nos municípios de Recife, Olinda, Camaragibe e Jaboatão dos Guararapes. Em 

Olinda, os deslizamentos colocam em risco também os patrimônios históricos e artísticos, 

representados por igrejas e monumentos localizados em áreas de encostas e topos de colinas. 

Devido a elevada quantidade de vítimas por estes processos, o poder público deu início 

a implantação de sistemas de gerenciamento de risco, dentre os quais podem ser citados o 

“Programa Metropolitano Viva o Morro”, criado em 1997 pela CONDEPE-FIDEM, 

gerenciando ações estruturais e não estruturais nas encostas e alagados; o “Programa Guarda-

Chuva”, implantado em 2001 pela Defesa Civil, gerenciando os riscos da cidade; e o programa 

“Parceria nos Morros” (2001), uma das frentes de trabalho das operações de inverno que 

disponibiliza material de construção e acompanhamento técnico para que os próprios moradores 

entrem com a mão de obra para construções de pequeno porte. 

 

3.2 MAPEAMENTO DE RISCO E METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO BRASILEIRAS 

 

No processo de gerenciamento de risco, a nível internacional a UNDRO (1991) deu 

importante contribuição sugerindo quatro principais etapas para a gestão do risco (Bandeira e 

Coutinho, 2012b): 

 Identificação e análise de riscos; 
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 Adoção de medidas estruturais para a prevenção de acidentes e a redução dos riscos; 

 Adoção de medidas não estruturais com implantação de planos preventivos de defesa 

civil para os períodos das chuvas mais intensas, monitoramento e atendimento das 

situações de emergência; 

 Informação pública e capacitação para prevenção e autodefesa. 

 

Os principais anais internacionais de conferência sobre gerenciamento de áreas de riscos 

de deslizamentos de encostas (Landslide Risk Management) apresentam três grandes principais 

etapas no processo de gerenciamento (Fell Hartford, 1995; Coutinho e Bandeira, 2012a): 

 Análise de risco (Risk Analysis); 

 Avaliação do risco (Risk Assessment); 

 Gerenciamento do risco (Risk Management). 

 

Estas etapas de gerenciamento foram absorvidas por vários países, inclusive pelo Brasil, 

onde era evidente que o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil encontrava-se inadequado 

para atender aos desastres que vinham ocorrendo.  

Uma iniciativa importante a nível nacional foi a criação do Ministério das Cidades 

(2003), onde a análise de risco se tornou uma estratégia política que vem disponibilizando 

subsídios aos municípios para a elaboração de Planos Municipais de Redução de Risco 

(PMRR), que constam da análise e mapeamento, proposta de intervenção e estimativa de 

recursos necessários para mitigar ou reabilitar áreas de risco a movimentos de massa 

(ALHEIROS, 2011). 

 Em 10 de abril de 2012 foi criada a Lei Federal Nº 12.608 (novo marco legal para o 

Sistema Nacional de Defesa Civil), que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil 

(PNPDEC), a qual dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC) e 

o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil (CENPDEC), sendo um instrumento de 

combate e redução de risco de desastres.  

Dentre as diretrizes e objetivos da PNPDEC, destaca-se: 

 Atuação articulada entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios para 

redução de desastres e apoio às comunidades atingidas; 

 Ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação; 

 Reduzir os riscos de desastres; 

 Prestar socorro e assistência à população atingida por algum desastre; 
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 Promover a identificação e avaliação das ameaças, suscetibilidades e vulnerabilidades 

a desastres, de modo a evitar ou reduzir a sua ocorrência;  

 Monitorar os eventos meteorológicos, hidrológicos, geológicos, biológicos, nucleares, 

químicos e outros potencialmente causadores de desastres. 

 

De acordo com Bertone e Marinho (2013), paralelamente aos ajustes para a publicação 

do novo marco da Defesa Civil, elaborava-se o Programa Gestão de Riscos e Resposta a 

Desastres do PPA 2012-2015 (Programa 2040), ressaltando-se a importância de voltar os 

esforços para o campo da prevenção. A estruturação dos trabalhos pautou-se na identificação 

dos principais desastres que ocorrem no país e na seleção de municípios mais críticos a esses 

eventos, de modo a priorizar a ação pública. Chegou-se ao número de 821 municípios que 

representam 94% das mortes e 88% das pessoas afetadas por algum desastre. 

A fim de implementar as diretrizes é que surgiram as parcerias e convênios junto ao 

Ministério da Integração Nacional, para o mapeamento das áreas de risco a movimentos de 

massa e inundação dos municípios, contemplando estudos de identificação de ameaças, 

suscetibilidades, vulnerabilidades, riscos de desastres e proposta de ações de mitigação, 

preparação, resposta e recuperação. Uma das parcerias firmadas pelo Ministério da Integração 

Nacional é com a UFPE / GEGEP, cujo projeto é referência para este trabalho. 

Com o crescente registro de incidentes de movimentos de massa e inundações 

decorrentes do ritmo acelerado de ocupação em áreas de encostas e várzeas, há uma enorme 

demanda por trabalhos de mapeamento destes locais. É essencial que autoridades tenham à sua 

disposição mapas adequados descrevendo as áreas de risco e também é importante que estejam 

cientes dos processos que levam à identificação destes locais (JTC-1, 2008). 

Conforme Brasil (2007), o gerenciamento de áreas urbanas com risco de deslizamentos, 

enchentes e inundações tem como base quatro questões, a partir das quais o trabalho é 

desenvolvido. A primeira é relativa ao tipo de processo a ser mapeado, deve-se verificar quais 

são presentes e como eles ocorrem, identificando os seus condicionantes naturais e/ou 

antrópicos. Definidos os processos, o mapeamento sinalizará onde estes ocorrem e, por meio 

de estudos de correlação e monitoramento, serão definidos os momentos de maior probabilidade 

de deflagração do processo. Sabendo o tipo de processo, como, onde e quando ele poderá 

ocorrer, serão definidas as medidas a serem tomadas, sejam de caráter estrutural ou não e quem 

será o responsável por elas. 

O mapa de risco é um importante instrumento de política pública de gerenciamento para 

o governo, que permite hierarquizar os problemas, avaliar os custos de investimentos e dar 
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suporte às negociações com a comunidade. O Plano Diretor e a Lei de Uso e Ocupação do Solo 

podem definir o destino das áreas de risco através das diretrizes para uma urbanização 

controlada, garantindo segurança e bem-estar social, impedindo o aumento da vulnerabilidade 

da área. O mapa pode ser utilizado com os seguintes propósitos: instrumento de planejamento 

urbano; definição de áreas prioritárias para intervenções em base técnica, e não política; 

definição do sistema de controle nos pontos críticos; definição do tipo de tratamento da área em 

função do processo atuante; instrumento de negociação com as comunidades e órgãos de 

financiamento e orçamento de intervenções estruturais (BRASIL, 2010). 

 

3.2.1 Definições e terminologias adotadas na avaliação do risco 

 

De acordo com o International Strategy for Disaster Reduction – ISDR (2004), a 

classificação internacional adotada para os riscos é a descrita na Tabela 3.3. 

 

Tabela 3.3 – Classificação e conceitos de riscos 

RISCOS NATURAIS 

Processos ou fenômenos naturais que ocorrem na biosfera e podem resultar em danos. São classificados 

conforme sua origem: hidrometeteorológicos, geológicos ou biológicos 

ORIGEM EXEMPLOS DE FENÔMENOS 

Riscos Hidrometeorológicos 

Processo naturais ou fenômenos de ordem 

atmosférica, hidrológica e oceânica 

Inundações, fluxos de detritos ou de lama; erosão, 

tempestades, incêndios florestais, avalanches e 

ciclones tropicais 

Riscos Geológicos 

Fenômenos terrestres naturais associados a processos 

endógenos tectônicos ou exógenos, como os 

movimentos de massa 

Terremotos, maremotos, atividade vulcânica, 

movimentos de massa: deslizamentos, quedas de 

rochas e corridas de lama, colapsos e atividades de 

falhas geológicas 

Riscos Biológicos 

Processos de origem orgânica decorrentes de vetores 

biológicos, incluindo exposições a microorganismos 

patogênicos, toxinas e substâncias bioativas 

Surtos de doenças epidêmicas, contágio por plantas e 

animais e infestações extensivas (pragas de 

gafanhotos) 

RISCOS TECNOLÓGICOS 

Perigo associado a acidentes tecnológicos ou industriais, falhas estruturais ou humanas que possam causar 

perdas de vidas, ferimentos, danos a propriedades, ruptura social ou econômica ou danos ambientais, quase 

sempre associados a riscos antropogênicos. Exemplos: poluição industrial, emissão nuclear e radioatividade, 

lixos tóxicos, ruptura de barragens, acidentes de transportes ou tecnológicos (explosões, incêndios, 

derramamentos). 

DEGRADAÇÃO AMBIENTAL 

Processos induzidos por comportamentos e atividades humanas (às vezes combinados com riscos naturais) 

que causam danos aos recursos naturais, impactando adversamente os processos naturais e ecossistemas. Os 

efeitos potenciais são variados e podem contribuir para o aumento da vulnerabilidade, frequência ou 

intensidade dos riscos naturais. Exemplos: degradação da terra, desflorestamento, desertificação, incêndios 

florestais, poluição do ar e da água, mudança climática e aumento do nível do mar. 

Fonte: ISDR (2004). 
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A partir da nomenclatura internacionalmente aceita, vários conceitos básicos a respeito 

de risco têm sido testados e colocados em prática em diferentes contextos, por mais de 30 anos.  

Varnes (1984) definiu os seguintes termos:  

 Perigo Natural (Natural Hazard - H): probabilidade de ocorrência de um fenômeno 

dentro de um certo período de tempo e de uma determinada área (suscetibilidade); 

 Vulnerabilidade (Vulnerability – V): grau de perda de um determinado elemento ou um 

conjunto de elementos em risco, resultante da ocorrência de um fenômeno natural; 

 Risco Específico (Specific Risk – RS): que corresponde ao grau esperado de perda 

devido a um fenômeno natural (RS = V x H); 

 Elementos em Risco (Elements at Risk – E): são relativos à população, propriedades e 

atividades econômicas, incluindo serviços públicos em risco em uma dada área; 

 Risco (Risk – R), 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. (R = E x RS). 

 

Portanto, o Risco pode ser expresso pela Equação 3.1 (Varnes, 1984): 

 

R = E ∗ H ∗ V (Equação 3.1) 

 

Na avaliação do risco em uma determinada situação, devem ser considerados a 

suscetibilidade da área ao tipo de desastre em questão, o perigo potencial, o grau de exposição 

e a vulnerabilidade dos sistemas encontrados (BANDEIRA, 2003). 

Para Augusto Filho et al. (1990), os conceitos de análise de risco podem ser expressos 

por uma relação simples: R = P x C, onde R é o risco; P é a probabilidade (se quantificada) ou 

frequência (F) ou possibilidade da ocorrência de um evento; ou seja, P é a suscetibilidade (S) 

de uma área à ocorrência de um determinado evento; e C representa as consequências sociais 

ou econômicas potenciais (vulnerabilidade). 

Para Einstein (1997), o risco é declarado através da seguinte expressão analítica 

(Equação 3.2): 

 

R = p [perigo] ∗ u (X) (Equação 3.2) 

 

R = Risco; 

p [perigo] = Probabilidade de ocorrência do perigo; 
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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. 

  

Oliveira (2004) define risco conforme a Equação 3.3: 

 

R = p [perigo] ∗ V ∗ E (Equação 3.3) 

 

R = Risco; 

p [perigo] = Probabilidade de ocorrência do perigo numa situação de risco; 

V = Vulnerabilidade dos elementos em risco; 

E = Elementos em risco. 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 vir a se tornar vítima fatal de um acidente. Neste 

caso, o valor de E é igual à unidade. 

 

O Comitê Técnico de Escorregamentos e Encostas Artificiais das Associações 

Internacionais ISSMGE, IAEG e ISRM – Joint Technical Committee 1 – JTC-1 (2008) 

reconhece que existe a necessidade de uma terminologia unificada em zoneamento de 

suscetibilidade, perigo e risco para assegurar que processos fundamentais de avaliação sejam 

considerados e aplicados em áreas propensas a processos do meio físico.  

Para tanto, algumas das definições e terminologias adotadas pelo JTC-1 (2008) e 

atualmente aceitas são: 

 Evento: Fenômeno com características, dimensões e localização geográfica registradas 

no tempo, sem causar danos econômicos e/ou sociais; 

 Perigo: Condição cujo potencial pode causar uma consequência indesejável. A descrição 

de um perigo de escorregamento deve incluir o local, volume (ou área), classificação e 

velocidade dos escorregamentos em potencial e materiais destes resultantes, e a 

probabilidade de sua ocorrência dentro de um período de tempo determinado; 

 Vulnerabilidade: Grau de perda para um dado elemento ou grupo de elementos dentro 

de uma determinada área passível de ser afetada por um fenômeno ou processo. É 

expressa numa escala de zero (sem perda) a um (perda total). Para propriedades, a perda 

será o valor do dano relativo ao valor da propriedade; para pessoas, será a probabilidade 



72 

    

de uma vida em particular (elemento em risco) ser perdida, dado que a pessoa seja 

afetada pelo processo; 

 Suscetibilidade: Indica a potencialidade de ocorrência de processos naturais e induzidos 

em uma dada área, expressando-se segundo classes de probabilidade de ocorrência. É 

uma análise quantitativa ou qualitativa da classificação, volume (ou área) e distribuição 

espacial de escorregamentos que existem ou podem ocorrer em uma área, podendo 

também incluir uma descrição da velocidade e intensidade do escorregamento existente 

ou em potencial. Embora seja esperado que escorregamentos ocorrerão com mais 

frequência em áreas mais suscetíveis, na análise de suscetibilidade o período de tempo 

não é levado em conta. A suscetibilidade de escorregamentos inclui aqueles cuja origem 

é em sua própria área ou fora dela, mas pode se mover ou regressar para a área de 

origem; 

 Elementos 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; 

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

propriedade ou meio ambiente. O risco é frequentemente estimado pelo produto da 

probabilidade de um fenômeno de uma dada magnitude multiplicado por suas 

consequências. No entanto, uma interpretação mais geral de risco envolve uma 

comparação da probabilidade e consequências numa forma que não calcule o produto. 

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

risco é definido para a perda de vida (probabilidade anual que pessoas em risco irão 

perder suas vidas levando em conta o perigo do processo, a probabilidade espaço-

temporal e a vulnerabilidade da pessoa) e para a 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); 

 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. 

Uma medida do grau de certeza, que tem um valor entre zero (impossibilidade) e um 

(certeza). É uma estimativa da probabilidade da magnitude de uma quantidade incerta 

ou a probabilidade de ocorrência de um evento no futuro; 
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 Controle ou Tratamento de Risco: O processo de tomada de decisão para gerenciamento 

de risco e a implementação de medidas de mitigação de risco e re-avaliação de sua 

eficácia de tempos em tempos, utilizando os resultados da avaliação de risco como um 

dado.  

 

Para complementar, além das terminologias citadas pelo JTC-1 (2008), adota-se a 

conceituação de “desastre” da UN-ISDR (2009), apresentada no início deste Capítulo. Quanto 

ao conceito de “vulnerabilidade”, Cardona (2008) aborda que não deve ser considerada somente 

através da exposição dos elementos, mas juntamente com as fragilidades sociais e a capacidade 

da sociedade atingida por um fenômeno perigoso responder ao seu impacto. 

A partir dos conceitos abordados, neste trabalho a definição de risco adotada apresenta-

se na Figura 3.6, onde o risco é resultado da associação entre perigo e consequências 

(COUTINHO, 2015).  

Devido à dificuldade de se obter alguns parâmetros relacionados a perigo (como por 

exemplo a intensidade, probabilidade e recorrência – que necessita de bases históricas), 

usualmente adota-se a identificação da suscetibilidade a determinado processo, de acordo com 

suas condicionantes. Para a obtenção das consequências, são associados os fatores de 

vulnerabilidade (físico-ambientais, socioeconômicos e culturais e falta de resiliência) aos 

elementos expostos (edificações e arredores, infraestrutura, população, etc.). 

 

Figura 3.6 - Definição de risco 

 
Fonte: Coutinho (2015) 
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3.2.2 Metodologias de mapeamento de risco a movimentos de massa e inundação 

 

De acordo com Coutinho e Bandeira (2012a), o mapa de risco é um instrumento 

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

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

realizada de duas formas: 

 Zoneamento de risco: são delimitados setores nos quais, em geral, encontram-se 

instaladas várias moradias, sendo identificados os processos destrutivos atuantes, as 

características da área como um todo e o grau de risco do setor. A codificação dos graus 

de risco pode utilizar números (1, 2, 3...), termos linguísticos (baixo, médio, alto...), 

cores ou hachuras; 

 Cadastramento de risco: o risco é avaliado de forma pontual, moradia por moradia, 

conforme suas informações específicas.  

 

Fell et al. (2008), definem duas formas para determinar o grau de risco de uma área: 

 Análise probabilística (quantitativa): através da apresentação da probabilidade de 

ocorrência do acidente geológico/geotécnico, em determinado intervalo de tempo – 

risco probabilístico; 

 Análise relativa (qualitativa): através da simples comparação entre as situações de riscos 

identificadas, sem cálculos probabilísticos quanto à ocorrência – risco relativo. 

 

No Brasil os mapeamentos de risco são predominantemente executados por análises 

relativas, com base na opinião técnica da equipe que realiza o mapeamento com informações 

dos moradores da área.  

A seguir, serão sucintamente descritas algumas experiências para o mapeamento de 

áreas de risco a movimentos de massa: 

 Metodologia de Gusmão Filho et al. (1992) para elaboração de mapa de risco de erosão 

e escorregamento; 

 Metodologia modificada de Gusmão Filho et al., aplicada no município de Camaragibe 

(2003) – Experiência GEGEP / UFPE; 

 Metodologia de avaliação e mapeamento de áreas de risco de deslizamento de encostas 

– Ministério das Cidades / IPT (2007); 

 Metodologia para elaboração de cartas de suscetibilidade e risco a movimentos de massa 

(escala 1:5.000): aplicação na área central de Angra dos Reis (RJ). 
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As metodologias brevemente apresentadas para o mapeamento de risco a inundação, 

serão as seguintes: 

 Metodologia de avaliação e mapeamento de áreas de risco a inundação – Ministério das 

Cidades / IPT (2007) 

 Metodologia simplificada a partir do IPT (2007), utilizada em São Paulo (2013) para o 

mapeamento de áreas de risco a inundação. 

 

3.2.2.1 Metodologia de Gusmão Filho et al. (1992) para elaboração de mapa de risco de erosão 

e escorregamento 

 

A metodologia desenvolvida por Gusmão Filho et al. (1992) trata-se de um método 

índice de análise relativa, onde se compara as situações de riscos sem cálculo probabilístico 

tendo resultados de caráter qualitativo. Este método é aplicado a setores homogêneos de 

encostas, verificando suas características de ocupação e infraestrutura, além de considerar 

fatores geológicos, topográficos, ambientais e os principais indicadores que afetam a 

estabilidade das encostas. 

Os fatores topográficos e geológicos têm como atributos os elementos da suscetibilidade 

da área e o fator ambiental envolve fatores relacionados à suscetibilidade e vulnerabilidade. 

Neste método, o fator meteorológico é adotado uniforme para toda a área de estudo, 

considerando o mesmo índice pluviométrico para a região. Na avaliação dos riscos, os atributos 

são considerados sob condições de chuvas intensas. 

Através de uma ficha para o levantamento de todos os indicadores, verificam-se em 

campo e em escritório os valores e características de cada um dos atributos, avaliando-os 

qualitativamente para o seu grau de risco (Muito Baixo = 1; Baixo = 2; Médio = 3; Alto = 4; 

Muito Alto = 5). 

Após a obtenção do grau de risco para cada atributo, calcula-se o grau de risco para cada 

fator (topográfico, geológico e ambiental) através da média aritmética dos valores dos seus 

atributos. Por fim, calcula-se o grau de risco de cada setor de encosta através da média 

aritmética ou ponderada (dependendo dos pesos que lhe são atribuídos) dos fatores, conforme 

a Equação 3.4: 

 

GRFENC = [
(P1 ∗ GRT) + (P2 ∗ GRG) + (P3 ∗ GRA)

(P1 + P2 + P3)
] (Equação 3.4) 
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 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 ambientais); 

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

 P1, P2, P3 = São os pesos do fator topográfico, geológico e ambiental, respectivamente. 

 

Conforme Gusmão Filho et al. (1993), para as encostas de Recife o grau de risco final 

foi calculado através de uma média ponderada com peso 2 para topografia, 1 para geologia e 3 

para o ambiente, ressaltando a importância relativa dos fatores de risco na deflagração dos 

deslizamentos. Nas encostas de Jaboatão dos Guararapes e Olinda, o autor considerou a média 

aritmética entre os três fatores para o cálculo do grau de risco final. 

Com os valores finais do grau de risco para cada setor, observam-se os valores extremos 

e divide-se linearmente o intervalo em cinco faixas, definindo-as para os termos linguísticos 

(muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto). 

 

3.2.2.2 Metodologia modificada de Gusmão Filho et al., aplicada no município de 

Camaragibe (2003) – Experiência GEGEP / UFPE 

 

O desenvolvimento da metodologia para aplicação no município de Camaragibe pelo 

GEGEP / UFPE, teve como base a experiência de Gusmão Filho et al. (1992), com 

modificações de forma a atender as características da área em estudo e para adequar-se ao 

modelo de avaliação de risco sugerido pelo Ministério das Cidades, classificando o risco em 4 

grupos. 

Nesta seção a metodologia será brevemente explanada e para conhecimento dos seus 

detalhes, sugere-se a leitura dos seguintes trabalhos: Bandeira (2003), Bandeira et al. (2004), 

Bandeira et al (2005), Bandeira e Coutinho (2012). 

Esta metodologia, como a de Gusmão Filho et al. (1992), adotou um método índice de 

análise relativa que dá resultados qualitativos, empregados a setores individualizados de 

encostas. Foi elaborada uma ficha de dados para uniformizar e comparar as informações 

coletadas, considerando geologia, topografia e fatores ambientais. 

A Tabela 3.4 apresenta os fatores adotados para identificar os graus de risco em 

Camaragibe. Os atributos de altura e largura dos cortes, no fator topográfico, foram 

acrescentados a esta metodologia. 
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Tabela 3.4 – 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; 

- Evidências de movimento. 

- Vegetação; 

- Drenagem; 

- Cortes; 

- Densidade demográfica (hab/ha); 

- Tratamento. 

Fonte: Bandeira (2003). 

 

Cada um destes atributos foi analisado em uma escala de quatro termos (Baixo = 1; 

Médio = 2; Alto = 3; Muito Alto = 4), proposta no 1º Seminário Nacional de Controle de Risco 

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

nas avaliações; diferentemente da metodologia de Gusmão Filho et al. (1992) que utilizou cinco 

graus de risco. O risco muito alto (R4) é a condição mais crítica, apresentando feições de 

instabilidade (trincas em edificações, fissuras no solo, voçorocas, etc.) determinada pela alta 

possibilidade de ocorrência de acidente. 

Para avaliar o grau de risco dos atributos associando-os aos quatro números, observou-

se os valores extremos obtidos em todos os setores de encosta e dividiu-se o intervalo em quatro 

faixas para encontrar o incremento (i). Exemplo: se as alturas dos setores de encosta variaram 

de 6 a 58 m, a variação é igual a 52 m; dividindo esta variação em 4 faixas, obtém-se um 

incremento (i) de 13,0 m. Portanto, os valores de graus de risco serão: <19 (baixo); 19-32 

(médio); 32-45 (alto); >45 (muito alto), associados aos números de 1 a 4. 

Alheiros (1998) relata que o tratamento é um atributo importante para a redução do grau 

de risco de uma área e propôs uma fórmula redutora para atributos do fator ambiental, aplicada 

nas encostas de Recife. Bandeira (2003), adaptou a fórmula para a metodologia aplicada ao 

município de Camaragibe, conforme a Equação 3.5. 

Esta equação é utilizada para calcular a nota dos atributos de vegetação, drenagem e 

cortes, considerando os efeitos do tratamento na redução do risco. Nessa proposta, a redução 

do grau de risco para os atributos do fator ambiental é proporcional à nota do tratamento, por 

exemplo: na ausência de tratamento (nota 4) o fator redutor será zero, e os graus de risco dos 

atributos vegetação, drenagem e cortes são iguais aos iniciais; no caso de uma área tratada (nota 

1) o grau de risco reduz e os valores de vegetação, drenagem e cortes são iguais a 1; no caso do 

tratamento incompleto, com nota intermediária entre 1 e 4, o valor do risco dos atributos 

ambientais serão proporcionais à nota do tratamento. O grau de risco final do fator ambiental é 

calculado pela média aritmética entre os quatro atributos (vegetação, drenagem, cortes e 
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densidade populacional), tendo considerado o fator redutor do tratamento, exceto para a 

densidade populacional que é inelástica, não sofrendo redução devido ao tratamento. 

 

GRAt = GRAi − [(
GRAi − 1)

3
) ∗ (4 − 𝑇)] (Equação 3.5) 

 

GRAt = Grau de risco de um atributo ambiental incluindo o tratamento; 

GRAi = Grau de risco de um atributo ambiental sem tratamento; 

T = Nota do tratamento. 

 

Como o município de Camaragibe encontra-se em áreas de tabuleiros, relevo 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 a mesma importância que o risco topográfico e por isso foram atribuídos pesos 

iguais (2) para ambos os fatores; para o fator ambiental atribuiu-se peso 3 por ser o mais 

importante na composição do risco devido à ação antrópica. Portanto, no município o grau de 

risco final foi calculado através da Equação 3.6. 

 

GRF = [
(2 ∗ GRT) + (2 ∗ GRG) + (3 ∗ GRAt)

7
] (Equação 3.6) 

  

GRF = Grau de risco final; 

GRT = Grau de risco topográfico; 

GRG = Grau de risco geológico; 

GRAt = Grau de risco ambiental incluindo a nota do tratamento. 

 

Obtidos os valores de graus de risco de todos os setores de encostas e observando os 

seus valores extremos, divide-se linearmente o intervalo em quatro faixas para o termo 

linguístico do grau de risco final. 

 

3.2.2.3 Metodologia de avaliação e mapeamento de áreas de risco de deslizamento de encostas 

– Ministério das Cidades / IPT (2007) 

 

Devido à necessidade de uniformização dos procedimentos para a avaliação de riscos a 

deslizamentos de encostas, o Ministério das Cidades propôs uma metodologia desenvolvida 

pelo IPT (2007). A nível nacional, esta metodologia tem sido a mais utilizada para o 
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gerenciamento de risco e propõe uma escala de hierarquização com classificação distribuída em 

quatro graus (níveis) de probabilidade de ocorrência de processos de escorregamentos. A sua 

forma de avaliação é qualitativa, a partir da observação dos indicadores de instabilidade 

relatados em fichas cadastrais que permitem ao avaliador determinar a potencialidade de 

ocorrência de acidentes, identificando os condicionantes naturais e induzidos. 

O roteiro metodológico para a análise e mapeamento de risco, consta das seguintes 

etapas: 

 1ª – Dados gerais sobre a moradia ou grupo de moradias: madeira, alvenaria ou misto; 

 2ª – Caracterização do local: tipo de talude (natural ou corte), tipo de material (solo, 

aterro ou rocha), presença de materiais (rocha e matacões, bananeiras, lixo e entulho), 

inclinação da encosta ou corte, distância da moradia ao topo ou base do talude; 

 3ª – Origem e destino da água da chuva, servidas e esgoto; 

 4ª – Vegetação no talude ou proximidades: acréscimo ou prejudiciais à estabilidade; 

 5ª – Sinais de movimentação: feições de instabilidade; 

 6ª – Tipos de processos de instabilização esperados ou ocorridos; 

 7ª – Determinação do grau de risco conforme os critérios da Tabela 3.5; 

 8ª – Verificação da necessidade de remoção de moradores das edificações. 

 

Esta metodologia foi utilizada para a realização de mapeamentos na Região 

Metropolitana do Recife, com as informações tabuladas em duas fichas, de modo a permitir a 

inserção dos dados diretamente em um sistema de geoinformação e também foi elaborada uma 

terceira ficha referente às intervenções estruturais (BRASIL, 2010). 

A Ficha 1 é preenchida para cada setor de risco, o qual é lançado sobre a base 

cartográfica (Unibase), contendo quatro campos principais: identificação do setor com a 

anotação do grau de risco; fatores de suscetibilidade; fatores de vulnerabilidade; intervenções e 

endereço de moradias ameaçadas e a remover. 

A Ficha 2 compreende o assentamento como um todo, contendo três campos principais: 

identificação do assentamento; caracterização geral (ocupação, geológico-geotécnicas, relevo, 

hidrografia e vegetação); e quadro com a síntese dos setores de risco (quantidade de edificações, 

edificações ameaçadas e remoções necessárias). 

A Ficha 3 foi criada para indicar as intervenções de engenharia, sugeridas para a redução 

do risco de cada setor, contendo: identificação do assentamento e do setor de risco; quadro com 

as propostas de intervenções sugeridas e seus respectivos códigos. 
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Tabela 3.5 – Critérios para a determinação dos graus de risco 

GRAU DESCRIÇÃO 

R1 

Baixo 

- Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes (declividade, tipo de terreno) e o nível de 

intervenção no setor são de baixa potencialidade para o desenvolvimento de processos de 

escorregamentos e solapamentos; 

- Não se observa evidência de instabilidade. Não há indícios de desenvolvimento de processos de 

instabilização de encostas e de margens de drenagens; 

- Mantidas as condições existentes, não se espera a ocorrência de eventos destrutivos no período 

compreendido por uma estação chuvosa normal.  

R2 

Médio 

- Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes 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 algumas evidências de instabilidade (encostas e margens de drenagens), 

porém incipientes. O processo de instabilização encontra-se no estágio inicial de desenvolvimento; 

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

durante episódios de chuvas intensas e prolongadas, no período compreendido por estação chuvosa. 

R3 

Alto 

- Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes 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 significativas evidências de instabilidade (trincas no solo, degraus de 

abatimento em taludes). O processo de instabilização está em pleno desenvolvimento, ainda sendo 

possível monitorar a sua evolução; 

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

durante episódios de chuvas intensas e prolongadas, no período compreendido por estação chuvosa. 

R4 

Muito 

Alto 

- Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes e o nível de intervenção no setor são de 

muita alta potencialidade para o desenvolvimento de processos de escorregamento 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 deslizamento, feições 

erosivas, proximidade da moradia em relação à margem de córregos) são expressivas e estão presentes 

em grande número ou magnitude. O processo de instabilização encontra-se em avançado estágio de 

desenvolvimento. É a condição mais crítica, sendo impossível monitorar a evolução do processo, dado 

seu elevado estágio de desenvolvimento; 

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

episódios de chuvas intensas e prolongadas, no período compreendido por uma estação chuvosa. 

Fonte: Brasil (2010) 

 

Conforme Macedo e Mirandola (2016), o texto explicativo para as classificações 

(Tabela 3.5) vem sendo objeto de várias discussões por ter um nível de subjetividade que exige 

do aplicador um conhecimento elevado dos processos de movimentos de massa, exigindo uma 

equipe bastante experiente para seu uso. Isso dificulta uma perfeita homogeneização de 

resultados e, por isso, os autores propuseram uma chave de classificação na passagem de um 

nível de risco para outro. 

A primeira chave é relativa à passagem do Risco Baixo (R1) para o Risco Médio (R2), 

definida pelo fator inclinação da encosta. Os autores propõem que uma inclinação igual ou 

menor que 10º confere ao setor nível de Risco Baixo e acima de 10º de inclinação, o setor se 

enquadra no Risco Médio, visto que para passagem deste nível para um mais alto, outros fatores 

devem ser analisados. A segunda chave é relativa à passagem do Risco Médio para o Risco 
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Alto (R3). Um setor de Risco Alto terá, obrigatoriamente, inclinação superior a 10º, assim como 

um setor de Risco Médio, porém o que diferencia estes dois é a presença de evidências de 

movimentações. No setor de Risco Médio não é esperada a presença de evidências, sendo seu 

grau definido apenas pela inclinação e adicionalmente deve-se levar em conta o nível de 

intervenção da ocupação. No caso do Risco Alto, a presença de evidências de movimentação já 

é esperada. A terceira chave é relativa à passagem do Risco Alto para o Risco Muito Alto (R4) 

que se caracteriza como a situação onde a deflagração está muito próxima a ocorrer e todas as 

evidências podem ser observadas em um alto grau de evolução, sendo a pior situação possível. 

Como já mencionado, deve-se também levar em consideração o nível de intervenção da 

ocupação. 

Para os autores, estas chaves têm o objetivo de tentar diminuir a subjetividade, porém 

devem ser usadas apenas para uma primeira avaliação, pois a análise de riscos de deslizamentos 

inclui uma série de condicionantes que obrigatoriamente devem ser analisadas. 

 

3.2.2.4 Metodologia para elaboração de cartas de suscetibilidade e risco a movimentos de 

massa (escala 1:5.000) – DEGEOG / IGEO – UFRJ  

 

O projeto “Mapeamento (escala 1:5.000) de áreas de riscos, frente aos deslizamentos de 

encostas no município de Angra dos Reis, RJ” é fruto de um contrato entre o Estado do Rio de 

Janeiro, por intermédio da Secretaria de Estado do Ambiente, e a Fundação, Coordenação de 

Projetos, Pesquisas e Estudos Tecnológicos (COPPETEC), e está sob coordenação geral do 

Professor Willy Alvarenga Lacerda e técnico-científica de Ana Luiza Coelho Netto 

(GEOHECO-IGEO-UFRJ) e Maurício Ehrlich (PEC-COPPE-UFRJ). 

A estrutura metodológica (Figura 3.7) aplicada a este projeto refere-se a uma adaptação 

da metodologia desenvolvida (em 1:10.000) pelo GEOHECO – IGEO / UFRJ, e tem como 

objetivo a elaboração de cartas de suscetibilidade e risco frente aos movimentos de massa, na 

escala 1:5.000, como instrumento de planejamento e gestão urbana.  

A operacionalidade desta metodologia inicia-se com a aquisição da imagem de satélite 

(3D) e envolve levantamentos de campo para geração de uma base de dados adequada à 

elaboração de cartas hidro-geomorfológica, geológico-geotécnica, vegetação e uso-ocupação 

do solo. Faz-se o georreferenciamento da imagem e manipulação de dados com Sistema de 

Informação Geográfica (SIG) e as legendas das cartas temáticas são definidas segundo a 

relevância de suas respectivas categorias, ou através de índices funcionais que sintetizam 
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parâmetros relevantes frente aos deslizamentos característicos da área de estudo (translacional, 

rotacional, rastejo e queda de blocos). 

 

Figura 3.7 – Fluxograma da metodologia 

 
Fonte: Coelho Netto et al. (2013). 

 

Faz parte da metodologia a elaboração das seguintes cartas: hidro-geomorfológica, de 

posição das encostas, geológica, de solos e de vegetação. Elementos julgados relevantes para a 

avaliação do potencial de deslizamentos foram observados em campo e localizados com auxílio 

de GPS (exemplos: escadarias de acesso, canaletas e bueiros em mau estado, cicatrizes de 

deslizamentos, sulcos, ravinas, afloramento rochoso, etc.). Estes dados serviram de referência 

na análise qualitativa e definição do nível de suscetibilidade. 

O cruzamento dos arquivos de hidro-geomorfologia, geologia e solos gerou uma carta 

síntese que subsidiou a classificação do grau de suscetibilidade frente a determinado mecanismo 

preponderante de movimentação de massa. Este produto foi sobreposto pela carta de Vegetação 

e Uso-Ocupação do Solo, o qual manteve ou alterou o grau de suscetibilidade, sem modificar o 

tipo de mecanismo definido anteriormente. Foram definidas quatro classes de suscetibilidade 

(muito alta, alta, média e baixa) que foram associadas aos cinco mecanismos de deslizamentos 

(translacional, rotacional, rastejo, fluxo detrítico e queda de blocos). Com o cruzamento destas 

informações junto aos elementos sob risco, foi feita a análise de risco. Este cruzamento utilizou 
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dados dos setores censitários do IBGE (2010) e foram realizados cálculos dos números de 

pessoas e de domicílios sob diferentes graus de riscos frente aos diferentes níveis de 

suscetibilidade a deslizamento. A densidade populacional destas áreas foi definida em três 

classes: baixa, média e alta. O último cruzamento foi realizado com os dados da população (3 

classes) e o grau de suscetibilidade (4 classes), resultando em 12 classes de risco. 

Com a aplicação desta metodologia em mapas de escala adequada (1:5.000) na área 

central de Angra dos Reis (RJ) e consequente elaboração da carta de risco, foi possível 

hierarquizar as prioridades de intervenções em áreas suscetíveis a eventos adversos. A 

metodologia mostrou-se adequada na medida em que o resultado conferiu em mais de 80% dos 

casos de deslizamentos pretéritos. Porém, a ausência de dados básicos acarretou num tempo 

longo de desenvolvimento do estudo (um ano). 

Todas as informações apresentadas nesta seção tiveram como referência a publicação 

de Coelho Netto et al. (2013). 

 

3.2.2.5 Metodologia de avaliação e mapeamento de áreas de risco a inundação – Ministério 

das Cidades / IPT (2007) 

 

Esta metodologia foi desenvolvida pelo IPT (2007) com o objetivo de treinar as equipes 

municipais no mapeamento e análise de áreas de risco de enchentes e inundações, identificando 

hierarquizando-as a partir de uma linguagem comum e unificada. 

Após a identificação e a delimitação preliminar da área, há que se buscar produtos 

cartográficos cadastrais ou imagens com escalas maiores, para realizar uma setorização 

preliminar dos diferentes compartimentos de risco, fornecendo uma melhor visualização do 

padrão construtivo e da localização relativa com relação à drenagem. 

Os parâmetros e critérios de análise e de classificação de riscos para ocupações urbanas 

sujeitas a processos de enchentes e inundação, são os descritos na Tabela 3.6. 

A definição dos quatro níveis de risco de acordo com os critérios e parâmetros de 

análise, pode ser desenvolvida considerando diferentes arranjos entre as Tabela 3.7 e Tabela 

3.8. 

Após a setorização preliminar, iniciam-se os levantamentos de campo para análise mais 

detalhada dos processos hidrológicos ocorrentes, vulnerabilidade das moradias e periculosidade 

da área ocupada, com auxílio das fichas de cadastro. Com estes dados, faz-se a síntese final da 

setorização de risco dos setores de baixada, delimitando os compartimentos com os diferentes 

graus de risco de enchentes e inundações. 
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Tabela 3.6 – Parâmetros e critérios de análise e de classificações de riscos a processos de enchentes e inundação 

PARÂMETROS TIPOLOGIAS 

1. Análise dos cenários de 

risco e potencial destrutivo 

dos processos hidrológicos 

ocorrentes (*) 

- Processo hidrológico 1 (C1): enchente e inundação lenta de planícies fluviais; 

- Processo hidrológico 2 (C2): enchente e inundação com alta energia cinética; 

- Processo hidrológico 3 (C3): enchente e inundação com alta energia de 

escoamento e capacidade de transporte de material sólido. 

2. Vulnerabilidade da 

ocupação urbana 

- Alta vulnerabilidade de acidentes (V1): baixo padrão construtivo onde 

predominam moradias construídas de material com baixa capacidade de resistir 

ao impacto de processos hidrológicos; 

- Baixa vulnerabilidade de acidentes (V2): médio a bom padrão construtivo onde 

predominam moradias em alvenaria com boa capacidade de resistir ao impacto 

de processos hidrológicos. 

3. Distância das moradias 

ao eixo da drenagem 

- Alta periculosidade (P1): alta possibilidade de impacto direto considerando o 

raio de alcance do processo; 

- Baixa periculosidade (P2): baixa possibilidade de impacto direto considerando 

o raio de alcance do processo. 

NOTA: 
(*) Cada um dos processos hidrológicos será utilizado como critério de análise e periculosidade na medida em 

que consistem em processos com diferentes capacidades destrutivas e potencial de danos sociais e econômicos 

em função da sua magnitude, energia de escoamento, raio de alcance lateral e extensão e impacto destrutivo.  

Fonte: BRASIL (2007). 

 

Tabela 3.7 – Grau de risco preliminar segundo arranjo entre cenários hidrológicos e vulnerabilidade das habitações 

VULNERABILIDADE 

DAS HABITAÇÕES 

CENÁRIO HRIDROLÓGICO 

C1 C2 C3 

V1 Médio Alto Muito Alto 

V2 Baixo Médio Alto 

 Fonte: BRASIL (2007). 

 

Tabela 3.8 – Grau de risco final segundo arranjo considerando cenários hidrológicos, vulnerabilidade das 

habitações e periculosidade do processo segundo a distância das moradias ao eixo da drenagem 

CENÁRIO HIDROLÓGICO 

vs. VULNERABILIDADE 

DAS HABITAÇÕES 

PERICULOSIDADE DO PROCESSO 

SEGUNDO A DISTÂNCIA DAS MORADIAS 

AO EIXO DA DRENAGEM 

P1 P2 

C1 x V1 Médio Baixo 

C1 x V2 Baixo Baixo 

C2 x V1 Alto Médio 

C2 x V2 Médio Baixo 

C3 x V1 Muito Alto Alto 

C3 x V2 Alto Médio 

Fonte: BRASIL (2007). 
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3.2.2.6 Metodologia simplificada a partir do IPT (2007), utilizada em São Paulo (2013) para 

mapeamento de áreas de risco a inundação 

 

Nesta seção serão descritos parâmetros e critérios de análise e classificação de riscos 

para ocupações urbanas sujeitas a processos de enchentes e inundações, de acordo à 

metodologia do IPT, que foi utilizada no mapeamento de áreas de alto e muito alto risco a 

inundações de 31 municípios do Estado de São Paulo, no ano de 2013, por solicitação da Casa 

Militar do Governo de São Paulo. 

Para o mapeamento é utilizada uma ficha de campo na forma de check-list, com os 

condicionantes geológicos, geotécnicos e hidrológicos importantes para a caracterização dos 

processos de inundação: tipologia do canal, distância das moradias, assoreamento do canal, 

solapamento de margens, intervenções, obstruções e dados históricos de eventos de inundação 

(raio de alcance máximo, altura máxima de inundação e quantidade de chuva registrada). 

Também são considerados aspectos específicos, tais como o padrão construtivo das habitações 

(madeira, alvenaria e misto) e o estágio de ocupação atual incluindo aspectos gerais sobre a 

infraestrutura urbana implantada, tais como: condições das vias (pavimentada, terra, escadarias) 

e sistemas de drenagem. 

Os critérios observados em campo para a realização do mapeamento de áreas de 

inundação são os seguintes: 

 

I. Análise dos cenários de risco, probabilidades de ocorrência e tempo de recorrência 

O primeiro critério refere-se à identificação do cenário hidrológico presente em cada 

área a ser investigada, podendo considerar as tipologias conforme o cenário de risco: 

 Enchente e inundação lenta de planícies fluviais; 

 Enchente e inundação com alta energia cinética; 

 Enchente e inundação com alta energia de escoamento e capacidade de transporte de 

material sólido. 

 

Cada um dos processos comumente ocorrentes será utilizado como critério de análise e 

periculosidade, já que consistem em processos de diferentes capacidades destrutivas e potencial 

de danos sociais e econômicos em função da magnitude, energia de escoamento, raio de alcance 

lateral, expansão e impacto destrutivo (BRASIL, 2010). 
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Cada cenário possui suas particularidades e, portanto, possibilidades diferentes de 

ocorrência, o que pode ser medido a partir do tempo de retorno das chuvas e para a presente 

metodologia foi adotado: 

 Probabilidades muito altas: recorrência a partir de duas vezes a cada ano; 

 Probabilidades altas: recorrência de uma vez a cada dois anos; 

 Probabilidades médias: recorrência de uma vez a cada cinco anos; 

 Probabilidades baixas: recorrência de uma vez a cada dez anos. 

 

II. Gravidade do processo sobre os elementos sob risco 

O segundo critério refere-se à gravidade do processo sobre a ocupação urbana presente 

em cada área de risco. A avaliação da gravidade compreende às possibilidades de perdas 

causadas pelo processo. Assume-se que os níveis de perdas devem variar entre aquelas que o 

município julgar absolutamente absorvíveis e que causam muito pequeno impacto social e nas 

contas públicas, até as perdas de tal valor que ultrapassam a capacidade do próprio município 

responder a elas, configurando-se num desastre. Tem-se assim: 

 Gravidade negligenciável (baixa): é absolutamente absorvível pela municipalidade e de 

pequeno impacto social; 

 Gravidade média: pode causar algum impacto social e ser ainda gerenciado localmente; 

 Gravidade alta: altos impactos sociais e que pode comprometer os recursos municipais; 

 Desastre (muito alta): onde o município não tem condições de responder sem recorrer à 

ajuda externa. 

 

A definição de níveis de risco considerando os dois critérios e os parâmetros de análise 

de risco, pode ser desenvolvida considerando diferentes arranjos. São definidos nesta análise 

quatro riscos: Muito Alto (MA), Alto (A), Médio (M) e Baixo (B). A matriz de risco obtida a 

partir do cruzamento entre a probabilidade de ocorrência (com tempo de recorrência) e a 

gravidade do processo sobre os elementos sob risco é apresentada na Tabela 3.9. 

 

Tabela 3.9 – Matriz de risco segundo arranjo entre probabilidade de ocorrência do processo e sua gravidade 

PROBABILIDADE 
GRAVIDADE 

Baixa Média Alta Muito Alta 

Baixa Baixo Baixo Médio Muito alto 

Média Baixo Médio Alto Muito alto 

Alta Baixo Médio Alto Muito alto 

Muito Alta Baixo Médio Alto Muito alto 

Fonte: IPT (2013). 
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3.2.3 A vulnerabilidade no mapeamento de áreas de risco 

 

Considerando que o risco é estimado pelo produto da probabilidade de um fenômeno 

multiplicado por suas consequências (JTC-1, 2008), para se chegar à sua identificação é 

necessário conhecer tanto a probabilidade de ocorrência de um processo (perigo) quanto as 

consequências dele sobre os elementos expostos (vulnerabilidade).  

A identificação do perigo relaciona-se ao conhecimento da ocorrência no tempo dos 

processos perigosos (JTC-1, 2008) necessitando de bases históricas específicas para sua 

obtenção. Com isso, a suscetibilidade acaba se tornando de mais fácil obtenção, por estar 

relacionada a predisposição do ambiente para a ocorrência de um determinado evento extremo.  

A palavra vulnerabilidade é utilizada para indicar uma condição preexistente que faz 

com que um dado elemento exposto possa ser afetado por uma situação específica. Em situações 

de desastres naturais ou tecnológicos, a vulnerabilidade se amplia, visto que a magnitude do 

impacto de um evento extremo será mensurada a partir das perdas, danos e destruições gerados 

em todos os aspectos da vida de uma comunidade, tanto diretos como indiretos (SILVA FILHO 

et al., 2015). 

Nota-se que as metodologias usuais para o mapeamento de áreas de risco tendem a 

evidenciar os fatores de suscetibilidade de uma área a determinado processo, deixando a análise 

da vulnerabilidade em segundo plano, ou embutida nos indicadores de suscetibilidade. Porém, 

o elevado número de pessoas afetadas, às vezes por um único processo, mostra a necessidade 

de se considerar com relevância os fatores associados à vulnerabilidade. 

 

Para Busso (2002) cinco dimensões da vulnerabilidade são as mais importantes: 

 Habitat: condições habitacionais e ambientais, tipo de moradia, saneamento, 

infraestrutura urbana e equipamentos; 

 Capital humano: escolaridade, alfabetização, assistência escolar, saúde, desnutrição, 

ausência de capacidade e experiência de trabalho; 

 Econômica: inserção de trabalho e renda; 

 Proteção social: cotização a sistema de aposentadoria e cobertura de seguros sociais; 

 Capital social: participação política, associativismo, inserção em redes de apoio. 

 

Em se tratando de vulnerabilidade das pessoas, os grupos mais vulneráveis aos desastres 

naturais segundo Morrow (1999) são: idosos, impossibilitados física e mentalmente, 

arrendatários, famílias pobres, famílias chefiadas por mulheres, as minorias étnicas (por 
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idioma), residentes recentes como imigrantes e migrantes, famílias grandes, as grandes 

concentrações de jovens e crianças, desalojados, turistas e transientes. 

Para Saito (2011), algumas palavras-chave como exposição e capacidade de resposta 

são muito presentes na discussão que envolve vulnerabilidade. Os elementos em risco podem 

estar expostos de diferentes maneiras a uma mesma ameaça e o exemplo comumente associado 

é o padrão construtivo, a qualidade das edificações presentes. Partindo desta concepção se atrela 

à ideia de capacidade desses mesmos elementos, a partir de todos os seus esforços e recursos, 

em lidar com os efeitos de um desastre. Sendo assim, a vulnerabilidade é diretamente ligada a 

aspectos físicos, sociais, de infraestrutura e capacidade de resposta. 

 

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. Estas condições estão ligadas tanto às 

características próprias dos indivíduos ou grupos, como relativas ao meio social nas 

quais estão inseridos (CEPED / UFSC, 2014). 

 

A seguir está apresentado o exemplo de metodologia de avaliação de vulnerabilidade 

para o mapeamento de áreas suscetíveis a deslizamento e inundações elaborada pelo Centro 

Universitário de Estudos e Pesquisa sobre Desastres da Universidade Federal de Santa Catarina 

(CEPED / UFSC, 2015) e a segunda pelo Centro Universitário de Estudos e Pesquisas sobre 

Desastres da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (CEPED-RS / UFRGS, 2015), ambas 

resultado do projeto solicitado pelo Ministério da Integração Nacional “Avaliação da 

vulnerabilidade e do risco em áreas suscetíveis a deslizamentos e inundações”. 

 

3.2.3.1 Metodologia de avaliação de vulnerabilidade para mapeamento de áreas suscetíveis a 

deslizamentos e inundações – CEPED / UFSC (2015) 

 

Considerando que este projeto teve por objetivo construir uma metodologia de avaliação 

de vulnerabilidade e aplicá-la em municípios pilotos de Santa Catarina, a metodologia geral 

elaborada pelo CEPED / UFSC seguiu três etapas: 

 1ª – Elaboração da metodologia de avaliação da vulnerabilidade em áreas suscetíveis a 

inundações e deslizamentos; 

 2ª – Desenvolvimento do projeto nos municípios pilotos de Santa Catarina para a 

aplicação da metodologia; 

 3ª – Análise de informações, elaboração dos produtos e revisão metodológica. 
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Esta seção trará informações básicas e sucintas a respeito da 1ª Etapa da metodologia 

(elaboração), apresentando somente os fatores e algumas das variáveis definidas para a sua 

análise. Os pesos dos fatores, todas as variáveis, peso das variáveis e detalhes complementares 

do projeto e da sua aplicação, bem como os produtos finais referente ao município piloto de 

Balneário Camboriú, poderão ser encontrados em CEPED / UFSC (2015). 

A elaboração da metodologia iniciou com a definição dos fatores e variáveis, 

selecionados com base em dados disponíveis nas plataformas do IBGE e do estudo de 

informações possíveis de serem coletadas em campo. Os fatores e variáveis considerados são: 

 Socioeconômicos: indica características sociais, de gênero, idade, renda e outras 

variáveis domiciliares; 

 Físico-ambiental: indica as características físicas das edificações, vegetação, 

preservação ambiental, proximidade do agente desencadeador do evento e outras 

variáveis sob o ponto de vista da localização, qualidade e condições dos materiais das 

estruturas físicas; 

 Saúde: indica o acesso aos serviços de saúde, pessoas com doenças crônicas ou 

deficiências, entre outros; 

 Educação: indica o nível de formação e escolaridade das pessoas residentes nas áreas 

investigadas; 

 Percepção de risco: indica o conhecimento, a relação da população local com os riscos 

de desastres a que estão sujeitas; 

 Infraestrutura urbana e ocupação do solo: indica as condições de infraestrutura e 

urbanização da área ocupada. 

 

Os pesos foram dados de acordo com a relevância da variável e sua expressão no 

conjunto, considerando também as ameaças específicas de cada área estudada. Para a 

determinação dos valores dos pesos utilizou-se a lógica de Fibronacci, explanada de forma 

detalhada em CEPED / UFSC (2014, p. 11-12). Conforme o descrito, “a atribuição dos pesos 

às variáveis está em processo de aperfeiçoamento, devido à pouca disponibilidade de 

informação na literatura sobre estes indicadores”. 

As variáveis retiradas da base de dados do IBGE (socioeconômicas, saúde, educação, 

infraestrutura urbana e ocupação do solo) produziram mapas de abrangência municipal para a 

análise destes aspectos. As variáveis coletadas em campo através de formulários (físico-

ambiental, socioeconômico, percepção de risco, saúde, educação e infraestrutura urbana e 
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ocupação) foram utilizadas para produzir mapas para os fatores que correspondem 

estreitamente aos setores de risco. 

Consta também da metodologia o levantamento de informações relacionadas à 

disponibilidade de equipamentos de proteção e sociais, como: igrejas, escolas, hospitais, 

subestações elétricas, estações de água, agências de proteção (bombeiros, polícias, defesa civil), 

centros comunitários. Para avaliar a capacidade de proteção e resposta, foi realizado um 

questionário com o órgão de proteção e Defesa Civil de cada município e, por fim, foram 

propostas ações estruturais para a mitigação dos riscos. 

 

3.2.3.2 Metodologia de avaliação de vulnerabilidade para mapeamento de áreas suscetíveis a 

deslizamentos e inundações – CEPED-RS / UFRGS (2015) 

 

Para realizar o mapeamento de risco em áreas suscetíveis a deslizamentos e inundações 

de oito municípios do Rio Grande do Sul, Silva Filho et al. (2015) através do CEPED-RS / 

UFRGS, apresentaram uma metodologia para a análise da vulnerabilidade, com construção de 

indicadores, definição de níveis para classificação e desenvolvimento de um modelo de 

ponderação. Esta metodologia, até o momento, está disponível através da publicação citada e, 

portanto, as informações aqui apresentadas encontram-se limitadas. 

A proposta de trabalho estruturou-se em quatro etapas, apresentadas na Figura 3.8:  

 1ª – Metodologia para elaboração dos mapas de vulnerabilidade; 

 2ª – Levantamento de dados; 

 3ª – Elaboração das bases cartográficas; 

 4ª – Análise dos resultados. 

 

Na 1ª Etapa, para o desenvolvimento da metodologia, inicialmente foram definidos os 

indicadores capazes de traduzir as condições locais dos setores de risco dos municípios, a partir 

de uma ampla pesquisa em bibliografias nacionais e internacionais. Foram identificados 11 

indicadores e 35 subindicadores e a classificação dos níveis da vulnerabilidade associada a cada 

fator foi definida qualitativamente através de 3 faixas distintas: baixa, média e alta. Para a 

elaboração dos mapas desenvolveu-se um modelo matemático para hierarquização e 

ponderação dos indicadores, considerando os processos perigosos envolvidos na análise. Desta 

forma, após o lançamento dos indicadores, foi possível aplicar o modelo de cálculo e gerar os 

mapas de vulnerabilidade. 
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Figura 3.8 – Síntese da metodologia para avaliação da vulnerabilidade 

 
Fonte: Silva Filho et al. (2015). 

 

Na 2ª Etapa, o levantamento de dados foi realizado com a equipe da UFRGS em 

conjunto com técnicos e gestores municipais, construindo as informações necessárias para a 

geração dos indicadores de vulnerabilidade. O município foi estudado preliminarmente, através 

do levantamento dos seguintes aspectos: localização, integração e contextualização regional e 

estadual; caracterização urbana e geográfica quanto à formação de assentamentos humanos; 

acessibilidade (necessidade de resposta a um evento); fatores socioeconômicos e demográficos; 

fragilidade; memória de desastres (capacidade de percepção de risco); e estrutura política, 

comunitária e administrativa. Após o contato da equipe com gestores públicos e com as 

comunidades, foram levantados documentos necessários para os trabalhos e foram realizadas 

atividades interativas com os moradores dos setores de risco, buscando complementar o olhar 

técnico através da percepção local sobre os processos de deslizamento e inundação. 

Na medida em que os dados eram levantados e fornecidos pelo município, foram 

preparadas as bases cartográficas (3ª Etapa) conforme as atividades descritas no fluxograma da 

Figura 3.8. 

Por fim, a análise dos resultados (4ª Etapa) foi realizada com a compreensão de todos 

os dados levantados durante o processo. Foram gerados os mapas de vulnerabilidades e mapas 
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de indicadores, demonstrando as fragilidades específicas de cada um dos setores de risco. Com 

base nestas informações foi possível sugerir recomendações para os municípios de forma a 

orientá-los em relação às ações mitigadoras das fragilidades. 

Não fez parte do artigo publicado a metodologia detalhada, com informação dos 

indicadores e subindicadores utilizados para a análise da vulnerabilidade. 

 

3.3 GERENCIAMENTO DE ÁREAS DE RISCO A MOVIMENTOS DE MASSA: 

INTERVENÇÕES ESTRUTURAIS E NÃO ESTRUTURAIS  

 

Conforme Tobin e Montz (1997 apud Coutinho e Bandeira, 2012b, p. 163) “A gestão 

do risco é um processo de gerenciamento de decisões que envolve a definição de necessidades, 

o reconhecimento das opções aceitáveis e a escolha de estratégias apropriadas”. O 

gerenciamento de áreas de risco de desastres conta com ações de prevenção e preparação; e 

dentre as medidas de prevenção têm-se as estruturais e não estruturais que podem ser instituídas 

em situações de risco (MOURA & CANIL, 2016).  

Nesta seção serão apresentadas as intervenções que podem ser instituídas em áreas de 

risco a movimentos de massa. 

 

3.3.1 Intervenções estruturais  

 

As ações estruturais apontam para a execução de um plano voltado para a redução de 

riscos através da implantação de obras de engenharia, que possibilitam condições de 

estabilidade viabilizadas quando a encosta é tratada como um todo (ALHEIROS et al., 2003). 

É importante que a encosta seja analisada de forma abrangente, priorizando a segurança 

de áreas ocupadas por conjunto de moradias, logradouros e estruturas públicas, ao invés de 

intervenções de cunho restrito. Não obstante a necessidade de tratamento de pontos isolados, 

as intervenções de engenharia nestes locais podem ter efeitos não consideráveis na encosta 

como um todo (MENDONÇA et al., 1998). 

A Figura 3.9 ilustra uma concepção de tratamento global apresentada por Gusmão Filho 

et al. (1997), para uma encosta ocupada. As casas são dispostas em patamares pavimentados 

dos taludes protegidos superficialmente com uso de vegetação e sistema de drenagem 

superficial que coleta a água e conduz até um canal de drenagem localizado na base da encosta. 

As vias de acesso são formadas por escadarias perpendiculares às curvas de nível e uma rua na 



93 

    

base do talude. Quando necessárias, são empregadas obras de contenção isoladas (muros de 

arrimo). Um detalhe importante presente na proposta é o serviço de coleta de lixo. 

 

Figura 3.9 – Proposta de tratamento global de uma encosta  

 
Fonte: Gusmão Filho et al. (1997). 

 

As ações estruturais para prevenção de acidentes e redução de risco são compostas pela 

seguinte abordagem (a partir de Coutinho e Silva, 2012b): 

 Elaborar planos de intervenções estruturais integradas considerando os aspectos 

técnicos, econômicos e socioculturais; 

 Inserir obras de contenção em programas de reurbanização ou consolidação geotécnica; 

 Avaliar reuso da área de risco para fins habitacionais voltados à população de baixa 

renda, utilizando técnicas construtivas adequadas às condições geotécnicas da encosta. 

 

Para a estabilização dos processos de movimentos de massa, executam-se diversos tipos 

de obras combinadas e as simples obras de drenagem e proteção superficial podem ser os 

principais instrumentos. Retaludamentos, aterros e mesmo estruturas de contenção podem ser 

danificados ou destruídos quando seus projetos não preveem sistemas de drenagem eficientes 

(COUTINHO E SILVA, 2012b). As Tabela 3.10 e Tabela 3.11 apresentam os principais grupos 

e tipos de obras de estabilização, sem e com estrutura de contenção, respectivamente. 

Para a escolha de uma determinada estabilização, é necessário conhecer os principais 

tipos de obras existentes, a sua forma de atuação, as solicitações que impõem ao terreno e a 

relação custo-benefício. A adoção de um determinado tipo de obra deve ser o resultado final do 

estudo de caracterização geológico-geotécnico da área e do estudo da viabilidade financeira. 

Uma obra deverá atuar diretamente nos agentes e causas da instabilização investigada, e as 

alternativas de projeto deverão sempre partir das soluções mais simples e baratas. 
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Tabela 3.10 – Tipos de obras sem estrutura de contenção para estabilização de encostas 

SUBGRUPOS TIPOS DE OBRAS 

Retaludamento 
Cortes - Talude contínuo e escalonado 

Aterro compactado - Carga de fase de talude (muro de terra) 

Proteção superficial 

Materiais naturais 

- Gramíneas 

- Grama armada com geossintético 

- Vegetação arbórea 

- Selagem de fendas com solo argiloso 

Materiais artificiais 

- Cimentado 

- Geomantas e gramíneas 
- Geocélula e solo compactado 

- Tela argamassada 

- Pano de pedra ou lajota 

- Alvenaria armada 

- Asfalto ou polietileno 

- Lonas sintéticas 

Drenagem 
Interna - Drenos sub-horizontais, trincheiras, etc 

Externa - Canais, canaleta de borda, de pé e de descida 

Estabilização de blocos 
Retenção - Tela metálica e tirante 

Remoção - Desmonte 

Fonte: a partir de Coutinho e Bandeira (2012b). 

 

Tabela 3.11 – Tipos de obras com estrutura de contenção para estabilização de encostas 

SUBGRUPOS TIPOS DE OBRAS 

Muro de arrimo 

Solo-cimento - Solo-cimento ensacado 

Pedra-rachão 
- Pedra seca 
- Alvenaria de pedra 

Concreto 
- Concreto armado 

- Concreto ciclópico 

Gabião - Gabião-caixa 

Bloco de concreto 

articulado 

- Bloco de concreto articulado; (pré-fabricado, 

encaixado sem rejunte). 

Solo-pneu - Solo-pneu 

Outras soluções de 

contenção 

Terra armada 
- Placa pré-fabricada de concreto, ancoragem 

metálica ou geossintéticos 

Micro ancoragem 
- Placa e montante de concreto, ancoragem 

metálica ou geossintéticos 

Solo compactado e 

reforçado 

- Geossintético 

- Paramento com pré-fabricados 

Cortina atirantada - Cortina atirantada 

Solo grampeado - Solo grampeado 

Contenção de massas 

movimentadas 

Materiais naturais - Barreira vegetal 

Materiais artificiais - Muro de espera 

Fonte: Brasil (2010). 
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A Geo-Rio (2000) cita três fases distintas para a realização completa de um projeto de 

estabilização: diagnóstico (identificação e entendimento do movimento de massa através de 

estudos geológicos e geotécnicos); solução (decisão da melhor solução a adotar para o caso em 

questão) e monitoramento (acompanhamento da obra, verificando seu desempenho ao longo do 

tempo). 

Em Pernambuco, a UFPE por meio do GEGEP, formou um convênio com a Agência 

Estadual CONDEPE/FIDEM, através do Programa “Viva o Morro”, para estudo e avaliação de 

aproximadamente 1100 obras de estabilização projetadas e executadas na RMR. Os resultados 

e a análise deste trabalho, junto a um estudo de caso de uma ruptura em morro da cidade do 

Recife, podem ser encontrados em Santana (2006) e Santana e Coutinho (2006). De acordo com 

estes trabalhos, a presença de uma camada menos permeável foi um dos fatores predisponentes 

em um deslizamento ocorrido em outubro de 2005 na cidade do Recife. Esta instabilização 

ocorreu essencialmente pela infiltração d’ águas (chuvas, águas servidas e vazamento de 

tubulação), provocando uma vítima fatal. Feitas as análises de estabilidades foram estudadas 

diferentes propostas de estabilização e sugeriu-se o muro de solo-cimento ensacado ou o muro 

de gabiões. 

O GEGEP/UFPE também realizou estudo de soluções visando ações estruturais 

integradas para a estabilização de uma encosta do município de Camaragibe, que encontra-se 

sintetizado na seção 5.3.1 deste trabalho. 

Moura e Canil (2016) realizaram um estudo expondo alguns exemplos de medidas 

estruturais que apontam para a redução de riscos de desastres e a construção de cidades 

resilientes – descrita como a capacidade de absorver ou resistir aos potenciais impactos gerados 

a partir da ocorrência de um evento natural (URBR, 2013) – frente a movimentos gravitacionais 

de massa contidos em publicações do The United Nationd Office for Disaster Risk Reduction 

(UNISDR). A busca por medidas estruturais que possam reverter quadros de risco é algo que 

se aprimora junto aos avanços tecnológicos e se complementa com trocas de experiências 

nacionais e internacionais. Uma das ferramentas inseridas neste contexto é a compilação, 

divulgação e publicação de dados referentes a exemplos de ações que tem como intuito a 

redução de risco e resposta a desastres, realizado pelo UNISDR. O meio para se consultar 

algumas das publicações é a plataforma online PreventionWeb – Serving the information needs 

of disaster reduction community. A partir dos estudos, os autores apresentaram as medidas 

adotadas em diferentes países que estão ou poderão vir a ser impelementadas em território 

nacional. 
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A seguir serão apresentadas de forma sucinta as características das obras mais utilizadas, 

sem e com estrutura de contenção. As descrições encontram-se conforme Silva (2016), Silva 

(2010), Henrique (2014), e Brasil (2010), Santana (2006), Alheiros et al. (2003), Bandeira 

(2003) e Geo-Rio (2000). 

 

3.3.1.1 Obras sem estrutura de contenção 

 

As principais obras que podem estabilizar os taludes ou encostas sem a necessidade de 

estrutura de contenção, são: 

 

I. Limpeza e desobstrução: 

O lixo lançado nas canaletas de drenagem impede o escoamento da água e permite 

extravasamentos e aumento de infiltração no solo. Para minimizar as consequências provocadas 

pelo seu acúmulo, sugere-se: serviços de limpeza; recuperação e/ou limpeza de microdrenagem, 

esgotos e acessos; limpeza de macrodrenagem com serviço manual ou maquinário de pequeno 

porte. 

 

II. Retaludamento: 

Consiste em estabilizar o talude alterando sua geometria, sendo realizado em um talude 

isolado ou em toda a encosta. Os retaludamentos devem ter proteção superficial, natural ou 

artificial, associados a um sistema de drenagem eficiente. Quando não for possível uma 

declividade única, o talude pode ser estabilizado com um recorte escalonado (em patamares). 

Trata-se de uma técnica de execução restrita em encostas ocupadas densamente.  

 

III. Proteção superficial: 

Este tipo de proteção em conjunto com drenagem adequada pode vir a estabilizar uma 

encosta sem a necessidade de uma contenção. A proteção pode ser executada com a utilização 

de duas formas distintas de materiais: 

 Naturais: vegetação arbórea (mata), gramíneas, grama armada com geossintéticos, telas 

vegetais com materiais biodegradáveis, geomembranas e selagem de fendas com solo 

argiloso. A vegetação interfere no aspecto hidrológico, reduzindo o volume de 

escoamento superficial e a infiltração; e no aspecto mecânico, onde a malha das raízes 

reforça o solo e estabiliza-o; 
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 Artificiais: impermeabilização com cimentado (mistura de cimento e areia no traço 1:3, 

aplicada sobre o talude a partir do pé até a crista); tela argamassada (revestimento de 

tela galvanizada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3); pedras ou lajotas 

(realiza-se o retaludamento para reduzir a declividade, os blocos são arrumados sobre o 

talude e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3); asfalto ou 

polietileno (revestimento de caráter emergencial e exige manutenção constante, já que 

a película sofre deterioração por calor solar e não resiste a impacto ou cargas); lonas 

plásticas (caráter emergencial); cal e aglutinantes (chamado também de Cal-Jet, onde a 

pulverização protege superficialmente o solo contra a erosão). Este tipo de 

impermeabilização tem melhor resultado quando executada em conjunto com o 

retaludamento e a microdrenagem, tratando todo o talude. Recomenda-se a instalação 

de drenos (barbacãs) que permitem a dissipação da poro-pressão que pode ocorrer no 

interior da placa de impermeabilização. 

 

IV. Drenagem: 

A água é o principal agente deflagrador dos movimentos de massa e erosão, visto que a 

maioria dos acidentes ocorre em períodos chuvosos. Independente da solução adotada para a 

contenção de encostas, a drenagem é fundamental, auxiliando na redução dos esforços a serem 

suportados pela estrutura.  

Um simples sistema de drenagem combinado com elementos de proteção superficial 

pode ser, em muitos casos, solução suficiente para estabilizar uma encosta de forma 

economicamente viável. As soluções são divididas em dois subsistemas: microdrenagem 

formado por valetas, calhas, canaletas, dissipadores de energia e caixas coletoras; e 

macrodrenagem formado por galerias subterrâneas e canais, rios, lagos e mar que recebe todo 

o volume escoado. 

 

3.3.1.2 Obras com estrutura de contenção 

 

São todas aquelas estruturas que implantadas no talude ou na encosta, oferecem 

resistência à movimentação deste ou à sua ruptura, ou ainda reforçando parte do maciço. Uma 

obra de contenção é feita pela introdução de uma estrutura ou de elementos estruturais 

compostos que apresentam rigidez distinta daquela que o terreno que conterá (BRASIL, 2010). 
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I. Muros de gravidade ou arrimo: 

São obras de contenção que reestabelecem o equilíbrio da encosta através de seu peso 

próprio, suportando os empuxos do maciço. São indicados para situações de solicitações 

reduzidas, já que para atender a esforços elevados, passam a demandar maior espaço para a 

implantação da base e podem se tornar economicamente inviáveis, devido ao alto custo de 

execução. Para Henrique (2014) os tipos de muro de gravidade mais usuais na contenção de 

taludes, são: 

 Muro de pedra rachão: apresenta uma estrutura rígida e de fácil construção, sendo uma 

das técnicas mais bem difundidas na RMR, executado com o emprego de alvenaria com 

argamassa de cimento e areia e de pedras graníticas. Este muro não é recomendado para 

substratos com baixa capacidade de suporte, já que não suportam deformações; 

 Muro de gabiões: possuem alta flexibilidade permitindo deformações diferenciais do 

reaterro e da fundação do muro, alta resistência e alta permeabilidade que garante a 

drenagem da encosta e a ausência de empuxo hidrostático no tardoz do muro. São 

indicados para terrenos com baixa capacidade de suporte e podem ser executados com 

mão de obra pouco treinada. Em áreas urbanas, sua implantação deve ser acompanhada 

de campanhas sociais, objetivando uma conservação adequada do muro e evitando a 

retirada das pedras por parte da população; 

 Muro de concreto ciclópico: não é recomendável para a contenção de taludes com altura 

máxima entre 4 e 5 metros e a mão de obra para a sua execução exige qualificação. O 

concreto, seus componentes e geometria devem atender as especificações de projeto; 

 Muro de concreto armado: podem ser de diversas geometrias e sua principal 

característica é a redução do volume da estrutura de arrimo. Sua estabilidade é garantida 

pelo peso do reaterro que age sobre a laje da base, fazendo com que o conjunto muro-

aterro funcione como uma estrutura de gravidade; 

 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-

gnaissica. A mão de obra, neste caso, necessita de um treinamento básico; 

 Muros de solo-pneu: de fácil execução e baixo custo, é um tipo de muro com boa 

drenagem e que utiliza o solo da própria encosta associado com uma estrutura montada 
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de pneus descartados, amarrados uns aos outros segundo um arranjo conforme a altura 

da encosta e dimensões do muro. Deve ser arranjado de forma a dificultar a sua retirada 

devido à possibilidade de roubos e vandalismo. 

 

II. Solo reforçado: 

O processo de reforço consiste em introduzir no maciço elementos que possuam elevada 

resistência à tração (fitas metálicas, mantas geotêxteis, malhas ou barras de aço) ou compressão 

(calda de cimento). Os sistemas mais conhecidos são:  

 Terra armada: consiste em reforçar o solo com fitas metálicas ou geossintéticos, em que 

o maciço reforçado fica faceado por painéis pré-fabricados de concreto. Atualmente os 

geossintéticos são os mais utilizados, podendo ser incorporados aos muros de arrimo, 

aterros e em todas as obras onde se faz necessário estabilizar o material inconsolidado. 

Como vantagens deste sistema cita-se a utilização do material local (solo) e estrutura 

flexível tolerante a recalques diferenciais e como desvantagem pode-se mencionar a 

durabilidade; 

 Cortina atirantada: é o reforço do maciço com a inclusão de barras ancoradas no terreno 

e, por meio de injeção de calda de cimento na parte inferior dos elementos, forma o 

bulbo de ancoragem ligado à parede estrutural por meio da cabeça do tirante. Este 

sistema vence qualquer altura, porém possui alto custo e execução lenta; 

 Solo grampeado: técnica de melhoria de solos que permite a contenção de taludes com 

execução de chumbadores, concreto projetado e drenagem. Os chumbadores promovem 

a estabilização geral do maciço, o concreto projetado dá estabilidade local junto ao 

paramento. A estabilização do maciço ocorre passivamente, é necessário que haja uma 

deformação do maciço para que o grampo comece a trabalhar. Possui baixo custo, é 

executado com equipamentos leves, adapta-se às condições locais, suporta deformações 

e rápida execução.  

 

3.3.2 Ações não estruturais para a redução de riscos 

 

As ações não estruturais são parte das atividades de gerenciamento de risco e 

compreendem um conjunto de medidas estratégicas, sem envolver obras de engenharia, 

voltadas para a redução do risco e de suas consequências, utilizando ferramentas de gestão e 

mudanças de comportamento pelo poder público, pelos moradores das áreas de risco e pela 

sociedade em geral. São aquelas em que se aplica um rol de medidas relacionadas a políticas 
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urbanas, planejamento urbano, legislação, planos de defesa civil, formas de monitoramento 

permanente e educação. São consideradas tecnologias brandas e, normalmente, têm custo muito 

mais baixo que as medidas estruturais, além de apresentar bons resultados, principalmente na 

prevenção dos desastres (COUTINHO & BANDEIRA, 2012b). 

Alheiros (2008) cita algumas medidas básicas não estruturais de redução de riscos: 

 Definir e implementar o modelo de gestão de risco que atenda aos problemas do 

município; 

 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; 

 Conhecer os processos destrutivos e o mapeamento das áreas de risco, bem como propor 

medidas de mitigação e redução de risco; 

 Garantir o monitoramento permanente dos setores de risco alto e muito alto, atualizando 

os cadastros das famílias que ocupam estes setores; 

 Considerar a redução de risco nos Planos Diretores Municipais; 

 Realizar ações de conscientização dos moradores para os problemas da área que 

ocupam; 

 Montar Planos de Contingência para o período de chuvas; 

 Elaborar o Plano Municipal de Redução de Risco para o planejamento das intervenções 

de obras necessárias. 

 

O Plano Municipal de Redução de Risco induz a Defesa Civil a aproximar-se das 

comunidades em áreas de risco, fortalecendo a educação ambiental focada na compreensão dos 

processos destrutivos e nos cuidados exigidos para a convivência com o risco, tendo resultado 

importante na redução da vulnerabilidade das famílias ameaçadas por acidentes, que passam a 

assimilar práticas cotidianas mais seguras. Tem efeito, ainda, sobre a conservação de obras e 

proteção dos investimentos feitos nas áreas de risco, pela ação consciente dos grupos 

organizados (BRASIL, 2010). 

Pela sua importância, a educação foi incluída nos procedimentos propostos pela 

UNDRO (1991), do Modelo para o Gerenciamento do Risco. A prevenção é o instrumento mais 

eficaz para reduzir os desastres e a educação é o sistema que melhor responde às mudanças de 

comportamento. Desse modo, a educação deve ser enriquecida com a inclusão de 

conhecimentos e experiências locais e soluções pragmáticas, com o intuito de serem colocadas 

em prática pela própria população.  
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De acordo com Brasil (2010, p. 19): 

 

A informação pública e a capacitação, tanto para os agentes públicos municipais 

quanto para os moradores dos assentamentos sujeitos a riscos é uma estratégia de 

grande efeito no gerenciamento de riscos. Ouvir as experiências e orientar os 

moradores dos assentamentos precários sobre as situações de riscos existentes, as suas 

causas e as alternativas de obras e ações para minimizá-los, pode resultar no 
estabelecimento de parcerias na gestão de risco, no compartilhamento de 

responsabilidades de monitoramento e prevenção. 

 

As formas de abordagem às comunidades podem ser feitas através de cursos, oficinas, 

palestras, manuais e cartilhas, bem como de outras formas culturais e artísticas que possibilitem 

a capacitação de crianças, jovens, adultos e idosos. Também deve ser incentivada a utilização 

dos meios de informação como rádio, televisão e imprensa escrita na divulgação de conteúdos 

explorando a identificação dos perigos, vulnerabilidades, medidas de prevenção e mitigação e 

sistemas de alerta (BRASIL, 2010). 

Coutinho e Bandeira (2012) citam alguns programas municipais e metropolitanos que 

foram realizados para a melhoria da qualidade do gerenciamento das áreas de risco na RMR. 

Um deles é o Programa Metropolitano “Viva o Morro” criado em 1997 e reconhecido pelo 

Minstério das Cidades e pelo Ministério da Integração Nacional como exemplar para o país, 

gerenciando várias ações estruturais e não estruturais nas áreas de encostas e alagados. Em 2006 

a Agência CONDEPE / FIDEM fez convênio com o GEGEP / UFPE para a realização de um 

curso prático de obras de contenção de encostas e em 2010 deu continuidade à capacitação de 

90 técnicos municipais, condição imprescindível para romper com as práticas de ações 

emergenciais. Em 2001 a Defesa Civil do Recife implantou em suas ações o “Programa Guarda-

Chuva”, baseado nos seguintes princípios: Defesa Civil permanente; ação descentralizada 

(estações nos morros); administração de proximidade; visão sistêmica dos espaços; integração 

dos órgãos do sistema; intervenção continuada de pequeno porte e; participação direta das 

populações afetadas. Os autores destacaram, ainda, a experiência da Defesa Civil de 

Camaragibe que foi a primeira implantada no espaço metropolitano. 
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4 METODOLOGIAS PARA ANÁLISE DE VULNERABILIDADE, 

SUSCETIBILIDADE E DO RISCO 

 

Nesta seção serão apresentadas as metodologias qualitativas para o mapeamento da 

vulnerabilidade, suscetibilidade e do risco a processos de movimentos de massa e inundação 

em áreas urbanas do município de Camaragibe – PE. Estas metodologias, baseadas em 

experiências anteriores da UFPE, foram elaboradas para atender ao projeto “Avaliação da 

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

por solicitação do Ministério da Integração Nacional. 

 

4.1 ETAPAS DA METODOLOGIA 

 

Antes do início dos trabalhos, procurou-se realizar um levantamento das principais 

metodologias existentes para fundamentar teoricamente o tema. Esta fase foi importante para 

uniformizar o entendimento dos principais aspectos conceituais e metodológicos envolvidos na 

elaboração da análise da suscetibilidade, da vulnerabilidade e do risco. 

A metodologia para avaliação da vulnerabilidade foi desenvolvida a partir do 

conhecimento de profissionais de geologia, geomorfologia, recursos hídricos, geotecnia, 

resiliência, geoprocessamento e cartografia, que fazem parte do grupo GEGEP/UFPE e através 

de referências bibliográficas. Para a análise da suscetibilidade, foram aperfeiçoadas as 

experiências do mesmo grupo e da UFPE em mapeamentos de risco realizados anteriormente 

na Região Metropolitana do Recife.  

Esta metodologia foi aplicada inicialmente no município piloto de Ipojuca e, após 

avaliações e complementações pertinentes, foi aplicada nos municípios de Abreu e Lima, 

Camaragibe, Jaboatão dos Guararapes, Moreno e Recife (área piloto na comunidade de Lagoa 

Encantada) em cumprimento à parceria que o GEGEP / UFPE firmou junto ao Ministério da 

Integração Nacional. Devido à complexibilidade do tema e a diversidade de cenários que se tem 

no país, trata-se de um trabalho que está em constante aperfeiçoamento e evolução. 

Fazem parte do desenvolvimento atividades em campo e de escritório, contando sempre 

com o apoio da Defesa Civil municipal e de secretarias pertinentes. As atividades de coleta de 

informações são realizadas através de formulários desenvolvidos pela equipe.  

O fluxograma da metodologia aplicada nas áreas sujeitas aos processos de movimentos 

de massa e inundações, apresentadas nas seções 4.2 e 4.3, é apresentado na Figura 4.1 e na 

sequência encontra-se uma breve descrição de cada etapa. 
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Figura 4.1 – Fluxograma da metodologia para avaliação de risco a movimentos de massa e inundação 

 
Fonte: GEGEP – UFPE (2016). 
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I. Planejamento: 

Nesta fase foram identificados os setores de risco médio, alto e muito alto a processos 

de movimentos de massa e inundação, que constam no PMRR de Camaragibe (2006) e no 

levantamento do CPRM – Serviço Geológico do Brasil realizado para o PPA 2012-2015. Foram 

adquiridos equipamentos GPS, com precisão adequada para a coleta de coordenadas 

geográficas, e máquinas fotográficas. Realizou-se um cronograma de todas as atividades a 

serem executadas em campo e escritório, de acordo com a quantidade aproximada de moradias 

de cada um dos setores de risco. 

 

II. Entendimentos com o município: 

Após o planejamento das atividades, o projeto foi apresentado à Defesa Civil do 

município (Figura 4.2) e os setores de risco a serem estudados foram expostos aos 

representantes na forma de mapas. Nesta fase, a Defesa Civil sugeriu a expansão de alguns 

setores e a substituição daqueles que já possuem intervenções e/ou que foram desocupados, por 

áreas julgadas mais prioritárias devido ao número de ocorrências de processos ou, ainda, por 

áreas em consolidação, cujas características possuem tendência a ocupações irregulares. Este 

entendimento foi concretizado após as visitas de reconhecimento em cada um dos setores. Nesta 

etapa também foi solicitado o apoio da Defesa Civil para o acompanhamento dos trabalhos em 

campo, tendo em vista que a participação dos técnicos auxilia na exploração dos locais mais 

críticos e no conhecimento de eventos anteriores em cada uma das áreas. 

 

Figura 4.2 – Apresentação do projeto ao município 

 
Fonte: Coutinho (2015). 

 

III. Coleta de dados preexistentes: 

Foram coletadas informações do município com a prefeitura e CONDEPE-FIDEM, tais 

como: mapa plani-altimétrico (topografia) na escala 1:10.000, base georeferenciada 
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(UNIBASE) na escala 1:2.000, imagens de satélite QuickBird de 2008, estudos geotécnicos e 

geológicos, histórico de ocorrências de deslizamentos, projetos de intervenções, dados 

pluviométricos e documentos importantes para o desenvolvimento dos trabalhos, como o Plano 

Diretor e o Plano Municipal de Redução de Riscos. Buscaram-se dados dos setores censitários 

do IBGE (2010) para a obtenção de informações preliminares que complementam e validam a 

caracterização de cada uma das áreas estudadas, como por exemplo, indicadores 

socioeconômicos e de problemas sociais. 

 

IV. Visitas de reconhecimento nos setores: 

Com o intuito de reconhecer as características físicas de cada um dos setores de risco, 

foram realizadas visitas técnicas que permitiram um melhor planejamento dos estudos de 

detalhe e dimensionamento da logística de campo. Nesta fase foram identificados os padrões 

de ocupação dos setores, as unidades geológicas, as principais feições geomorfológicas, as 

bacias hidrográficas e processos destrutivos atuantes (Figura 4.3). 

 

Figura 4.3 – (a) e (b): Visitas de reconhecimento aos setores de risco em Camaragibe 

  
Fonte: Coutinho (2015). 

 

V. Escolha de setor piloto: 

Inicialmente foi determinado um setor piloto do município para a aplicação e validação 

da metodologia. Todas as etapas de trabalho foram realizadas inicialmente nesta área piloto e 

após a validação da metodologia é que o modelo foi aplicado nos demais setores de risco.  

Neste trabalho foi escolhida uma das áreas do Bairro dos Estados (Subsetor 30 – Região 

1) devido à alta incidência de intervenção antrópica e número elevado de registros de 

escorregamentos nas encostas.  

 

(a) (b) 
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VI. Delimitação de subsetores: 

Iniciado os trabalhos em campo foi possível observar que alguns setores de risco 

delimitados pelo CPRM contêm processos físicos atuantes diferentes (movimentos de massa, 

e/ou inundação no mesmo setor), padrão construtivo desigual, características da encosta pouco 

similares e, ainda, abrangendo áreas com graus de riscos diferentes. Estas características 

encontradas em um mesmo setor de risco dificultam a sua análise e, diante disso, alguns dos 

setores foram subdivididos em subsetores (Figura 4.4). Com isso, a unidade territorial utilizada 

para analisar e determinar o grau de risco neste trabalho será apenas o subsetor, delimitado de 

forma homogênea, observando fatores físicos, antrópicos e ambientais semelhantes, tais como: 

geologia, relevo, cobertura vegetal, drenagem, forma de ocupação, padrão construtivo das 

edificações, destino dos efluentes, tipo de abastecimento de água entre outros. 

 

Figura 4.4 – Exemplo de delimitação subsetores em Camaragibe 

 

Fonte: GEGEP – UFPE (2016). 

 

VII. Levantamento de fatores de suscetibilidade e vulnerabilidade: 

No setor piloto, foram coletadas as informações de vulnerabilidade físico-ambientais e 

socioeconômicas e culturais, propostas nesta metodologia, através de entrevistas com auxílio 

de formulários em 25% das residências de cada subsetor, buscando escolher as mais 

representativas da área (Figura 4.5). Portanto, a avaliação da vulnerabilidade foi realizada em 

forma de amostragem, sempre entrevistando os responsáveis pela residência ou, na sua 

ausência, residentes maiores de 18 anos. Os índices de suscetibilidade foram analisados pelos 

estudantes de pós-graduação à frente do mapeamento e com auxílio de especialistas da área, 

observando o entorno das edificações e as características gerais para cada subsetor de risco. Os 

indicadores de vulnerabilidade e suscetibilidade serão apresentados nas próximas seções deste 

capítulo.  
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Durante o mapeamento foram realizadas entrevistas com gestores do município no 

intuito de conhecer melhor as formas de enfrentamento de desastres e a vulnerabilidade 

institucional do município. Foram entrevistadas as secretarias de planejamento, defesa civil, 

educação, saúde, infraestrutura e planejamento e meio ambiente. 

  

Figura 4.5 – (a) e (b): Fatores de vulnerabilidade e suscetibilidade a movimentos de massa e inundação 

  
Fonte: Coutinho (2015). 

 

VIII. Elementos de interesse: 

Simultaneamente à coleta de dados de vulnerabilidade e suscetibilidade, foram 

levantadas as possíveis estruturas que podem servir de apoio ao município em caso de desastres, 

tais como: escolas, órgãos públicos, órgãos de segurança e socorro, associações e clubes, 

hospitais, unidades de saúde, entre outros (Figura 4.6). Estas estruturas de apoio servem de 

abrigo aos desalojado e atendimento aos feridos em casos de acidentes nas encostas ou 

inundações. A localização desses elementos foi obtida por meio de GPS e armazenados no 

Datum WGS84, sistema de projeção UTM. Para a composição do grau de vulnerabilidade, 

considerou-se que estes equipamentos localizam-se próximos ao setor de risco investigado, 

distanciando-se de seu limite em até 3 (três) quilômetros. 

 

Figura 4.6 - Exemplos de elementos de interesse: (a) unidade básica de saúde e (b) escola municipal 

  
Fonte: Coutinho (2015). 

 

(a) (b) 

(a) (b) 
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IX. Propostas de intervenções estruturais: 

Devido a área piloto tratar-se de uma atividade preliminar, foram consideradas as 

propostas intervenções estruturais, independente do resultado da análise de risco, sugerindo 

tratamentos economicamente viáveis e mais fáceis de executar.  

 

X. Estruturação do banco de dados: 

Todas as informações de vulnerabilidade, suscetibilidade, elementos de interesse e 

propostas de intervenção foram armazenadas em um banco de dados criado no software Access, 

da Microsoft Office®, versão 2010. Os formulários de campo foram digitalizados, identificados 

por meio de coordenadas geográficas e, portanto, cada casa entrevistada de cada um dos 

subsetores contém sua referência espacial.  

Criou-se 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 tabela que abrigou detalhadamente cada resposta dos itens dos 

formulários obtidos em campo. A relação entre as tabelas 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 

tabelas, foi necessária a criação de formulários de entrada no banco de dados (idêntico ao 

formulário aplicado em campo) para agilizar esta transcrição. 

 

XI. Análises dos dados: 

Com o banco de dados estruturado e os formulários transcritos, inicia-se a análise das 

informações coletadas. Preliminarmente foram feitas considerações importantes para a 

caracterização da área inicial de estudo, como a obtenção de valores de inclinação, altura e 

extensão da encosta por meio de modelo digital de elevação através da ferramenta Slope 

(SpatialAnalyst). Com a estruturação de todos os graus e pesos dos indicadores, partiu-se para 

as análises do grau de vulnerabilidade e suscetibilidade, chegando-se finalmente ao grau de 

risco por subsetor, a partir de planilhas de cálculo elaboradas no software Excel. 

 

XII. Validação em campo dos dados analisados: 

Após gerado o grau de risco da área piloto, retornou-se a campo para revisar os 

resultados obtidos em escritório, realizar ajustes necessários e finalmente validar a metodologia 
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para a sua utilização nos demais subsetores do município em questão, considerando as suas 

características particulares. 

 

XIII. Replicar os processos realizados na área piloto nos demais setores: 

Após a validação da metodologia, iniciou-se a aplicação do modelo nos demais setores 

e subsetores, respeitando toda a metodologia descrita entre as etapas VI a XII. Durante a 

replicação dos processos, dois subsetores escolhidos aleatoriamente foram expandidos a fim de 

verificar a metodologia nos demais níveis de risco, abrangendo toda sua amplitude. 

 

XIV. Análise dos resultados de todos os subsetores: 

Após gerados os graus de vulnerabilidade, suscetibilidade e risco de todos os subsetores 

analisados do município, verificou-se em campo e em escritório a veracidade de cada um dos 

indicadores, seus graus e pesos. Os ajustes necessários para calibrar o modelo consideram, 

principalmente, as características particulares do município. 

 

XV. Propostas de intervenções estruturais em áreas de risco alto e muito alto 

Após a obtenção do grau de risco de todos os subsetores, foram sugeridas soluções de 

engenharia para cada uma das áreas de risco alto e muito alto e informados seus custos 

aproximados. Nesta dissertação serão apresentadas as propostas de intervenções estruturais 

sugeridas para um setor de risco muito alto e não serão apresentadas as planilhas orçamentárias. 

 

XVI. Geração dos produtos: 

Com os resultados gerados nas planilhas de cálculo, os valores obtidos foram 

espacializados utilizando o programa ArcMap 10.1 do ArcGIS- ESRI (2012). Com auxílio deste 

software os seguintes produtos foram gerados para atender ao projeto do Ministério da 

Integração Nacional: mapas de suscetibilidade, mapas de vulnerabilidade e mapas de risco a 

processos de movimentos de massa e inundação; mapa de locação dos elementos de interesse e 

mapas de obras. Como parte do produto final e com auxílio do pacote Microsoft Office®, foram 

geradas as planilhas orçamentárias das intervenções estruturais e o Relatório Técnico. 

Não constou no escopo desta dissertação os seguintes produtos: Relatório Técnico, 

mapas de obras e suas planilhas orçamentárias. Apresentou-se, somente, um croqui com 

propostas de intervenções estruturais em um subsetor classificado com grau de risco muito alto. 

Na seção 6.5 deste trabalho estão apresentados os comentários a respeito da avaliação 

das características de vulnerabilidade institucional do município. 
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4.2 METODOLOGIA APLICADA EM ÁREAS DE MOVIMENTOS DE MASSA 

 

Nas áreas sujeitas a processos de movimentos de massa, a metodologia consta da análise 

de fatores de vulnerabilidade nas dimensões físico-ambientais e socioeconômica e culturais; e 

de suscetibilidade conforme indicadores geológico-geotécnicos, geomorfológicos e de uso e 

ocupação do solo. O risco é determinado por uma matriz de correlação entre o grau de 

suscetibilidade e o grau de vulnerabilidade. 

 

4.2.1 Análise da Vulnerabilidade 

 

A avaliação da vulnerabilidade de áreas sujeitas a movimentos de massa foi realizada 

com base na experiência da equipe que compõe o projeto, em metodologias anteriores e na 

literatura atual, complementando e aperfeiçoando os elementos a serem considerados. 

Buscou-se caracterizar a vulnerabilidade dos processos a partir de duas dimensões: 

a) Físico-ambiental: envolve os fatores e indicadores que podem estar associados à 

vulnerabilidade física no nível da edificação, no seu entorno e no bairro; 

b) Socioeconômica e cultural: envolve os fatores e indicadores que podem estar associados 

às dimensões socioeconômicas e culturais, no que se refere à condição de indivíduos ou 

grupos em situação de fragilidade, que os tornam expostos aos riscos. Considera os 

equipamentos comunitários importantes encontrados no setor, bem como as condições 

destes locais que podem servir de potenciais abrigos ou para prestar socorro em caso de 

acidente. Além disso, avalia brevemente a falta de resiliência. 

 

A partir destas duas dimensões foram listados os principais fatores e indicadores de 

vulnerabilidade, conforme a Tabela 4.1. 

Para cada indicador foram gerados subindicadores com base em dados do IBGE, visitas 

in loco, levantamentos realizados e na experiência dos pesquisadores. Foram confeccionados 

formulários para coleta destes fatores em campo, conforme o exemplo apresentado na Figura 

4.7, que é referente à página 1 do Formulário 01 – Identificação dos Fatores Físicos e 

Ambientais de Vulnerabilidade de Elemento Exposto.  

À medida em que foram sendo coletadas as informações na área de estudo, verificou-se 

a necessidade de ajustes e aperfeiçoamento nos indicadores, buscando caracterizar de melhor 

forma os fatores associados à vulnerabilidade do município.  
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Tabela 4.1 – Definição dos fatores de vulnerabilidade físico-ambiental e socioeconômico cultural 

FÍSICO-AMBIENTAL SOCIOECONÔMICA E CULTURAL 

- Quantidade de edificações; 

- Características da edificação; 

- Características do acesso à edificação; 

- Características do acesso ao subsetor; 

- Localização da edificação; 

- Infraestrutura: abastecimento de água, coleta de 

lixo, esgotamento sanitário e fornecimento de energia 

elétrica. 

- Densidade demográfica (hab/ha); 

- Renda domiciliar; 

- Capacidade de mobilidade / autonomia; 

- Grau de escolaridade; 

- Acesso aos meios de comunicação; 

- Problemas sociais; 

- Distância dos elementos de interesse; 

- Organização e liderança comunitária; 

- Treinamento de moradores. 

Fonte: Coutinho (2015). 

 

Para exemplificar, na Tabela 4.2 apresentam-se os subindicadores do indicador 

“Características da edificação”, seus intervalos, graus, pesos e justificativas. O somatório de 

pesos de todos os subindicadores de cada indicador é sempre igual a 1,0. 

 

Tabela 4.2 – Exemplo de indicador, seus subindicadores e respectivos graus e pesos (vulnerabilidade) 

INDICADOR: CARACTERÍSTICAS DA EDIFICAÇÃO 

Subindicador Intervalo do Subindicador Grau Peso Justificativa 

Tipo Edificação 

Moradia isolada V1 

0,2 

A proximidade das moradias e o 

número de pessoas que transitam 

nestes espaços 

Moradia conjugada  V2 

Edifício V3 

Prédio comercial V3 

Igreja / Prédios Públicos / Escolas V4 

Material da 

parede 

Concreto pré-moldado V1 

0,3 

Características de resistência e 

suporte estão associadas à 

vulnerabilidade 

Alvenaria  V2 

Taipa revestida V3 

Material não durável V4 

Cobertura 

Laje de concreto  V1 

0,2 

Características de resistência e 

suporte estão associadas à 
vulnerabilidade 

Telha cerâmica V2 

Cimento-amianto V3 

Material não durável V4 

Piso 

Cerâmica  V1 

0,1 

Características de resistência e 

suporte estão associadas à 

vulnerabilidade 

Cimento V2 

Taco e madeira V3 

Terra batida V4  

Danos 
Fissuras V2 

0,2 

A presença de danos é indicativo de 

aumento da vulnerabilidade da 

edificação Rachaduras V4 

Fonte: Coutinho (2015). 
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Figura 4.7 – Instrumento de coleta e registro -  Formulário de vulnerabilidade físico-ambiental, pág. 1  

 
Fonte: Coutinho (2015). 
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4.2.1.1 Determinação do grau de vulnerabilidade 

 

Cada indicador é analisado a partir da identificação do grau de vulnerabilidade de cada 

subindicador, que será calculado pela média ponderada dos seus intervalos. Os fatores recebem 

notas 1 (baixo), 2 (médio), 3 (alto), 4 (muito alto) e, conforme já mencionado, a cada 

subindicador são atribuídos pesos.  

A Equação 4.1 demonstra o modelo matemático para análise do grau de vulnerabilidade 

de cada subindicador: 

 

𝐺𝑉𝑆𝑢𝑏 = 𝐺𝑉𝑖𝑛𝑡𝑆𝑢𝑏 𝑥 𝑃𝑆𝑢𝑏  (Equação 4.1) 

 

𝐺𝑉𝑆𝑢𝑏 = Grau de vulnerabilidade do subindicador; 

𝐺𝑉𝑖𝑛𝑡𝑆𝑢𝑏 = Grau de vulnerabilidade referente ao intervalo do subindicador. Este valor 

é obtido com a média aritmética das edificações entrevistadas em cada subsetor; 

𝑃𝑆𝑢𝑏 = Peso do subindicador. 

 

O grau de vulnerabilidade do indicador é obtido pelo somatório de cada subindicador, 

que foi obtido na Equação 4.1, conforme a Equação 4.2: 

 

𝐺𝑉𝑖𝑛𝑑 = 𝛴 𝐺𝑉𝑠𝑢𝑏 (Equação 4.2) 

 

𝐺𝑉𝑖𝑛𝑑 = Grau de vulnerabilidade do indicador; 

𝐺𝑉𝑆𝑢𝑏  = Grau de vulnerabilidade do subindicador. 

 

O grau de vulnerabilidade de cada indicador permite chegar à vulnerabilidade de cada 

dimensão e através destas é que se chegará ao grau de vulnerabilidade final. As dimensões 

foram calculadas pela soma dos indicadores multiplicados pelos seus respectivos pesos, como 

representado na Equação 4.3: 

 

𝐺𝑉𝐷 = 𝛴(𝐺𝑉𝑖𝑛𝑑 ∗ 𝑃𝑖) (Equação 4.3) 

 

𝐺𝑉𝐷 = Grau de vulnerabilidade de cada dimensão (físico-ambiental e socioeconômica 

e cultural); 
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𝐺𝑉𝑖𝑛𝑑 = Grau de vulnerabilidade do indicador; 

𝑃𝑖 = Peso atribuído a cada indicador. 

∗ O somatório dos pesos de todos os indicadores de cada uma das dimensões é sempre 

igual a 1,0. 

 

Por fim, chega-se ao grau final de vulnerabilidade para cada subsetor. Dentre as duas 

dimensões de vulnerabilidade, físico-ambiental e socioeconômica e cultural, a primeira recebeu 

o maior peso (55%) por estar diretamente ligada às consequências do elemento exposto e a 

segunda um peso menor (45%). 

O grau final de vulnerabilidade é determinado pela média dos resultados obtidos para 

cada dimensão, de acordo com a Equação 4.4: 

 

𝐺𝑉𝑓 =
(𝐷1 ∗ 𝑃𝑑1) + (𝐷2 ∗ 𝑃𝑑2)

𝑃𝑑1 + 𝑃𝑑2
 (Equação 4.4) 

 

𝐺𝑉𝑓 = Grau de vulnerabilidade final; 

𝐷1, 𝐷2 = Vulnerabilidade da dimensão correspondente; 

𝑃𝑑1, 𝑃𝑑2= Peso atribuído a cada uma das dimensões. 

∗ O somatório dos pesos das duas dimensões é igual a 1,0. 

 

Para avaliar o grau de vulnerabilidade, classificou-se os graus de risco em quatro faixas, 

apresentadas na Tabela 4.3. Isso faz com que o município não apresente, obrigatoriamente, os 

quatro graus de risco. 

 

Tabela 4.3 – Representação das classes para classificação da vulnerabilidade 

VULNERABILIDADE 𝑮𝑽𝒇 

Baixa 1 ≤ 1,75 

Média 1,75 < 2,5 

Alta 2,5 ≤ 3,25 

Muito Alta 3,25 < 4,0 

Fonte: Coutinho (2015). 

 

O questionário institucional, realizado com as secretarias municipais, não entrou no 

cálculo do grau de vulnerabilidade e sim como avaliador do potencial de preparação do 

município em casos de acidentes em encostas ou inundações. 
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4.2.2 Análise da suscetibilidade 

 

Para a análise da suscetibilidade a processos de movimentos de massa, neste projeto foi 

aplicada a metodologia qualitativa do GEGEP / UFPE, que vem sendo desenvolvida a partir de 

experiências anteriores da mesma Universidade, apresentando um nível maior de detalhamento. 

Além da metodologia apresentada nesta seção, o grupo GEGEP / UFPE através de um 

Termo de Cooperação com o Ministério das Cidades que resultou no projeto “Elaboração de 

Cartas Geotécnicas de Aptidão à Urbanização frente aos Desastres Naturais”, desenvolve cartas 

de suscetibilidade utilizando a sobreposição de informações ligadas ao tema (COUTINHO, 

2014), similar à metodologia apresentada por Coelho Netto et al. (2013). Porém estes produtos 

não são utilizados, efetivamente, para o mapeamento de suscetibilidade, e sim como 

informações complementares. 

Foram elaboradas fichas de campo que permitiram uniformizar os dados a serem 

coletados, conforme a Figura 4.8 que faz referência à página 1 do Formulário de Suscetibilidade 

a Movimentos de Massa aplicado para setores de risco, levando em conta os principais grupos 

de atributos que afetam a estabilidade das encostas.  

Determinaram-se indicadores que acabaram gerando subindicadores associados às 

características de suscetibilidade para movimentos de massa (Tabela 4.4). 

 

Tabela 4.4 – Indicadores e subindicadores de suscetibilidade a movimento de massa 

INDICADOR SUBINDICADOR 

Geológico -

Geotécnico 

- Formação geológica; 

- Feições estruturais; 

- Perfil geotécnico (estrutura, litologia e textura); 

- Características pedológicas; 

- Evidências de movimento. 

Geomorfológico 

- Tipo de relevo; 

- Visão geral da encosta do subsetor: altura (m), extensão (m) e inclinação (°); 

- Classe de curvatura da encosta: vertical e horizontal; 

-Visão geral do talude de corte/aterro da encosta: altura (m), extensão (m), largura (m) e 

inclinação (°). 

Uso e ocupação  

do solo 

- Categoria de ocupação: estágio de ocupação, modo de ocupação, predominância das 

edificações e padrão das edificações; 

- Cobertura superficial: tipo de cobertura superficial e percentual de desmatamento; 

- Condição de tratamento:  condição do revestimento da encosta, percentual da encosta 

que apresenta revestimento, condição da estrutura de contenção e percentual, condição do 

sistema de drenagem e percentual; 

- Fatores antrópicos: sistema de drenagem superficial, direcionamento do sistema de coleta 

de água de chuva dos telhados, destino do esgoto, abastecimento de água e fatores 

agravantes. 

Fonte: Coutinho (2015). 
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Figura 4.8 – Instrumento de coleta e registro -  Formulário de suscetibilidade à movimentos de massa, pág. 1 

 
Fonte: Coutinho (2015). 
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Cada subindicador de suscetibilidade possui intervalos associados a uma escala de 

quatro termos: 1 (Baixo), 2 (Médio), 3 (Alto) e 4 (Muito Alto). Cada indicador recebeu um peso 

em função da sua importância, com escala relacionada à probabilidade de acontecer um 

processo.  

O grau 1 (Baixo) refere-se a baixa potencialidade para o desenvolvimento dos processos 

e no grau 2 (Médio), os condicionantes de suscetibilidade no subsetor são classificados 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). No grau 3 (Alto), os 

condicionantes de suscetibilidade no subsetor são de alta potencialidade para o 

desenvolvimento dos processos, observando-se a presença de significativa(s) evidência(s) de 

instabilidade. Por fim, no grau 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, sendo considerada a condição 

mais crítica. 

Na sequência serão detalhados os fatores associados ao intervalo de cada subindicador, 

que compõe cada indicador. Esta descrição teve como base os trabalhos de Henrique (2014) e 

Silva (2016) que realizaram o mapeamento das áreas de risco a movimento de massa nos 

municípios de Ipojuca e Abreu e Lima – PE.  

 

I. Indicador Geológico-Geotécnico: 

O indicador foi construído a partir de associações das características geológicas, 

incluindo feições estruturais, geotécnicas, pedológicas e evidências de movimentações, visando 

a obtenção de uma caracterização detalhada para cada subsetor da área em estudo. 

Foram utilizadas informações do mapa geológico elaborado pelo grupo GEGEP / UFPE 

(2014) e foi realizado um levantamento em campo, com representante da especialidade, para 

compor o grau de suscetibilidade de cada subsetor, observando sempre que possível os fatores 

agravantes do aumento da suscetibilidade, tais como: falhas, intrusões, descontinuidades, 

dobras, zonas de cisalhamento, entre outros. 

Para a caracterização pedológica e do perfil geotécnico foram realizadas investigação 

de campo com especialistas na área que descreveram visualmente os perfis abertos nos 

subsetores.  

Durante as vistorias de campo observaram-se evidências de processos de instabilidade 

na encosta, cujas informações fornecem indícios da suscetibilidade do meio, podendo indicar 

tipo de processo e a frequência das ocorrências. 
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II. Indicador Geomorfológico: 

Neste item foram observadas em campo, juntamente com especialistas da área, as 

formas de relevo e classes de curvatura da encosta com o intuito de compreender os aspectos 

morfológicos da topografia e da dinâmica evolutiva da paisagem, bem como as características 

morfométricas (altura, extensão, declividade e curvatura verticais). Estes aspectos podem 

influenciar nos processos gravitacionais, na migração e acúmulo hídrico através da superfície e 

subsuperfície da vertente. Também foram levadas em consideração as características de altura 

e inclinação dos taludes de cortes e aterros, já que a ação antrópica inadequada é apontada como 

uma 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 são verificadas a categoria de ocupação, cobertura superficial, 

condição de tratamento e fatores antrópicos. 

A categoria de ocupação é avaliada de acordo ao estágio e modo de ocupação, a 

predominância das edificações e seu padrão. A cobertura vegetal, quando removida, prejudica 

a proteção natural do talude e pode ocasionar processos de instabilidades. Além da existência 

de intervenções de obras de engenharia, devem ser analisadas as suas condições, a presença de 

drenagem e o estado de conservação. A contribuição da ação antrópica de forma desordenada 

e não controlada é de grande prejuízo à estabilidade de encostas, como por exemplo no caso de 

escavações que modificam a sua inclinação natural e influenciam diretamente na estabilidade 

dos taludes, agravando suas condições. Ao ocupar as encostas o homem tem a necessidade de 

destinar suas águas servidas e, durante os trabalhos, foram observadas muitas edificações que 

destinam estas águas diretamente na superfície do solo, contribuindo para uma maior infiltração 

de água no corpo do talude e para ocorrência de processos de movimentos de massa. Em muitos 

casos são construídas fossas na própria encosta, onde todos os dejetos são armazenados. Esta 

água servida, constantemente infiltrando na área, reduz a resistência ao cisalhamento do solo. 

 

4.2.2.1 Determinação do grau de suscetibilidade  

 

Este trabalho adotou um método índice de análise relativa, que dá resultados qualitativos 

aplicado a setores individualizados de encostas. 
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Para auxiliar no entendimento desta determinação, apresentam-se dois subindicadores 

do indicador “Uso e Ocupação do Solo”, seus intervalos, graus, pesos e justificativas (Tabela 

4.5). Além destes apresentados, o indicador “uso e ocupação do solo” engloba outros fatores. 

 

Tabela 4.5 – Exemplo de indicador, seus subindicadores e respectivos graus e pesos (suscetibilidade) 

INDICADOR: USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

Subindicador Intervalo do Subindicador Grau Peso Justificativa 

Cobertura 

superficial 

Mata S1 

0,6 

O tipo de cobertura superficial da 

área influencia no desencadeamento 

dos processos, ou, muitas vezes, a 

presença de uma cobertura 
superficial adequada minimiza seus 

efeitos 

Capoeira  S2 

Vegetação rasteira S2 

Árvore de grande porte S3 

Bananeira S4 

Solo exposto S4 

Impermeabilizado S1 

Percentual de 

desmatamento 

0 – 25% S1 

0,4 

A remoção da vegetação expõe a 

superfície do solo, deixando a área 

mais suscetível aos processos de 
movimentos de massa 

25 – 50% S2 

50 – 75% S3 

75 – 100% S4 

Fonte: Coutinho (2015). 

 

O grau de suscetibilidade de cada indicador é calculado a partir da identificação do grau 

de suscetibilidade de cada subindicador, este último calculado pela média aritmética dos seus 

intervalos. Os fatores receberam notas, 1 (Baixo), 2 (Médio), 3 (Alto), 4 (Muito Alto) e a cada 

subindicador foram atribuídos pesos. 

A Equação 4.5 demonstra o modelo matemático para análise do grau de suscetibilidade 

de cada subindicador: 

 

𝐺𝑆𝑆𝑢𝑏 = 𝐺𝑆𝑖𝑛𝑡𝑆𝑢𝑏 𝑥 𝑃𝑆𝑢𝑏 (Equação 4.5) 

 

𝐺𝑆𝑆𝑢𝑏 = Grau de suscetibilidade do subindicador; 

𝐺𝑆𝑖𝑛𝑡𝑆𝑢𝑏 = Grau de suscetibilidade referente ao intervalo do subindicador, obtido 

através das características em cada subsetor; 

𝑃𝑆𝑢𝑏 = Peso do subindicador. 

 

O grau de suscetibilidade do indicador é obtido pelo somatório de cada subindicador, 

que foi obtido na Equação 4.5, conforme a Equação 4.6: 
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𝐺𝑆𝑖𝑛𝑑 = 𝛴 𝐺𝑆𝑠𝑢𝑏 (Equação 4.6) 

 

𝐺𝑆𝑖𝑛𝑑 = Grau de suscetibilidade do indicador; 

𝐺𝑆𝑆𝑢𝑏 = Grau de suscetibilidade do subindicador. 

  

Por fim, chega-se ao grau final de suscetibilidade para cada subsetor, determinado pela 

média do resultado obtido para cada indicador, de acordo com a Equação 4.7: 

 

𝐺𝑆𝑓 = 𝛴(𝐺𝑆𝑖𝑛𝑑 ∗ 𝑃𝑖) (Equação 4.7) 

 

𝐺𝑆𝑓 = Grau de suscetibilidade final; 

𝐺𝑆𝑖𝑛𝑑 = Grau de suscetibilidade do indicador; 

𝑃𝑖 = Peso atribuído a cada indicador. 

∗ O somatório dos pesos de todos os indicadores é igual a 1,0. 

 

Para avaliar o grau de suscetibilidade, nesta metodologia não são observados os valores 

extremos (mínimo e máximo) obtidos nos subsetores, como acontecia nas metodologias de 

Gusmão et al. (1992) e na modificada pelo GEGEP aplicada em Camaragibe por Bandeira 

(2003), somente classificou-se os graus de risco em quatro faixas, apresentadas na Tabela 4.6. 

Isso faz com que o município não apresente, obrigatoriamente, os quatro graus de risco. 

 

Tabela 4.6 – Representação das classes para classificação da suscetibilidade 

SUSCETIBILIDADE 𝑮𝑺𝒇 

Baixa 1 ≤ 1,75 

Média 1,75 < 2,5 

Alta 2,5 ≤ 3,25 

Muito Alta 3,25 < 4,0 

Fonte: Coutinho (2015). 

 

4.3 METODOLOGIA APLICADA EM ÁREAS DE INUNDAÇÃO 

 

O GEGEP / UFPE vem desenvolvendo projetos relacionados a mapeamento de risco em 

áreas sujeitas a inundação e para a presente pesquisa foi elaborada uma metodologia qualitativa, 

abordando análises de vulnerabilidade e perigo, envolvendo profissionais com experiências 

neste tipo de processo. 
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Além desta, o grupo está desenvolvendo um método quantitativo para o mapeamento de 

indicadores de perigo e áreas inundáveis na escala de município, aplicado em Ipojuca-PE. A 

primeira metodologia utilizada é baseada na simulação hidrológica-hidráulica com o uso dos 

modelos HEC-HMS e HEC-RAS e a segunda procura identificar as áreas inundáveis de todo o 

território do município, utilizando o índice topográfico da região e de uma matriz de custo de 

distância, calculados com o modelo digital do terreno (NETO et al., 2016). 

 

4.3.1 Análise da vulnerabilidade 

 

Para a análise da vulnerabilidade nas áreas referentes aos processos de inundação, foi 

empregada a mesma metodologia descrita na seção 4.2.1, aplicada em setores de movimentos 

de massa. Utilizam-se os mesmos formulários, dimensões, indicadores, subindicadores, graus, 

pesos e equações.  

É importante ressaltar que a análise da vulnerabilidade é realizada somente em áreas 

onde há um dado elemento ou grupo de elementos expostos, passíveis de serem afetados pelo 

processo. No caso de cursos d’ água em que a ocupação inicia distante das suas margens, a 

vulnerabilidade não entra na análise do grau de risco especificamente na região desocupada. 

Nas áreas estudadas neste trabalho a ocupação é muito próxima das margens dos cursos d’ água. 

 

4.3.2 Análise do perigo 

 

Em consentimento com a coordenação do projeto, foram sugeridos dois métodos de 

análise para a composição do risco junto da vulnerabilidade, ambos denominados de perigo.  

Para coletar as informações acerca do perigo em áreas de inundação, foi elaborado um 

formulário (Figura 4.9) levando em consideração os principais grupos de atributos que 

desencadeiam o processo: características estruturais do subsetor; características do curso d’ 

água; inventário de inundações passadas e possíveis agentes potencializadores de eventos. As 

informações contidas na seção de “inventário” referem-se a um evento extremo ocorrido na 

área e foram obtidas a partir de relato de moradores, evidências no local, fotografias, vídeos e 

noticiários. 

Fazendo uma abordagem geral a respeito de metodologias utilizadas em análises de 

processos de inundação, destacam-se os seguintes indicadores como os mais relevantes e 

considerados na literatura atual: altura d’ água, velocidade de fluxo, duração, propagação da 

frente d’ água, velocidade de elevação d’ água, capacidade de carga e extensão. 



122 

    

Figura 4.9 – Instrumento de coleta e registro -  Formulário de perigo à inundação, pág. 1 

 
Fonte: Coutinho (2015). 
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A seguir serão apresentadas as formas de obtenção dos graus de perigo pelos métodos 1 

e 2. Ambas as metodologias não atribuíram graus e pesos para os indicadores coletados, que 

foram utilizados como suporte na caracterização e no entendimento do processo que pode 

ocorrer em cada área. 

 

4.3.2.1 Determinação do grau de perigo: Método 1 

 

A determinação do grau de perigo pelo método 1 ocorreu de forma direta, indicando em 

cada subsetor, a altura de água máxima alcançada na área / edificações, nos maiores eventos de 

inundação. Este parâmetro é essencial na correlação com os indicadores de vulnerabilidade, 

pois permite quantificar com mais clareza os danos e perdas.  

A ausência de dados históricos (demanda de âmbito geral para o país) referentes a 

desastres faz com que este indicador seja de fácil análise e obtenção, já que pode ser verificado 

nas evidências deixadas em construções, por exemplo. O fato de ser um fator de simples 

compreensão, de baixa complexibilidade, faz com que os entrevistados (residentes nas 

comunidades) não tenham dificuldades de expressá-lo. 

As faixas para a definição do grau de perigo pelo método 1, de acordo a altura máxima 

d’ água no subsetor, estão apresentadas na Tabela 4.7. 

 

Tabela 4.7 – Representação das classes para classificação do perigo: método 1 

PERIGO 
ALTURA MÁXIMA D’ ÁGUA 

NA ÁREA 

Baixo ≤ 0,5 

Médio 0,5 < 1,0 

Alto 1,0 ≤ 1,5 

Muito Alto > 1,5 

Fonte: GEGEP / UFPE (2015). 

 

4.3.2.2 Determinação do grau de perigo: Método 2 

 

Para a obtenção do grau de perigo pelo método 2, além da altura máxima de água na 

área, considera-se a velocidade de subida (elevação) e a sua capacidade de carga / transporte de 

materiais. Estes dois fatores foram incorporados na metodologia por serem indicativos de 

potencial destrutivo e importantes na tomada de decisão em evacuar as áreas atingidas, 

dependendo da magnitude do processo. 
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Sendo assim, o primeiro nível é determinado através de arranjos que correlacionam a 

capacidade de carga e velocidade de subida (elevação) da água, conforme a Tabela 4.8. 

 

Tabela 4.8 – Arranjo entre a capacidade de carga e a velocidade de subida d’ água 

CAPACIDADE 

DE CARGA 

VELOCIDADE DE ELEVAÇÃO DA ÁGUA 

Baixa Média Alta 

Baixa Baixa Média Média 

Média Média Média Alta 

Alta Média Alta Alta 

Fonte: GEGEP / UFPE (2016). 

 

Para a obtenção do grau de perigo pelo método 2, o resultado do primeiro arranjo é 

correlacionado com a altura de água máxima alcançada na área / edificações, nos maiores 

eventos de inundação, conforme Tabela 4.9. 

 

Tabela 4.9 – Arranjo entre a capacidade de carga, velocidade de subida d’ água e altura máxima de água na área 

ALTURA MÁXIMA DE 

ÁGUA NA ÁREA (M) 

CAPACIDADE DE CARGA vs  

VELOCIDADE DE ELEVAÇÃO DA ÁGUA 

Baixa Média Alta 

≤ 0,5 Baixa Baixa Média Média 

0,5 < 1,0 Média Média Média Alta 

1,0 ≤ 1,5 Alta Média Alta Muito Alta 

> 1,5 Muito Alta Alta Alta Muito Alta 

Fonte: GEGEP / UFPE (2016). 

 

4.4 DETERMINAÇÃO DO GRAU DE RISCO 

 

A matriz de correlação utilizada para a determinação do grau de risco a processos de 

movimentos de massa (vulnerabilidade vs suscetibilidade) e inundação (vulnerabilidade vs 

perigo) está apresentada na Tabela 4.10.  

O risco é determinado pelo arranjo entre “consequências para as propriedades”, 

denominada vulnerabilidade, e “evento / probabilidade” que indica a probabilidade de 

ocorrência de um processo perigoso, chamado de suscetibilidade (para movimentos de massa) 

e perigo (para inundações).  

Quantos aos movimentos de massa, conforme a definição do JTC-1, o perigo inclui, 

dentre outras informações, o seu período de recorrência, necessitando da existência de bases 

históricas específicas para a sua obtenção. Portanto, para a determinação do grau de risco a 
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processos de movimentos de massa junto à vulnerabilidade, usualmente utiliza-se a 

identificação da suscetibilidade que acaba se tornando de mais fácil obtenção. 

 

Tabela 4.10 – Matriz para análise e determinação do grau de risco  

EVENTO/ 

PROBABILIDADE 

CONSEQUÊNCIAS PARA AS PROPRIEDADES 

Muito Alto Alto Médio Baixo 

Muito Alto Muito Alto Muito Alto Alto Alto 

Alto Muito Alto Alto Alto Médio 

Médio Alto Alto Médio Médio 

Baixo Alto Médio Médio Baixo 

Fonte: Adaptado de AGS (2007); Coutinho (2015). 
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5 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA ESTUDADA 

 

Neste capítulo serão abordados os aspectos gerais do município de Camaragibe, 

destacando inicialmente as suas características territoriais, socioeconômicas e fisiográficas 

como o tipo de ocupação, vegetação, clima, geomorfologia, pedologia e hidrografia, e seus 

aspectos geológicos.  

Em uma segunda etapa será apresentada a caracterização geológico-geotécnica e 

proposta de estabilização, na forma sintetizada, de uma encosta com problemas de instabilidade 

que já foi estudada e deu origem a dissertações, teses e publicações ao meio científico. A 

encosta localiza-se no bairro Jardim Primavera, é conhecida como Vale das Pedreiras e vem 

apresentando instabilidades que resultaram no colapso de algumas edificações no período de 

precipitações intensas do mês de julho de 2015. Está sendo construída a síntese dos parâmetros 

geotécnicos das áreas estudadas no município de Camaragibe e, inicialmente, apresentam-se os 

parâmetros da encosta do Alto do Padre Cícero. 

 

5.1 ASPECTOS TERRITORIAIS, SOCIOECONÔMICOS E FISIOGRÁFICOS 

 

O município de Camaragibe (Figura 5.1), pertencente à Região Metropolitana do Recife, 

estado de Pernambuco, foi criado em 14 de maio de 1982 pela Lei Estadual Nº 8.951, emancipado 

de São Lourenço da Mata. É o segundo menor município da RMR, com área de 51,257 km² (IBGE, 

2010) representando cerca de 2% do território Metropolitano, limitado pelas coordenadas 

geográficas UTM: 9111000 e 9122800 N; 275600 e 282900 E. 

Fisiograficamente, situa-se na Zona da Mata Norte e tem como limites ao norte os 

municípios de Paudalho, Paulista e Recife; ao sul Recife e São Lourenço da Mata; a leste Recife e 

a oeste São Lourenço da Mata. Sua distância do centro da capital do Estado, Recife, é de 20 km 

(BANDEIRA, 2003).  

De acordo com Bandeira (2003), os principais eixos viários que permitem a interligação de 

Camaragibe com os outros municípios da RMR são: a PE-05 (Avenida Belmino Correia), que o liga 

a Recife e São Lourenço da Mata e a PE-27 (Estrada de Aldeia), responsável pela sua ligação com 

Paulista e Paudalho. A Avenida Belmino Correia se caracteriza como o principal eixo de comércio 

e serviços da cidade, enquanto na Estrada de Aldeia a predominância é de uso residencial e de lazer, 

com granjas e casas de campo. 
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Figura 5.1 – Localização do município de Camaragibe 

 
Fonte: Bandeira (2003). 
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Emancipado há 34 anos, Camaragibe teve sua evolução urbana subdividida em três fases: 

a) agrícola canavieira: teve início em meados do século XVI, onde se explorava o pau-brasil e a 

cana-de-açúcar; b) industrial-têxtil: iniciada no fim do século XIX, impulsionada pelo surto 

industrial; c) comércio e serviços: fase atual em que o município tem voltado a sua economia como 

corredor entre o interior e a capital (BANDEIRA, 2003).  

Conforme o censo demográfico do ano de 2010 - IBGE, o município apresentava uma 

população de 144.466 habitantes, classificado como o 8º mais populoso do estado de Pernambuco, 

correspondendo a uma densidade demográfica de 2.818,46 hab/km². A estimativa, conforme o 

IBGE, foi de 154.054 habitantes para o ano de 2015. A Figura 5.2 representa o crescimento 

populacional do município entre os anos de 1991 e 2010. 

 

Figura 5.2 – Evolução populacional do município de Camaragibe 

 
Fonte: IBGE (2016) 

 

Por apresentar grande diversidade de estrutura urbana, o município foi setorizado e 

dividido em cinco Regiões Politicas Administrativas, permitindo ações específicas de acordo 

com as características físicas e sociais distintas (SEPLAMA, 2002). Para a setorização, 

representada na Figura 5.3, foram considerados os critérios de divisão territorial adotados pela 

Secretaria de Saúde (Programa Saúde da Família), a Legislação Urbanística e o Parcelamento 

do Solo (032/97), em conjunto com aspectos geográficos. 

A Tabela 5.1 apresenta a forma de ocupação territorial e a área ocupada em cada uma 

das Regiões Administrativas de Camaragibe. A ocupação urbana do município é em grande 

parte espontânea e marcada por uma política habitacional voltada para loteamentos populares, 

sem infraestrutura suficiente, que serviu de modelo para outros assentamentos informais que 

vêm se disseminando rapidamente. Quase 80% da população encontra-se na parte central da 

cidade (porção sul do território municipal – Regiões I, II e III). 
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Figura 5.3 – Setorização do município de Camaragibe 

 
Fonte: PMRR (2006). 

 

Tabela 5.1 – Forma de ocupação e população das Regiões Administrativas de Camaragibe 

REGIÕES FORMA DE OCUPAÇÃO 

ÁREA 

OCUPADA 

(km²) 

POPULAÇÃO 

EM 2010 

(hab) 

DENSIDADE 

MÉDIA 

(hab/km²) 

REGIÃO 1 
Loteamentos de baixa renda e ocupações 

espontâneas 
9,3 

66.628 

(46,12%) 
7164,30 

REGIÃO 2 
Loteamentos de baixa renda e ocupações por 

invasões 
7,8 

27.839 

(19,27%)  
3569,10 

REGIÃO 3 Conjuntos habitacionais e invasões 2,4 
17.755 

(12,29%) 
7397,92 

REGIÃO 4 
Loteamentos de baixa renda e ocupações 

desordenadas nas cabeceiras de drenagem 
2,10 

14.591 

(10,10%) 
6948,09 

REGIÃO 5 
Assentamentos de média e alta renda, 

constituídos por granjas e clubes de campo, com 

algumas invasões próximas aos córregos 

31,3 
17.653 

(12,22%) 
563,99 

Fonte: Adaptado de SEPLAMA (2002) e Santos (2010). 
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O Plano Diretor de Desenvolvimento Local, instituído em julho de 2007, é o principal 

instrumento regulador para o estabelecimento de políticas setoriais e instrumentos de controle 

de uso do solo do município. Neste documento, as áreas que incluem assentamentos precários 

foram contempladas em alguns artigos da Lei, destacando-se: Art. 21, Art. 22, Art. 23 e Art. 24 

que estabelecem a gestão das Zonas de Proteção com Urbanização Restrita (ZPUR 1 e ZPUR 

2), as quais compreendem espaços urbanos com geomorfologia desfavorável à urbanização e 

forma de ocupação e densidade demográfica incompatíveis com as condições físico-ambientais 

do seu entorno. Os Art. 67, Art. 69 e Art. 70 fazem referência ao controle do uso e ocupação do 

solo nas áreas sujeitas a alagamentos, redução do risco geológico e de alagamento, e a 

recuperação destas áreas (Plano Diretor Municipal, 2007). 

Camaragibe ocupa a posição de 7º lugar no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-

M) no ranking estadual e 2.134º lugar no ranking nacional. Segundo dados sobre o produto 

interno bruto dos municípios, divulgado pelo IBGE referente ao ano de 2012, a soma das 

riquezas produzidas no município é de 931.590.000 reais (14° maior do estado), sendo o setor 

de serviços o mais representativo, seguido pelo setor industrial e agropecuário, 

respectivamente. O Produto Interno Bruto (PIB) per capita do município é de 

6.343,95 reais (77° maior do estado), um dos menores da Região Metropolitana do Recife. 

 

5.1.1 Ocupação das encostas 

 

Segundo o PMRR (2006), o município é constituído cerca de 86% por áreas de relevo 

movimentado e 14% de áreas de planície (em que uma parte pode ser incluída como morros 

devido ao padrão de vales fortemente encaixados no relevo) e, no geral, a ocupação das encostas 

ocorre da seguinte forma: 

 Ocupação formal: efetuada pelo poder público através de conjuntos habitacionais e 

construção de casas populares; 

 Ocupação semiformal e progressiva: efetuada pela população sem planejamento 

adequado, a partir de loteamentos de baixa renda aprovados pelo poder público, seguido 

de autoconstrução. A ausência de um plano urbanístico e de orientação técnica na 

construção leva a constituição de um fator de risco; 

 Ocupação informal (invasões): realizada de forma ilegal pela população, em busca de 

atrativos da área, como melhor infraestrutura do local e acesso às Unidades Básicas de 

Saúde (UBS). 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Produto_interno_bruto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Produto_interno_bruto
http://pt.wikipedia.org/wiki/IBGE
http://pt.wikipedia.org/wiki/2011
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reais
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_munic%C3%ADpios_de_Pernambuco_por_PIB
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reais
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_munic%C3%ADpios_de_Pernambuco_por_PIB_per_capita
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_do_Recife
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Normalmente, as invasões são efetuadas pela população de baixa renda e de forma 

desordenada. Comumente ocorrem cortes e aterros inadequados para a segurança das 

edificações, desmatamentos, lançamento concentrado de águas servidas e construção de fossas 

nas bordas dos taludes, aumentando a infiltração e a sobrecarga, que contribuem para a 

instabilidade da encosta (BANDEIRA, 2003). As formas de ocupação usualmente adotadas nas 

encostas dos núcleos urbanos da RMR, apresentam um modelo próprio de moradias 

implantadas em patamares cortados. Para a ampliação do “terreno” criado, o material removido 

pelo corte é lançado sobre a borda da encosta, sem a remoção da vegetação ou do lixo ali 

existente, agravando-se o problema com a falta de compactação exigida para condições 

mínimas de segurança (ALHEIROS, 1998). 

Outro aspecto agravante é que as habitações das áreas de ocupação informal geralmente 

apresentam baixo padrão construtivo. Devido às dificuldades de acesso e da ausência de 

acompanhamento técnico adequado, a população carente é obrigada a construir suas próprias 

moradias com os recursos que lhe são disponíveis. 

De acordo com estudos sobre a Evolução da Habitação Informal na RMR, realizados 

pela FIDEM em 2004, foram identificadas 38 áreas pobres no município, concentradas na parte 

sul onde a mancha urbana é mais adensada (PMRR, 2005). 

 

5.1.2 Vegetação 

 

O percentual de cobertura vegetal estimada para o município é de 7%, denotando um 

intenso processo de desmatamento devido à urbanização da cidade. Apesar do baixo percentual, 

no município de Camaragibe encontra-se uma das maiores reservas florestais de Mata Atlântica 

da RMR, localizada na Região Administrativa 1. Esta reserva florestal é denominada de "Privê 

Vermont" com área de aproximadamente 170 ha (1,7 km2), protegida pela Lei de Parcelamento, 

Uso e Ocupação do Solo de Camaragibe (Lei N°. 032/97) que a classifica como Zona Especial 

de Preservação Ecológica (BANDEIRA, 2003). Além destas áreas ocorrem: capoeira, 

vegetação hidrófila, canavial, coqueiral e cultura de subsistência (COSTA, 2002). 

 

5.1.3 Clima 

 

O município de Camaragibe encontra-se dentro da faixa de clima do tipo As’, pela 

classificação de W. Köppen, caracterizado como clima tropical chuvoso com verão seco e 

estação chuvosa, que se adianta para o outono, antes do inverno. Os verões e primaveras são 
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quentes e secos e os invernos são amenos e úmidos com o aumento de chuvas. Segundo Corrêa 

(2004 apud Bandeira, 2010), a localização latitudinal da RMR, a aproximadamente 8º de 

latitude sul na capital, confere-lhe temperaturas estáveis ao longo do ano, com amplitude 

térmica anual de, no máximo, 5 ºC. Tal condição térmica deve-se a sua localização na Zona 

Intertropical, faixa de maior incidência solar do planeta, onde praticamente são constantes as 

temperaturas entre os meses de verão e inverno, sendo de 25 minutos a diferença entre o dia 

com mais horas de sol no verão e menos horas de sol no inverno. 

A Figura 5.4 apresenta os dados históricos de índices pluviométricos médios e máximos 

registrados em Camaragibe pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC), a partir de 

1997, quando foi instalado o pluviômetro na Sede da Prefeitura e criado o setor da Defesa Civil. 

 

Figura 5.4 – Precipitação média e máxima mensal das chuvas entre 1997 a 2015, em Camaragibe 

 
 Fonte: APAC (2016). 

 

Observa-se que há uma estação chuvosa concentrada entre os meses de março e agosto, 

com médias mensais maiores que 150 mm. Este período é considerado crítico para a Defesa 

Civil do município, pois vários deslizamentos de terra têm ocorrido. A precipitação mensal 

máxima é registrada em junho, com mais de 350 mm de chuva, seguida pelos meses de maio e 

julho, com precipitação acumulada maior que 250 mm em ambos os meses. Em média, o 

período de setembro a fevereiro tem baixa precipitação mensal (menos de 100 mm). 

Nos últimos anos o máximo índice de precipitação mensal foi registrado em maio de 

2011, com acúmulo de 751,1 mm de chuva (APAC, 2016). Em 2015, as precipitações máximas 

ocorreram nos meses de junho (379,5 mm) e julho (411 mm), conforme a Figura 5.5. 
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Figura 5.5 – Precipitação mensal do ano de 2015, em Camaragibe 

 
Fonte: APAC (2016). 

 

As altas taxas de umidade e a temperatura elevada da RMR aceleram os processos de 

intemperismo químico, decompondo os minerais mais frágeis, como feldspato e micas, comuns 

nas rochas graníticas do embasamento cristalino e nas coberturas sedimentares, promovendo 

sua argilização. A ação do intemperismo químico impacta fortemente nos processos de 

movimento de massa, uma vez que as partículas de feldspato, inicialmente do tamanho das 

partículas de areia nos sedimentos da Formação Barreiras, contribuem para aumentar o teor de 

argila, levando à instabilidade da encosta (ALHEIROS et al., 2003 apud Bandeira et al., 2015). 

 

5.1.4 Geomorfologia 

 

Conforme o PMRR (2005), no município destacam-se dois conjuntos morfológicos 

distintos: os Tabuleiros Costeiros constituídos pela Formação Barreiras e os morros e colinas 

se desenhando ora sobre esses sedimentos, ora sobre o embasamento cristalino. Encaixadas 

nesse relevo, apresentam-se as planícies aluviais que mostram maior expressão na parte sudeste 

do município e não fazem parte da planície costeira, já que não são diretamente influenciadas 

pelos processos marinhos costeiros (Figura 5.6). 

As áreas altas, com terrenos em sua maioria ativos (imaturos), dominam o relevo do 

município (80%), sendo constituídos de tabuleiros com vales verticalizados em forma de “V”, 

instalados preferencialmente nos sedimentos da Formação Barreiras e ocupando a parte norte e 

nordeste do município (BANDEIRA, 2003).  

A porção central e sul de Camaragibe apresenta relevo mais maduro, constituídos por 

colinas, onde as formas mais arredondadas e com vales mais abertos estão quase sempre 

associados aos solos residuais das rochas cristalinas (PMRR, 2005). 
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Figura 5.6 – Unidades geomorfológicas do município de Camaragibe 

 

Fonte: Coutinho (2016). 

 

Legenda: 
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Os tabuleiros planos, que se concentram nas porções norte e nordeste do município 

(Região Administrativa 5 – Aldeia), são as áreas mais seguras e nobres para a 

ocupação, tendo sido preservadas da especulação imobiliária por limitações da 

legislação ambiental. Nestas áreas dominam granjas e sítios, com ocupação rarefeita, 

pela população de maior poder aquisitivo. Resta à população de baixa renda a 

ocupação de vertentes dos tabuleiros e encostas dos morros, onde a dinâmica do relevo 

é ainda forte, resultando em acidentes nas áreas ocupadas. Entretanto, uma ocupação 

planejada, respeitando as características geológica-geotécnicas dessas encostas, com 

a definição de parâmetros urbanísticos para as áreas edificáveis e limitações para as 

áreas não edificáveis, pode permitir o crescimento da cidade em condições seguras 

(BANDEIRA, 2003, p. 111). 

 

As cotas mais elevadas do município são encontradas nos tabuleiros do extremo 

noroeste da área (Loteamento Quintas de Aldeia e proximidades do Loteamento Araçá), que 

alcançam cerca de 132 metros. As áreas mais rebaixadas ficam no extremo sudeste, na planície 

de inundação formada pelo rio Camaragibe e riacho São Bento (PMRR, 2005). 

 

5.1.5 Solos 

 

“O clima quente e úmido do município de Camaragibe favorece o desenvolvimento 

rápido de solos sobre todos os materiais, independentemente de sua origem: sedimentos e 

rochas cristalinas” (BANDEIRA, 2003, p. 111).  

De acordo com o mapa pedológico elaborado por Silva et.al.(2001), na escala 

1:100.000, o município de Camaragibe é composto, predominantemente, pelas classes 

Latossolo Amarelo, Argissolo Amarelo, Argissolo Vermelho-Amarelo e uma pequena porção, 

ao sul do município, de Neossolo Fluvial, conforme a Figura 5.7.  

As descrições das principais características destas classes de solo, são: 

 Latossolo Amarelo (LA): São solos desenvolvidos principalmente de sedimentos da 

Formação Barreiras e das rochas cristalinas ou sob influência destas.  São solos bastante 

uniformes em termos de cor, textura e estrutura; são profundos e muito profundos, bem 

drenados, com predominância de textura argilosa e muito argilosa. Nos tabuleiros, 

predominam em relevo plano e suave ondulado, mas nas áreas do cristalino são 

encontrados em relevo desde ondulado a montanhoso. Apresentam baixa fertilidade 

natural, com baixa soma de bases, teores muito baixos de fósforo assimilável e reação 

forte a moderadamente ácida. Em sua grande maioria ocorrem com uma coesão nos 

horizontes subsuperficiais e possuem resistência relativa a erosão e estabilidade. Na 

Figura 5.8 (a) apresenta-se um perfil pedológico com predominância de Latossolo 

Amarelo na localidade de Alberto Maia; 
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Figura 5.7 – Classes de solo do município de Camaragibe – PE 

 

Fonte: Silva et al. (2001).  
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 Argissolo Amarelo (PA): São solos desenvolvidos principalmente de sedimentos da 

Formação Barreiras, mas também desenvolvidos de rochas cristalinas ou sob influência 

destas. Apresentam como característica principal um horizonte de acumulação de argila, 

tipicamente de coloração amarelada. Geralmente apresentam baixos teores de ferro e 

textura variando de arenosa média até muito argilosa. São solos com baixa fertilidade 

natural, forte a moderadamente ácidos e que podem apresentar horizontes coesos, que 

ao serem umedecidos tornam-se friáveis, exceto quando são cimentados, os quais 

podem ocorrer em relevo abaciado e com restrições de drenagem. Do ponto de vista 

geotécnico, possuem risco de erosão e deslizamento. A Figura 5.8 (b) apresenta um 

perfil pedológico com predominância de Argissolo Amarelo na localidade de Timbi. 

 

Figura 5.8 – (a): Latossolo Amarelo em Alberto Maia; (b): Argissolo Amarelo em Timbi 

 
Fonte: GEGEP / UFPE (2015). 

 

 

 

 Argissolo Vermelho-Amarelo (PV): São solos também desenvolvidos da Formação 

Barreiras, de rochas cristalinas ou sob influência destas. Apresentam horizonte de 

acumulação de argila, com cores vermelho-amareladas devido à presença da mistura 

dos óxidos de ferro. São solos profundos, bem estruturados e bem drenados. Possuem 

textura média argilosa, baixa fertilidade com reação fortemente ácida e argilas de 

atividade baixa. Possuem risco de erosão; 

(a) (b) 
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 Neossolos Fluviais (A): São derivados de sedimentos aluviais constituído de camadas 

estratificadas. São pouco evoluídos, desenvolvidos de camadas de sedimentos aluviais 

recentes sem relações pedogenéticas entre os extratos. As camadas apresentam 

granulometria bastante diversificadas, tanto no sentido vertical quanto horizontal dos 

perfis de solo, devido à heterogeneidade de deposição do material originário. Ocupam 

as áreas de várzea, pouco ou não sujeitas à erosão e os solos que apresentam muito silte 

na composição textural requerem atenção especial quanto à problemas de compactação. 

 

5.1.6 Hidrografia 

 

O município de Camaragibe, pelas suas características fisiográficas, apresenta uma 

pequena parte de seu território formado por áreas de baixada (6,55%), restritas à parte sul e 

sudeste do município. A rede de drenagem do município é formada, principalmente, pelos rios 

Besouro e Camaragibe (mesma linha fluvial) e seus afluentes e, secundariamente, pelo riacho 

Timbí, sendo todos afluentes do rio Capibaribe. A parte nordeste da área pertence à Bacia do 

Beberibe, drenada pelos rios Araçá e Pacas e pelo riacho dos Macacos, principal afluente do rio 

Morno, na mesma bacia. No extremo norte corre o riacho da Mina, que é a principal cabeceira 

do rio Paratibe. A hidrografia de Camaragibe está apresentada na Figura 5.9. 

 

Esta rede de drenagem é de fundamental importância para o entendimento dos 

processos geológicos que atuam na área. Seu padrão é dendrítico, sem controle 

estrutural aparente e é regida pelo forte gradiente hidráulico definido pelo relevo e 

pela natureza arenosa dos sedimentos da Formação Barreiras, onde se encontra 

encaixada. O conhecimento das microbacias permite orientar os cuidados e 

intervenções necessárias para a redução do volume das águas que chegam a uma 
determinada encosta e definida a área de contribuição é possível estimar as vazões 

aproximadas das águas que correm num determinado local. É claro que o nível de 

detalhamento das microbacias vai depender da análise do problema, sendo muitas 

vezes necessário traçar a microbacia na escala da rua onde se faz necessária a 

intervenção (PMRR, 2005, p. 33). 

 

Os desníveis fortes tendem a produzir enxurradas por ocasião das chuvas, acentuando o 

poder de erosão das águas superficiais.  Por outro lado, a porosidade elevada também favorece 

a infiltração e acumulação de água nos solos, levando à saturação das camadas mais 

superficiais; essa condição é favorável aos deslizamentos em locais em que os solos apresentam 

teores mais significativos de argilas (PMRR, 2005). 

 



139 

    

Figura 5.9 – Rede hidrográfica do município, bacias e microbacias 

 

Fonte: PMRR (2005). 

Bacia do 

Paratibe 

Bacia do 

Beberibe 

Bacia do 

Capibaribe 



140 

    

5.2 ASPECTOS GEOLÓGICOS GERAIS 

 

O município de Camaragibe está situado em área constituída por rochas do 

Embasamento Cristalino recobertas pelo seu solo residual, sedimentos da Formação Barreiras, 

por uma cobertura flúvio-lagunar recente e sedimentos aluvionares (Figura 5.11). 

 

5.2.1 Embasamento Cristalino com solo residual 

 

O embasamento cristalino é formado por um complexo de rochas intrusivas de idade 

proterozóica, pertencentes ao Maciço Pernambuco – Alagoas (ALHEIROS, 1998). São 

constituídas por gnaisses, migmatitos e granitos com alto conteúdo de feldspato que tendem a 

sofrer argilização em decorrência do intemperismo químico atuante na área, favorecido pelo 

clima quente e úmido.  

Esta unidade se estende desde a região central até sudoeste do município, 

correspondendo a aproximadamente 30% da sua área. Em termos morfológicos, este complexo 

ocorre em formas colinosas e aflora em leitos de rios, cortes de estrada, pedreiras desativadas, 

blocos em encostas e áreas de empréstimo, de forma intemperizada (COUTINHO, 2016). 

De acordo com Coutinho (2016), no município são encontrados espessos horizontes de 

solo residual capeando as rochas do embasamento cristalino (Figura 5.10). Dependendo da 

espessura de solo e da proximidade da rocha sã no perfil, é possível observar feições estruturais 

e petrográficas da rocha mãe preservadas no solo.  

 

Figura 5.10 – (a) e (b): Horizonte de transição entre a rocha sã e o solo residual 

  

Fonte: Coutinho (2016). 

 

(a) (b) 
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Figura 5.11 – Mapa geológico do município de Camaragibe 

 
Fonte: Coutinho (2016). 
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O contato entre o solo residual e as rochas do embasamento, quando afloram na forma 

de maciços e matacões, representa uma zona de fraqueza que potencializa processos de 

deslizamento. 

 

Os solos residuais são aqueles que permanecem no lugar, diretamente sobre a rocha 

mãe, da qual são derivados por decomposição química e/ou desintegração física. São 

reconhecidos como de transição gradual, que vai de um material ou solo finamente 

granulado para um material constituído de solo e fragmentos angulares de rocha, à 

medida que a profundidade aumenta (BANDEIRA, 2003, p. 114). 

 

Os grandes horizontes de solo residual originados do intemperismo das rochas do 

embasamento cristalino tornaram-se alvo de exploração de materiais para empréstimo. O 

resultado são áreas impactadas e com alta suscetibilidade a deslizamentos (Figura 5.12). A 

ocupação em encostas de morros formados no embasamento cristalino, principalmente por 

meio de cortes tipo gaveta, também potencializa os deslizamentos (Figura 5.13). 

 

Figura 5.12 – Área de empréstimo de material do embasamento cristalino  

 
Fonte: Coutinho (2016). 

 

Figura 5.13 – (a) e (b): Ocupação de encostas em áreas de corte tipo gaveta 

  
Fonte: Coutinho (2016). 

 

(a) (b) 
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Os granitos apresentam textura mais grossa, com distribuição regular dos minerais 

constituintes, enquanto que os gnaisses apresentam estrutura bandada, alternando faixas mais 

claras e escuras em função da maior concentração de determinados minerais: as faixas claras 

dominam o quartzo e o feldspato e nas faixas escuras dominam a biotita e as hornblendas. Os 

gnaisses apresentam maior tendência de deslizamento ao longo destas estruturas (PMRR, 

2015).  

Na Figura 5.14 apresenta-se afloramento de rocha gnáissica na localidade de Santa 

Maria, Região Administrativa 2: 

 

Figura 5.14 – (a) e (b): Afloramento de rocha gnáissica 

  
Fonte: GEGEP / UFPE (2015). 

 

Para embasar a descrição de alguns litotipos encontrados no município, a granulometria 

dos minerais de rochas do embasamento cristalino segue os preceitos de Mackenzie et al. (1982) 

apud Coutinho, 2016): 

 Granulometria grossa: cristais com diâmetro maior que 5,0 mm; 

 Granulometria média: cristais com diâmetro entre 1,0 e 5,0 mm; 

 Granulometria fina: cristais com diâmetro menor que 1,0 mm. 

 

O complexo gnáissico-migmatítico-granítico apresenta-se na forma de gnaisses 

porfiroclásticos com foliações subverticais (Figura 5.15 – a). Os litotipos possuem granulação 

variando de média a grossa e coloração de cinza claro a cinza rosado e ainda, dependendo da 

quantidade de minerais máficos, pode apresentar tonalidades escuras. A mineralogia dessas 

rochas aponta para composições graníticas (Coutinho, 2016). 

Ainda de acordo com Coutinho (2016), os migmatitos ocorrem também na forma de 

blocos de rochas com formas lenticulares apresentando leucossomas (porção de coloração 

(a) (b) 
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clara) com granulação variando de média a grossa e melanossoma com coloração escura de 

granulometria mais fina. Em alguns afloramentos observa-se rochas graníticas com sutis 

foliações (Figura 5.15 – b). 

 

Figura 5.15 – (a): Gnaisses miloníticos com foliação subvertical bem evidenciada; (b): Migmatito ocorrendo na 

forma de blocos de rochas lenticulares 

 
Fonte: Coutinho (2016). 

 
 

 

Em alguns afloramentos, observou-se perfis de solo residual formados por materiais 

completamente decompostos e relativamente homogêneos, contendo blocos/matacões de rocha 

semi-alterada a sã, imersos nesses perfis (Figura 5.16). Tal configuração associada a cortes mal 

elaborados em encostas e períodos chuvosos, pode acarretar o desprendimento e queda desses 

blocos, causando perdas materiais e/ou humanas. 

A Figura 5.17 apresenta um perfil de sondagem de solo residual realizada em 

Camaragibe, para o estudo geotécnico do projeto da expansão da obra do METROREC, no 

trecho TIP-TIMBI (BANDEIRA, 2003). 

 

Figura 5.16 – (a) e (b): Perfis exibindo matacões inclusos no perfil de solo residual 

  
Fonte: GEGEP / UFPE (2015). 

(a) (b) 

(a) (b) 
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Figura 5.17 – Perfil de sondagem de solo residual no município de Camaragibe 

 
Fonte: Bandeira (2003). 

 

A mineralogia do perfil é em função do tipo da rocha matriz. No caso de rochas ígneas 

e metamórficas brasileiras, os dados da literatura indicam o quartzo, feldspatos e as micas como 

os minerais mais comuns na fração granular, com as proporções variando em função da rocha. 

Nos granitos, a ação do intemperismo químico altera os feldspatos para materiais argilosos, 

contribuindo para os deslizamentos ocorridos no município (BANDEIRA, 2003). 

 

5.2.2 Formação Barreiras 

 

Esta unidade teve sua disposição associada aos eventos cenozoicos de natureza 

climática e/ou tectônica, que permitiram, durante o final do Terciário (Plioceno), há 

cerca de 2 milhões de anos, o extenso recobrimento das superfícies expostas do 

embasamento, colmatando um relevo bastante movimentado (ALHEIROS, 1998, p. 

60). 
 

A Formação Barreiras é encontrada nas regiões norte e sudeste do município de 

Camaragibe, correspondendo a quase 60% do território. Em termos morfológicos ocorre como 

tabuleiros, apresentando-se de forma mais conservada à norte e mais dissecada à sudeste. Aflora 

em melhores condições em áreas de empréstimos e também é encontrada em cortes de vias 

principais, estradas de barro, nos vales e em cortes do tipo gaveta para construção de moradias 

em encostas (COUTINHO, 2016). 
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Para Bandeira (2003), esta unidade constitui-se de um sedimento fluvial, areno-argiloso, 

de coloração creme a avermelhada, dependendo da intensidade da oxidação do ferro.  

Conforme Coutinho (2016), no município é possível identificar duas fácies sedimentares 

distintas para as rochas da Formação Barreiras: fácies de leques aluviais e fácies de canais 

fluviais/planícies de inundação.  

A primeira fácies se apresenta na forma de sedimentos conglomeráticos constituídos por 

seixos centimétricos de quartzo, envoltos em uma matriz arenosa grossa. Tais níveis ocorrem 

geralmente intercalados com camadas arenosas e nota-se, nestas camadas, a ausência de 

estruturas sedimentar (Figura 5.18). Além dos seixos, podem ocorrer também blocos 

centimétricos de concreções de ferro. Estas características indicam que sua formação ocorreu 

por processos de fluxos de detritos de alta energia, em um ambiente de leques aluviais. 

 

Figura 5.18 – (a) e (b): Níveis conglomeráticos constituídos por seixos centimétricos de quartzo, inclusos em 

uma matriz arenosa grossa, intercalados com camadas arenosas 

  
Fonte: Coutinho (2016). 

 

A segunda fácies sedimentar é representada por arenitos quarzosos, podendo exibir 

localmente composição arcoseana. Em termos de estruturas sedimentares, observa-se 

estratificações cruzadas e planares, mas ocorrem também com aspecto maciço. Os arenitos 

possuem coloração entre branco e marrom claro, eventualmente avermelhada devido a 

oxidação, e granulação variando de areia média a grossa. Geralmente mal selecionados, os grãos 

de quartzo são predominantemente subangulosos, com baixo grau de arredondamento, 

denotando pouco transporte. Também são encontrados, nestes sedimentos, seixos dispersos 

dentro da matriz arenítica, conforme apresentado na Figura 5.19. 

Também foram encontradas, com mais frequência ao sul de Camaragibe, camadas 

arenosas intercaladas com camadas de argila maciça. Os níveis argilosos exibem colorações 

esbranquiçadas, avermelhadas e amarronzadas, dependendo do grau de oxidação e imprimem 

(a) (b) 
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um padrão de cor do tipo mosqueado (Figura 5.20). Sugeriu-se a possibilidade destes níveis 

argilosos serem representantes alterados de rochas vulcânicas, porém, não se verificou a 

presença de cristais idiomórficos a subdiomórficos de quartzo; haja vista a presença marcante 

do vulcanismo ácido na porção sul da Bacia Pernambuco (região do Cabo de Santo Agostinho). 

Os poucos cristais de quartzo identificados nesses níveis eram subarredondados a arredondados, 

com alta esfericidade. Com menor frequência, foram encontrados níveis contínuos de laterita 

no topo das camadas de argila. Os blocos centimétricos de laterita podem ocorrer dispersos no 

interior das camadas de argila indicando a deposição em canais fluviais e a intercalação de 

arenitos estratificados com camadas de argila é indicativo de um ambiente de planícies de 

inundação, adjacentes aos cursos fluviais, que devido ao transbordamento dos rios acarretou a 

deposição de sedimentos finos sobre tais planícies. 

 

Figura 5.19 – (a) e (b): Sedimentos arenosos exibindo estratificações planares e cruzadas 

  
Fonte: Coutinho (2016). 

 

Figura 5.20 – (a) e (b): Camadas argilosas mosqueadas e amarronzadas intercaladas com camadas arenosas 

  
Fonte: Coutinho (2016). 

 

(a) (b) 

(a) (b) 
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Assim como no embasamento cristalino, a Formação Barreiras também possui alto 

impacto antrópico devido à extração de materiais para empréstimo (Figura 5.21) e ocupação 

desgovernada de encostas, principalmente através de cortes do tipo gaveta (Figura 5.22). 

 

Figura 5.21 – Áreas de extração de materiais para empréstimo 

 
Fonte: Coutinho (2016). 

 

Figura 5.22 – (a) e (b): Cortes do tipo gaveta em encostas 

  
Fonte: Coutinho (2016). 

 

A alternância de camadas arenosas e argilosas pode afetar a estabilidade das encostas, 

situação comum ao sul de Camaragibe, na localidade do Areeiro e Bairro dos Estados. Os níveis 

arenosos favorecem uma maior infiltração de água, principalmente quando ocorrem no topo das 

encostas; já as camadas argilosas oferecem resistência à infiltração da água, propiciando a 

ocorrência de fontes e surgências d’ água nas encostas. A ocorrência de uma camada arenosa 

acima de uma argilosa pode erodir o material arenoso da crista e provocar escorregamentos no 

talude (Figura 5.23) e a evolução desse processo possibilita a formação de voçorocas em forma 

de anfiteatro, como na localidade do Areeiro (Figura 5.24). 

(a) (b) 
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Figura 5.23 – Camada arenosa na crista da encosta, acima de um nível argiloso 

 
Fonte: Coutinho (2016). 

 

Figura 5.24 – (a) e (b): Erosão de camada arenosa ocasionando formação de voçoroca (Areeiro) 

  
Fonte: A partir de Coutinho (2016). 

 

5.2.3 Sedimentos Flúvio-Lagunares 

 

Esta unidade corresponde a, aproximadamente, 2% da formação geológica do 

município, sendo encontrada à sudoeste, em uma área extremamente urbanizada, 

impossibilitando observações em afloramentos.  

O critério para identificação destes sedimentos é morfológico, já que são depositados 

em áreas planas e rebaixadas. Por se tratarem de regiões baixas e rodeadas por formas de relevo 

altas, ocorre a convergência das águas das chuvas potencializando as inundações. Estes 

sedimentos podem conter argilas moles expansivas e/ou compressivas, transformando-se em 

um agente preocupante com relação às fundações das edificações, especialmente àquelas que 

não seguem padrões técnicos construtivos. 

 

(b) (a) 
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5.2.4 Sedimentos Aluvionares 

 

São depósitos recentes constituídos pelos materiais carregados pelas correntes, ou seja, 

são solos transportados pela água e foram depositados ao longo dos principais vales dos rios e 

riachos de Camaragibe (Figura 5.25), representando aproximadamente 8% do município. São 

sedimentos arenosos e/ou síltico-arenosos, eventualmente argilo-arenosos, com granulometria 

variada e coloração clara. 

Pela sua situação topográfica plana, os sedimentos aluvionares não apresentam 

suscetibilidade a escorregamentos, porém podem estar sujeitos a inundações, especialmente em 

épocas chuvosas. Por sua alta porosidade e permeabilidade, são usados para o abastecimento d’ 

água nas comunidades mais carentes, sendo um excelente aquífero do ponto de vista de vazão 

e recarga, porém a qualidade desta água deve ser verificada. 

 

Figura 5.25 – Sedimentos aluvionares em planície de inundação, bairro São Paulo 

 
Fonte: GEGEP / UFPE (2015) 

 

5.3 CARACTERIZAÇÃO GEOTÉCNICA DA ENCOSTA DO VALE DAS PEDREIRAS 

 

A investigação geotécnica envolve a determinação da natureza e comportamento de 

todos os aspectos de uma determinada área e as condições ambientais que podem 

influenciar ou ser influenciadas pelo projeto. A proposta básica de uma investigação 

geotécnica é prover suficientes informações para permitir a tomada de boas decisões 

durante as fases de avaliação, projeto e construção (COUTINHO, 2009, p. 2). 

 

O caso de instabilidade apresentado nesta seção situa-se a sudoeste de Camaragibe, no 

limite com o município de Recife. A área é conhecida por subida do Vale das Pedreiras, na 

localidade de Jardim Primavera. O município (PMRR, 2006), ao desenvolver o mapa de risco 

de erosão e escorregamento das encostas com ocupações desordenadas no município de 

Camaragibe, classificou a área como risco alto (Figura 5.26), com forma de ocupação variando 
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entre conjuntos habitacionais e invasões, estas últimas presentes no topo da encosta. Este tipo 

de ocupação é característica da população de baixa renda e observam-se atuações antrópicas 

desfavoráveis à estabilidade, como construções em locais impróprios e sem critérios técnicos, 

cortes inadequados e aterros mal compactados, fossas nas bordas do talude e descarte de águas 

servidas na encosta. 

 

Figura 5.26 – Mapeamento de risco do município de Camaragibe, 2006 

 
Fonte: PMRR (2006). 

 

O estudo do movimento de massa que vem ocorrendo na encosta e sua proposta de 

estabilização foram desenvolvidos durante a elaboração de uma tese de doutorado e uma 

dissertação de mestrado, realizadas pelo GEGEP / UFPE por Marilia Mary da Silva (2007) e 

Renata Regina da Silva (2010), respectivamente, e encontram-se também nas seguintes 

publicações: 

 Coutinho, R. Q.; Silva, M. M.; Silva, R. R.; Mantovani, B.; Lacerda, W. A. (2016). 

Caracterização geotécnica, análise de estabilidade e propostas de estabilização de 

movimento de massa em área de Formação Barreiras e solo residual de granito, em 

Pernambuco. Willy Lacerda: doutor no saber e na arte de viver – Rio de Janeiro. 360 p; 

 Coutinho, R. Q.; Silva, M. M. & Severo, R. N. F. (2013). Mecanismo, fatores de causas 

e medidas de estabilização de um deslizamento de terra em uma área da Formação 

Barreiras e solo residual de granito, Pernambuco. VI Conferência Brasileira de 

Encostas. Angra dos Reis – RJ, Brasil; 
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 Coutinho R. Q. & Silva, M. M. (2013). Geotechnical Characterization, Stability 

Analysis and the Stabilization Process for a Landslide in área of Barreiras Formation 

and Granite Residual Soils, Pernambuco.  Proceding of the 18th ICSMGE, Paris; 

 Coutinho R. Q.; Silva, M. M. & Lafayeete, K. P. V. (2011). Geotechnical 

characterization of two unsaturated mature granite residual soils from Pernambuco, 

Brazil. PCSMGE. CD-ROM Proceedings, p. 7. Toronto, Canadá; 

 Silva, M. M. & Coutinho, R. Q. (2009). Geotechnical characterization of an 

unsaturated residual soil of granite from Pernambuco, Brazil. 17th. ICSMGE. v. 5, 

3417-3420. Alexandria, Egypt. 

 

Devido aos eventos ocorridos em julho de 2015, durante o mapeamento das áreas de 

risco alto e muito alto do município (objetivo desta pesquisa), retratar-se-á a situação atual da 

localidade (subsetores 65 e 66) na seção 5.3.2.6. 

 

5.3.1 Aspectos gerais do processo de instabilização 

 

De acordo com relatos dos moradores e técnicos da prefeitura de Camaragibe, indícios 

da ocorrência de processos de instabilidade foram observados na encosta no ano de 2000, 

caracterizados por declividade e rachaduras nos pisos das casas situadas no topo do 

deslizamento, rachaduras verticais nas paredes e som de “estalos” ouvidos pelos moradores 

frequentemente. Paralelamente, iniciou-se a formação de um desnível e de uma fenda no meio 

da encosta (SILVA, 2007). 

Para Coutinho et al. (2016), o estágio de ruptura que caracterizou o movimento de massa 

foi visualmente definido após o período de precipitações intensas, em junho de 2002, quando 

ocorreu o aumento do desnível existente no meio da encosta e formação de patamares, bem 

como a expressiva declividade e rachaduras mais evidentes nos pisos e paredes das residências.  

A Figura 5.27 ilustra a ruptura com a localização das evidências do movimento. 

Foi constatado pela defesa civil municipal um desnível de aproximadamente 2,0 m do 

piso das casas para o nível do terreno (Figura 5.28). Destaca-se que a tubulação exposta estava 

enterrada antes das movimentações. A Figura 5.29 ilustra formação dos patamares de 

aproximadamente 1,0 a 1,5 m de altura. 

A instabilidade voltou a ocorrer nos invernos de 2005 e 2010 (em períodos de alta 

precipitação), com características semelhantes ao evento de 2002, porém outra área de 

edificações começou a apresentar rachaduras, conforme detalhe apresentado na Figura 5.27. 
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Figura 5.27 – Vista geral da ruptura ocorrida e evidências do movimento de massa em 2002 

 
Fonte: Adaptado de Silva (2007). 

 

Figura 5.28 – Desnível formado do piso das casas ao terreno 

 
Fonte: Silva (2007). 

 

Figura 5.29 – Patamares formados na área do deslizamento 

 
Fonte: Silva (2007).  
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5.3.2 Caracterização geológico-geotécnica 

 

Segundo Leroueil (2001), uma caracterização geotécnica constitui uma importante 

ferramenta para a análise de movimentos de massa e sua importância se deve aos seguintes 

aspectos: conhecimento de movimentos de massa sob diferentes contextos geomorfológicos, 

geológicos e climáticos, bem como no comportamento dos materiais; na descrição geral de uma 

encosta e na análise da suscetibilidade e do risco. 

A seção da encosta estudada, onde ocorreram os deslizamentos, possui dimensões 

aproximadas de 117,0 m x 130,0 m, com cotas variando entre 27,7 m e 51,5 m e cobertura 

vegetal por cultivo de macaxeira. A caracterização dos materiais da área foi realizada a partir 

de investigações de campo, instrumentação e ensaios laboratoriais.  

Em campo, além do levantamento topográfico, as investigações consistem de sondagens 

a percussão e rotativa, análise geológica, perfis de umidade, ensaios de condutividade hidráulica 

“in situ” (Guelph), coleta de amostras deformadas (em saco) e indeformadas (blocos e 

amostrador Denisson) e, ainda, a avaliação do descarte das águas servidas. Na campanha de 

instrumentação foram instalados piezômetros Casagrande, piezômetros de máxima, medidores 

de nível d’ água, verticais de inclinômetros e um pluviômetro na área de estudo. A localização 

das investigações de campo e instrumentação estão apresentadas na Figura 5.30. 

Em laboratório foi realizada a caracterização física, química e mineralógica, análise da 

microestrutura dos solos, ensaio de condutividade hidráulica (Triflex), determinação da curva 

característica, ensaios edométricos, cisalhamento direto convencionais em condição inundada 

e na umidade natural, cisalhamento direto com reversão múltipla, ensaios “ring shear” e 

cisalhamento direto com controle de sucção. 

 

5.3.2.1 Investigações de campo 

 

Para a investigação da subsuperfície foram realizados 12 verticais de sondagem, sendo 

10 a percussão e 2 mistas (SPT e rotativa), com profundidades variando entre 10,0 a 15,0 m, 

com exceção de três furos (SM-01, SM-02 e SP-02) que atingiram profundidades da ordem de 

20,0 m. A caracterização geológica dos materiais ocorreu através da análise de todas as 

amostras coletadas dos furos de sondagem a cada 0,5 m e validou-se que a área é constituída 

pela Formação Barreiras sobreposta, em sua maioria, ao solo residual de granito, o qual 

constitui o embasamento local.  
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Figura 5.30 – Mapa topográfico da área e locação das investigações 

 

 
 

 

Fonte: Silva (2007). 

 

Na seção principal do escorregamento (SM-01 e SM-02), obteve-se uma espessa 

camada de areia argilosa de 7,5 m, com valores de SPT variando de 2 a 17 golpes, crescentes 

com a profundidade. Nas camadas de argila siltosa e areia siltosa, verifica-se uma mudança 

brusca nos valores de SPT, variando de 65 golpes/20 cm a 15 golpes/1 cm, até a profundidade 

de 11,0 m no furo SM-01 e média de 33 golpes/18 cm, na profundidade de 7,0 m, no furo SM-

02; coincidindo com o contato entre as duas formações geológicas presentes na área. A partir 

da profundidade de 11,0 m (SM-01) e 7,0 m (SM-02), fez-se necessária a utilização de 

sondagem rotativa devido a elevada resistência dos solos nesta profundidade. 

Como resultado da sondagem e caracterização geológica, obteve-se o perfil geotécnico 

representado na Figura 5.31. A linha azul representa o contato da Formação Barreiras com o 

solo residual de granito, justamente onde há mudança significativa do SPT, com exceção do 

furo SP-02 onde há afloramento do solo residual de granito.  
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Figura 5.31 – Perfil geotécnico da encosta 

 
Fonte: Silva (2007) e Coutinho et al. (2016). 

 

Observa-se uma variabilidade das camadas ao longo da vertical do terreno, com 

alternância de solos argilosos, siltosos e arenosos de espessuras variáveis e descontínuas, com 

predominância de materiais arenosos. As camadas argilosas se intercalam nas camadas arenosas 

em toda a encosta. Os siltes encontram-se nas camadas mais inferiores, delimitados por uma 

camada de areia siltosa presente na base da encosta. 

Foram obtidos perfis de umidade próximos aos furos de sondagem, em diferentes 

estações do ano permitindo a observação da sua variação em cada época. Até a profundidade 

de 2,0 m as umidades são bastante influenciadas pelas estações, com mínima de 9% no período 

seco e máxima de 36% no período chuvoso. De modo geral, a partir de 3,0 m de profundidade 

ocorre uma pequena variação do teor de umidade médio, de 20 a 30%, independentemente das 
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estações do ano e possivelmente devido ao elevado nível d’ água encontrado no local, mesmo 

em períodos secos. 

Para a determinação da condutividade hidráulica (Kfs) foi utilizado o permeâmetro 

Guelph, com ensaios próximos aos furos de sondagem e chegando a 1,5 m de profundidade. 

Nos solos da Formação Barreiras (SP-01), os resultados de permeabilidade variaram de 2 a 6 x 

10-6 m/s, com valores mais elevados a partir de materiais com maior percentual de fração areia 

(Figura 5.32). Nos solos residuais de granito, especificamente os presentes no nível da 

superfície, os resultados de permeabilidade são da ordem de 2 x 10-7 m/s, 10 vezes menor do 

que o correspondente da Formação Barreiras. 

 

Figura 5.32 – Resultados do ensaio “Guelph” do furo SP-01, Formação Barreiras 

 
Fonte: Silva (2007) e Coutinho et al. (2016). 

 

O potencial mátrico do fluxo do solo (ϕm), corresponde a habilidade de um solo “puxar” 

água por capilaridade e relaciona-se diretamente com a sua umidade. Os resultados indicam a 

tendência do decréscimo do potencial de fluxo mátrico com o aumento das umidades. 

A amostragem realizada constou da coleta de materiais indeformados tipo bloco, 

deformados armazenados em saco em profundidades de até 1,5 m e na coleta de material 

utilizando o amostrador Denisson, em profundidades próximas à superfície de ruptura. 

Para finalizar, durante a pesquisa de campo de Silva (2007), procurou-se junto aos 

moradores informações a respeito do direcionamento do descarte das águas residuárias e de 

posse destas informações foi possível a identificação dos caminhos preferenciais e dos pontos 

de concentração dos descartes das águas (Figura 5.33).  
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Figura 5.33 – Direcionamento das águas residuárias na área de estudo 

 
Fonte: Silva (2007). 

 

As setas vermelhas indicam a direção do fluxo das águas residuárias e as setas amarelas 

ilustram a direção do fluxo de águas antrópicas descarregadas na encosta. Observou-se que as 

águas tendem a se encontrar em uma vala construída pelos próprios moradores, com o intuito 

de não terem suas casas invadidas pela água. Verificou-se, também, que as casas situadas no 

topo do local onde ocorreu o movimento de massa, descartam suas águas diretamente na encosta 

(seta azul). O círculo vazado ilustra a área de concentração de escoamento e, de um modo geral, 

todo o descarte é direcionado para o eixo principal do movimento de massa ocorrido. 

 

5.3.2.2 Campanha de instrumentação 

 

O programa de instrumentação contemplou 25 piezômetros tipo Casagrande, 18 

piezômetros tipo máxima, 6 medidores de nível d’ água, 5 verticais de inclinômetros e 1 

pluviômetro. 

Os níveis piezométricos e níveis d’ água encontrados são bastante elevados, mesmo em 

períodos secos, na faixa de 3,5 a 4,0 m de profundidade. Em épocas de maiores precipitações, 

verifica-se os níveis d’ água e piezométricos em profundidades variando entre 0,5 m a 1,0 m e, 

inclusive, aflorando na encosta. 

Área de influência do 

descarte antrópico  
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As informações obtidas através dos piezômetros associados ao perfil geológico, 

possibilitaram a interpretação do comportamento do fluxo subterrâneo na encosta, representado 

na Figura 5.34. 

Os níveis piezométricos denominados de máximos 1 e 2, referem-se aos níveis 

piezométricos máximos obtidos dos piezômetros instalados nas menores (P1) e maiores (P2) 

profundidades. O nível piezométrico mínimo da encosta foi obtido através dos piezômetros 

instalados nas maiores profundidades (P2), denominado de nível piezométrico mínimo 2. 

Obteve-se um fluxo de água subterrâneo descendente no furo SP-01, onde ocorre um 

fluxo ascendente. No furo SP-02 o fluxo retorna a ser descendente chegando quase paralelo ao 

nível do terreno no furo SP-03. A mudança de direção do fluxo subterrâneo entre SP-01 e SP-

02, ocorre, provavelmente, em virtude da mudança de formação geológica associada à 

permeabilidade dos materiais.  

 

Figura 5.34 – Perfil geotécnico com indicações dos níveis piezométricos e níveis d’ água máximos e mínimos e 
provável direção do fluxo subterrâneo 

 
Fonte: Silva (2007) e Coutinho et al. (2016). 
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No eixo do movimento de massa ocorrido foram instalados inclinômetros que 

monitoraram os deslocamentos horizontais de novembro de 2004 a agosto de 2007. Os 

resultados apresentaram deslocamento em forma de bloco, com valor máximo acumulado de 

aproximadamente 140 mm no furo SP-02, representado na Figura 5.35. A instrumentação foi 

implantada após a ocorrência da ruptura, portanto o deslocamento horizontal refere-se à fase de 

reativação. Os resultados obtidos com as verticais de inclinômetros mostram que a superfície 

de ruptura encontra-se próxima ao contato entre as formações geológicas (profundidade 7,0 m), 

à exceção do furo SP-02, no qual ocorre afloramento do solo residual de granito. 

 

Figura 5.35 – Deslocamentos horizontais referentes à vertical do furo SP-02 

 
Fonte: Silva (2007) e Coutinho et al. (2016). 

 

A Figura 5.36 apresenta as precipitações mensais ocorridas no município, registradas 

no pluviômetro instalado no posto da prefeitura e na área de estudo. A distância entre os 

equipamentos é de aproximadamente 3,5 km. O clima da região é classificado por Köppen como 

As’, tropical úmido com estação chuvosa de outono-inverno e verão seco. A temporada de 

chuvas está concentrada nos meses de março a agosto, com precipitação de níveis médios 

máximos mensais que variam de 150 a 600 mm. O mês de junho apresenta precipitações acima 

de 500 mm, considerado o período crítico para deslizamentos de terra. 
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Figura 5.36 – Precipitações mensais registradas de 2000 a 2007 pelos pluviômetros da prefeitura e da encosta 

 
Fonte: Silva (2007) e Coutinho et al. (2016). 

 

Para verificar a influência das águas de chuva na aceleração dos movimentos 

horizontais, a Figura 5.37 apresenta a variação dos deslocamentos com o tempo, relacionados 

com a chuva acumulada de 25 dias. Este período de antecedência da chuva foi escolhido 

baseando-se em exemplos da literatura nacional, os quais apresentam bons resultados 

(SCHILLING, 1993; LACERDA, 1997; FONSECA, 2006 apud SILVA, 2007). Durante o 

período de baixas precipitações pluviométricas (novembro de 2004 a março de 2005) os 

deslocamentos observados são praticamente nulos. No final do mês de abril de 2005 

coincidindo com chuvas acumuladas da ordem de 100 mm, foi observada a primeira reativação 

do movimento com deslocamentos horizontais na faixa de 36 a 47 mm. A movimentação 

ocorreu até o mês de julho, com acúmulo de deslocamentos horizontais de 80 a 100 mm. Uma 

segunda reativação do movimento ocorreu entre maio e agosto de 2006, com deslocamentos na 

faixa de 40 mm. A movimentação ficou estabilizada durante o período seco até meados de 

março de 2007, quando houve nova reativação com deslocamentos de 10 mm. 

 

5.3.2.3 Ensaios de Laboratório 

 

As amostras indeformadas (tipo bloco), deformadas (em saco) e coletadas através do 

amostrador Denisson, foram submetidas aos ensaios de laboratório, comentados nesta seção. 
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Inicialmente foi realizado o ensaio granulométrico, com e sem adição de defloculante. 

Na análise com defloculante (Tabela 5.2), os materiais da Formação Barreiras apresentaram 

predominantemente grossos, com menos de 50% dos grãos passando na peneira nº 200. A 

fração que prevalece é de areia, com percentual de 57% a 62,5%. O solo residual de granito é 

classificado predominantemente grosso na profundidade de 1,5 m, com domínio da fração areia, 

e na profundidade de 2,5 m torna-se argiloso, classificado como textura fina com mais de 50% 

dos grãos passando na peneira nº 200. Nos ensaios sem defloculante (Tabela 5.3), houve 

redução nos percentuais das frações argila e aumento dos percentuais de silte e areia fina, 

indicando que a argila tende a apresentar-se agregada em seu estado natural nas duas formações 

geológicas. Na Figura 5.38, como exemplo, é apresentada a curva granulométrica para solos 

residuais de granito com e sem defloculante. 

 

Tabela 5.2 – Resumo dos ensaios de caracterização física com defloculante 

LOCAL/ PROF/  

FORM. GEOLÓGICA 
ARGILA SILTE 

AREIA 

FINA 

AREIA 

MÉDIA 

AREIA 

GROSSA 
PEDR. LL LP IP SUCS 

SM-02 (1,5-1,8) FB 27 8 21,5 31,5 4 8 40 28 12 SC 

SM-02 (4,3-4,9) FB 23,5 9 60 7,5 0 0 32 20 12 SC 

SM-02 (4,9-5,5) FB 20 12 59 9 0 0 42 28 14 SC 

SP-01 (1,5-1,8) FB 26 11,5 52,5 10 0 0 42 28 14 SC 

SP-01 (5,7-6,3) FB 28 9 58 5 0 0 36 22 14 SC 

SP-01 (6,3-6,9) SR 40 12,5 25 21,5 1 0 42 23 19 CL 

SP-02 (1,5-1,8) SR 33 11 36 19 1 0 42 27 15 SC 

SP-02 (2,5-2,8) SR 49 23 25 3 0 0 54 32 22 CL 

SP-02 (6,0-6,6) SR 40 16 36 7 1 0 43 23 20 CL 

Fonte: Silva (2007). 

 

Tabela 5.3 – Resumo dos ensaios de caracterização sem defloculante 

LOCAL/ PROFUNDIDADE/ 

FORMAÇÃO GEOLÓGICA 
ARGILA SILTE 

AREIA 

FINA 

AREIA 

MÉDIA 

AREIA 

GROSSA 
PEDREGULHO 

SM-02 (1,5-1,8) FB 9 13,5 38,5 39 0 0 

SM-02 (4,3-4,9) FB 7,5 17,5 68 7 0 0 

SM-02 (4,9-5,5) FB 6 18 69 7 0 0 

SP-01 (1,5-1,8) FB 1 17 73 9 0 0 

SP-01 (5,7-6,3) FB 5 18,5 72,5 4 0 0 

SP-01 (6,3-6,9) SR 15 20 44 21 0 0 

SP-02 (1,5-1,8) SR 5 21 56 18 0 0 

SP-02 (2,5-2,8) SR 11 45 40,5 3,5 0 0 

SP-02 (6,0-6,7) SR 14 28,5 50 7,5 0 0 

Fonte: Silva (2007). 
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Figura 5.38 – Granulometria de solos residuais maduros de granito, com e sem a utilização de defloculante 

 
Fonte: Silva (2007) e Coutinho et al. (2016). 

 

Segundo a Classificação Unificada (SUCS), para o ensaio de granulometria sem a 

adição de defloculante, os solos de cada local, profundidade e formação geológica foram 

classificados de acordo com a Tabela 5.2, sendo areia argilosa (SC) ou argila arenosa (CL). 

A permeabilidade também foi determinada em laboratório pelo equipamento Triflex 

(Tabela 5.4). Foram encontrados valores da ordem de 10-6 m/s para os solos de Formação 

Barreiras e de 10-7 m/s para solos residuais maduros de granito, classificados como 

permeabilidade baixa e muito baixa, respectivamente.  

 

Tabela 5.4 – Permeabilidade realizada pelo equipamento Triflex 

LOCAL 

PROFUNDIDADE (M) 

PERMEABILIDADE 

(M/S) 

DESCRIÇÃO DO SOLO / 

FORMAÇÃO GEOLÓGICA 

SM-02 / 1,5 - 1,8 m 4,84 x 10-6 Areia argilosa (FB) 

SP-01 / 1,5 - 1,8 m 1,22 x 10-6 Areia argilosa (FB) 

SP-02 / 1,5 - 1,8 m 5,05 x 10-7 Areia argilosa  (SR) 

SP-02 / 2,5 - 2,8 m 8,76 x 10-7 Argila arenosa (SR) 

Fonte: Silva (2007) e Coutinho et al. (2016). 

 

Os valores obtidos pelo ensaio no equipamento Triflex são concordantes com os obtidos 

in situ, através do ensaio “Guelph” e com a própria granulometria dos solos estudados, onde o 

caráter mais argiloso encontrado nos solos residuais maduros de granito coincide com 

permeabilidade mais baixas (SILVA, 2007). 

Ensaios químicos também foram realizados e observou-se a predominância dos cátions 

de Ca++ e Mg++ com baixos teores de bases trocáveis, próximo a 18 cmolc/kg, apontando que os 

solos em estudo são bastante intemperizados. A capacidade de troca catiônica (CTC), 

representando a atividade do solo, apresentou valores inferiores a 24 cmolc/kg, caracterizando 
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atividades baixas, típico de solos cauliníticos. Ainda, o solo possui características que o indicam 

como eutrófico (fértil), ácido, álico (tóxico para plantas) e com baixo teor de salinidade. 

O pH foi determinado em água e em solução normal de KCl, apresentando-se ácido (3,4 

– 5,4) para todos os solos estudados, o que indica a presença predominante de caulinita na 

composição dos solos. 

A análise mineralógica tem importância fundamental na resistência ao cisalhamento dos 

solos, principalmente na residual, já que se apresenta como um dos fatores de maior influência 

nos valores de resistência. Foram realizados estudos nos materiais, tendo como base as análises 

realizadas por lupa binocular, referente a fração areia, e as análises através de difração de Raio 

X, referentes a fração silte e argila. Tanto as amostras da Formação Barreiras quanto as de solos 

residuais maduros de granito apresentaram grãos de areia mal selecionados com a presença do 

mineral quartzo em sua composição, com alguns grãos revestidos por películas de óxido de 

ferro. Quanto à cor, ocorre a predominância dos hialinos e quanto ao arredondamento é 

observada a predominância de grãos sub-angulosos a angulosos e alguns grãos sub-

arredondados. Este arredondamento reflete a característica de possíveis sedimentos depositados 

sob condições de alta energia. A análise da fração argila indica, em ambas as geologias, a 

presença de caulinita, mica e quartzo e na fração silte há presença predominante do mineral 

quartzo. 

A composição química e mineralógica é importante para entender o comportamento do 

solo, mas é preciso conhecer também a sua estrutura, definida como a combinação do efeito do 

arranjo das partículas, cujos parâmetros são responsáveis pelas suas propriedades geotécnicas 

que podem ser modificadas pela remoldagem. Nos solos da Formação Barreiras, observa-se de 

um modo geral, uma estrutura agregada, constituída principalmente por grãos de quartzo 

revestidos por finos que possivelmente são compostos de argila e óxidos de ferro que formam 

as concreções lateríticas. Nos solos residuais maduros de granito verifica-se também a presença 

de grãos de quartzo revestidos por película de finos (argila e óxidos de ferro), em menor escala 

comparando-se com o encontrado nos solos da Formação Barreiras. Próximo a superfície de 

ruptura, observou-se que a estrutura dos solos é bastante modificada: no caso em estudo, onde 

o movimento de massa encontra-se no estágio de reativação, a resistência ao cisalhamento na 

superfície de ruptura é controlada pela resistência residual após as deformações. 

Para a determinação das curvas características das duas formações geológicas foram 

realizados ensaios de sucção através de três métodos: 

 Papel filtro: foram moldados corpos-de-prova de anéis em aço inoxidável utilizando o 

papel filtro Whatman 42, que permite medir sucções na faixa de 0 a 29 Mpa; 
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 Funil de Haines: foram moldadas amostras em anéis de PVC e aplicadas sucções de 0,1 

kPa; 0,3 kPa; 0,5 kPa; 1,0 kPa; 1,5 kPa; 2,0 kPa; 3,0 kPa; 5,0 kPa; 7,5 kPa e 10 kPa; 

 Câmara de Richards: foram moldadas as amostras em anéis de PVC e submetidas a 

sucções de 34 kPa e 1549 kPa. 

 

Para os solos da Formação Barreiras, a forma das curvas características é típica de solo 

arenoso. No trecho inicial ocorre grande variação na umidade com pequena variação na sucção, 

seguido por outro trecho onde se observa uma pequena variação da umidade para um grande 

aumento de sucção. Observa-se na curva (Figura 5.39 – a) que a umidade correspondente à 

sucção residual atinge valores da ordem de 1,5%, com valor da sucção do ponto de entrada de 

ar em torno de 1,0 kPa, onde inicia a dessaturação da macroestrutura do solo. 

Para os solos residuais maduros de granito, os formatos das curvas mostram um aspecto 

de “sela” dividido em três trechos distintos (Figura 5.39 – b). As curvas indicam um valor de 

entrada de ar de 1 kPa, onde se tem o início da dessaturação. Depois se observa um patamar 

horizontal, onde a sucção varia de 20 a 200 kPa. No último trecho ocorre o segundo valor da 

entrada de ar, onde o teor de umidade volta a diminuir com o acréscimo da sucção, devido à 

remoção de água na microestrutura do solo. Esta distribuição no formato “sela” deve-se aos 

processos de intemperismo, responsável pela formação de agregações de partículas de solo. 

 

Figura 5.39 – Curvas características de secagem e umedecimento. 

(a): Formação Barreiras                                                         (b): Solo residual de granito 

  
Fonte: Silva (2007) e Coutinho et al. (2016). 
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O comportamento da compressibilidade dos solos foi baseado nos ensaios edométricos 

convencionais na condição natural. O intervalo de tensões de 5, 10, 20, 40, 80, 160, 320, 640 e 

1280 kPa foi utilizado no carregamento e de 640, 160 e 40 kPa no descarregamento. A Figura 

5.40 ilustra a relação entre o índice de vazios em escala linear e a tensão vertical de consolidação 

em escala logarítmica.  

Observa-se que o solo residual de granito apresenta maior índice de vazios inicial (0,75), 

seguidos pelos solos da Formação Barreiras, que apresentaram índice de vazios iniciais na faixa 

de 0,53 a 0,65. Os índices de compressão (Cc) e expansão (Ce) obtidos para os solos da 

Formação Barreiras variaram na faixa de 0,22 a 0,27 e de 0,02 a 0,04, respectivamente. O Cc e 

Ce para o solo residual de granito foram de 0,45 e 0,04, respectivamente. A variação do 

coeficiente de adensamento (cv) se deu na faixa de 0,15x10-5 m²/s a 2,3x10-6 m²/s, para os solos 

da Formação Barreiras e de 0,07x10-5 a 1,35x10-5 m²/s para o solo residual. 

 

Figura 5.40 – Variação do índice de vazios com a tensão e vertical de consolidação na condição natural 

 
Fonte: Silva (2007) e Coutinho et al. (2016). 

 

Para as tensões de inundação equivalente ao peso das terras, a análise conjunta dos 

ensaios edométricos duplos e simples indica que os solos são estáveis (não colapsíveis). Os 

resultados sugerem que o colapso da estrutura dos solos não tem influência nas movimentações 

ocorridas na área, desde que as pressões devido ao peso das terras domine o estado de tensão 

no local. As correlações obtidas entre o índice de compressão Cc e o índice de vazios inicial, 

valida a tendência de aumento do índice de compressão com o índice de vazios inicial, tento 



168 

    

para solos da Formação Barreiras como para solos residuais de granito. O estudo realizado de 

influência da estrutura na compressibilidade dos solos mostra que a tensão de escoamento dos 

solos é maior no seu estado intacto em relação à amostra remoldada, indicando uma provável 

estruturação dos solos estudados a 1,5 e 2,5m. Tal comportamento pode ser atribuído a ligações 

estruturais provenientes de agentes cimentantes (óxidos de ferro). 

Para a determinação dos parâmetros de resistência a serem utilizados na análise de 

estabilidade, foram realizados os seguintes ensaios com respectivos objetivos: 

 Ensaios de cisalhamento direto convencionais (condição inundada e na umidade 

natural): obtenção da resistência de pico e pós-pico;  

 Ensaios de cisalhamento direto com reversões múltiplas (condição inundada): obtenção 

dos parâmetros de resistências residuais;  

 Ensaios de cisalhamento direto utilizando amostra remoldada com umidade de 20% 

acima do limite de liquidez: avaliação de efeito da estrutura dos solos e obtenção de 

parâmetros de resistência residuais para comparação com parâmetros de resistência 

obtidos nos ensaios com reversões múltiplas;  

 Ensaios de cisalhamento por torção (“ring shear”): feitos apenas nas amostras coletadas 

na profundidade próxima à superfície de ruptura (amostragem Denisson), com o 

objetivo de se avaliar a resistência ao cisalhamento residual tendo em vista o estágio de 

reativação do movimento de massa; 

 Ensaios de cisalhamento direto com sucção controlada: obtenção dos parâmetros de 

resistência ao cisalhamento não saturados. 

 

Os resultados obtidos nos ensaios de cisalhamento direto convencionais e com reversões 

múltiplas para solo residual de granito (SP 02: 2,5 a 2,8 m - argila arenosa) apresentam-se na 

Tabela 5.5; para o solo residual granito (SP 02: 1,5 a 1,8 m - areia argilosa) na Figura 5.41; e 

para Formação Barreiras (SM 02: 1,5 a 1,8 m - areia argilosa) na Tabela 5.6. 

 
Tabela 5.5 – Parâmetros da envoltória de resistência, cisalhamento direto.  

Patamar SP-02 (2,5-2,8m). Argila arenosa, solo residual maduro de granito 

CONDIÇÃO COESÃO (KPA) ÂNGULO DE ATRITO 

Umidade natural (pico) 9,8 29,2º 

Inundada (pico) 9,7 26,3º 

Limite de liquidez (residual) 0 25,3º 

Reversão múltipla (residual) 0 26,5º 

Fonte: Silva (2007) e Coutinho et al. (2016). 
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Figura 5.41 - Envoltória de resistência, cisalhamento direto. 

Patamar SP-02 (1,5-1,8m). Areia argilosa, solo residual granito 

 
Fonte: Silva (2007) e Coutinho et al. (2016). 

 

Tabela 5.6 – Parâmetros da envoltória de resistência, cisalhamento direto. 

Patamar SM-02 (1,5-1,8m). Areia argilosa, solo Formação Barreiras 

CONDIÇÃO COESÃO (KPA) ÂNGULO DE ATRITO 

Umidade natural (pico) 47 44,2° 

Umidade natural (pós-pico) 31,8 38º 

Inundada (pico) 0 34,6º 

Limite de liquidez (residual) 0 35,6º 

Reversão múltipla (residual) 0 30,3° 

Fonte: Silva (2007) e Coutinho et al. (2016). 

 

Para se obter uma caracterização geotécnica mais abrangente a respeito dos materiais 

envolvidos no movimento de massa ocorrido, foram realizados ensaios de cisalhamento com 

sucção controlada de 25 kPa, 100 kPa, 300 kPa e 500 kPa. Os parâmetros do solo residual 

maduro de granito encontram-se na Tabela 5.7 e a envoltória de resistência representada na 

Figura 5.42 faz referência ao solo da Formação Barreiras.  

 

Tabela 5.7 – Parâmetros da envoltória de resistência, cisalhamento direto com sucção controlada. 

Patamar SP-02 (2,5-2,8m). Argila arenosa, solo residual maduro de granito 

SUCÇÃO COESÃO (KPA) ÂNGULO DE ATRITO APROXIM. 

(Ua – Uw) = 0 kPa 9,7 26,3° R² = 0,996 

(Ua – Uw) ~ 5 kPa 9,8 29,2º R² = 0,977 

(Ua – Uw) = 25 kPa 15,4 31,6º R² = 0,999 

(Ua – Uw) = 100 kPa 36,5 31,3º R² = 0,991 

(Ua – Uw) = 300 kPa 58,7 31,5° R² = 0,987 

(Ua – Uw) = 500 kPa 74,7 34,4º R² - 0,956 

Fonte: Silva (2007) e Coutinho et al. (2016). 
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Figura 5.42 – Envoltória de resistência, cisalhamento direto com sucção controlada.  

Patamar SP-01 (1,5-1,8m). Areia argilosa, solo Formação Barreiras 

 
Fonte: Silva (2007) e Coutinho et al. (2016). 

 

Os parâmetros considerando a sucção de 0 kPa referentes a condição inundada e os 

parâmetros correspondentes a condição natural, ambos obtidos através dos ensaios de 

cisalhamento direto convencionais, também estão apresentados na  Tabela 5.7 e Figura 5.42. 

Os parâmetros de resistência na condição de umidade natural, apresentam sucções 

aproximadas de 90 kPa para o solo de Formação Barreiras e 5 kPa para o solo residual de 

granito. Estes valores estão de acordo com as curvas características dos materiais estudados. 

Nas envoltórias de resistência de pico dos ensaios na umidade natural referente aos solos 

da Formação Barreiras, observa-se pouca variação nos valores obtidos dos interceptos de 

coesão (45 e 47 kPa), porém os ângulos de atrito apresentam maior variação (31,3º e 44,2°). 

Para os solos residuais de granito, observa-se significativa diferença entre os parâmetros de 

resistência no estado natural (coesão entre 9,8 e 42,3 kPa e atrito de 29,2° e 43,7°), com maiores 

valores da camada de areia argilosa. 

Para o caso em estudo, considerando o estágio de primeira ruptura, os materiais 

envolvidos no movimento de massa estão localizados abaixo do nível freático. Sendo assim, 

para a análise de estabilidade serão utilizados os parâmetros de resistência na condição 

inundada. 
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Observa-se que no ensaio de cisalhamento direto com sucção controlada, os ângulos de 

atrito dos solos da Formação Barreiras e do solo residual maduro de granito variaram de 31,2° 

a 35,1° e de 26,3º a 34,4º, respectivamente, com menores valores correspondentes a sucção zero 

(condição inundada). Os interceptos de coesão obtidos apresentam-se crescentes com o 

aumento das sucções impostas na faixa de 3,7 a 64,3 kPa para o solo da Formação Barreiras e 

de 9,7 a 74,7 kPa para o solo residual maduro de granito. 

O intercepto de coesão obtido nos ensaios com reversões múltiplas foi nulo para 

Formação Barreiras e apresentou ângulo de atrito de 30,3° e para o solo residual de granito o 

intercepto de coesão foi nulo com ângulo de atrito de 26,5°. 

Os parâmetros de resistência residual obtidos nos ensaios “ring shear”, realizados 

próximos à superfície de ruptura, para os solos da Formação Barreiras e residual de granito 

apresentam-se na Tabela 5.8. Os valores são próximos àqueles obtidos através do ensaio de 

cisalhamento direto com reversões múltiplas. 

 

Tabela 5.8 – Parâmetros da envoltória de resistência residual do ensaio “ring shear” 

FORMAÇÃO GEOLÓGICA COESÃO (KPA) ÂNGULO DE ATRITO 

SM-02 (4,9-5,5m) – Areia argilosa – FB* 3,8 31,5° 

SP-02 (6,0-6,6m) – Argila arenosa – SR* 3,0 27,6° 

Fonte: Silva (2007) e Coutinho et al. (2016). 
 

5.3.2.4  Análises de estabilidade 

 

No trabalho de Coutinho e Severo (2009), destaca-se a importância de realizar 

investigações para se obter parâmetros da encosta, a fim da análise de sua estabilidade, devido 

às grandes perdas socioeconômicas provocadas por deslizamentos de terras e pelos diferentes 

aspectos geológicos-geotécnicos relacionados com o comportamento dos solos e rochas. 

Anderson e Richards (1987) relataram que para a escolha do método de análise de 

estabilidade para uma dada inclinação de encosta, é importante considerar a forma da superfície 

de ruptura (circular ou não) e adotar o método mais apropriado. Comentários relevantes sobre 

métodos de estabilidade de taludes, tipos de deslizamento de terra e processos e medidas de 

mitigação, também estão presentes em várias bibliografias, como Turner e Schuster (1996) e 

Bromhead (2000). 

O entendimento do mecanismo de instabilização ocorrido na área se fez em conjunto 

com a análise de estabilidade, a qual foi realizada para os estágios de ruptura e reativação do 

movimento de massa. 
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A resistência a ser considerada na avaliação da estabilidade do talude depende, dentre 

outros fatores, dos níveis de resistência e do grau de saturação. Para o caso em estudo, 

considerando o estágio de ruptura, os materiais envolvidos no movimento de massa ocorrido 

estão localizados abaixo do nível freático. Sendo assim, serão utilizados os parâmetros de 

resistência na condição inundada devido aos elevados níveis d’ água observados durante o 

período de monitoramento da encosta, chegando a aflorar em alguns locais durante períodos de 

precipitações intensas. Quanto ao nível de resistência, os ensaios de resistência ao cisalhamento 

convencionais na condição inundada mostraram que o comportamento tensão-deformação dos 

solos da Formação Barreiras e dos solos residuais maduros de granito apresentam 

comportamento plástico, sem apresentar pico nas curvas tensão-deformação. Este 

comportamento pode justificar porque a ruptura se fez de forma lenta ao longo do tempo. 

Os parâmetros utilizados nas análises de estabilidade, considerando o estágio de ruptura, 

estão apresentados na Tabela 5.9, referindo-se aos obtidos dos solos situados a 1,5 m e a 2,5 m 

de profundidade, coletados através de amostragem em blocos. 

 

Tabela 5.9 – Parâmetros de resistência da análise de estabilidade no estágio de ruptura 

LOCAL, PROFUNDIDADE E 

FORMAÇÃO 
SOLO 

PARÂMETROS 

C (KPA)  

SM-02 (1,5-1,8m) - FB Areia argilosa variegada 0,0 34,6° 

SP-01 (1,5-1,8m) - FB Areia argilosa variegada 3,7 31,2° 

(SM-02 e SP-01) – FB (Média) Areia argilosa variegada 2,0 33,0° 

SP-02 (1,5-1,8m) - SR Areia argilosa amarela escura 3,8 29,4° 

SP-02 (2,5-2,8m) SR Argila arenosa cinza variegada 9,7 26,3° 

Fonte: Silva (2007) e Coutinho et al. (2016). 
 

Para a análise de estabilidade considerando o estágio de reativação, serão utilizados os 

parâmetros de resistência residual obtidos nos ensaios de resistência ao cisalhamento com 

reversões múltiplas, referentes aos materiais coletados em bloco a profundidades de 1,5 m e 2,5 

m e parâmetros de resistência residual obtidos nos ensaios “ring shear”, referentes aos materiais 

localizados próximos à superfície de ruptura, através de amostragem Denisson (Tabela 5.10). 

Os parâmetros de resistência utilizados e os valores adotados para resistência residual 

justificam-se pelo enquadramento em correlações propostas por Skempton (Figura 5.43). Esta 

correlação, que envolve ângulos de atrito residual e fração argila, não se mostrou satisfatória 

para os solos da Formação Barreiras e para alguns solos residuais (incluindo-se este estudo), 

colúvios e solos em processo de laterização, pois utilizou as frações de argila encontradas no 

resultado de caracterização física com o uso de defloculante (grãos de argila isolados). Para 
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tanto, sugere-se que a correlação de Skempton utilize os parâmetros de fração argila resultantes 

do ensaio de caracterização sem o uso de defloculante (Tabela 5.3). 

 

Tabela 5.10 – Parâmetros de resistência utilizados na análise de estabilidade no estágio de reativação 

TIPO DE SOLO, PROFUNDIDADE E FORMAÇÃO TIPO DE ENSAIO 
PARÂMETROS 

C (KPA)  

Areia argilosa variegada (1,5-1,8m) FB Cis. Direto com reversões 0,0 30,3º 

Areia argilosa vermelha e cinza variegada (4,9-5,5m) FB "Ring shear" 3,8 31,5º 

Argila arenosa cinza (2,5-2,8m) SR Cis. Direto com reversões 0,0 26,5º 

Argila arenosa cinza (6,0-6,6m) SR "Ring shear" 3,0 27,6 

Fonte: Silva (2007) e Coutinho et al. (2016). 

 

Figura 5.43 – Resistência residual de alguns solos brasileiros 

 

Fonte: Silva (2007) e Coutinho et al. (2016) adaptado de Skempton (1985). 

 

I. Análise de fluxo 

 

A análise de fluxo foi realizada para a condição de ruptura, considerando as informações 

dos estudos, incluindo perfil geotécnico, condutividade hidráulica para ambas as geologias, 

juntamente com as chuvas e as condições de nível d’ água inicial. Para a análise foi utilizado o 

software SEEP/W. 

A variação da velocidade do fluxo subterrâneo está intimamente relacionada com as 

permeabilidades dos solos presentes na encosta. Conforme apresentado na Tabela 5.11, a 

permeabilidade dos solos residuais de granito é da ordem de 10 vezes menor que a 

permeabilidade dos solos da Formação Barreiras, o que faz com que o fluxo d’ água ao atingir 

as camadas de solos residuais diminua significativamente. 
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Tabela 5.11 – Tipo de solo e formação, faixas de permeabilidade “in situ” e utilizadas nas análises 

SOLO E FORMAÇÃO 
FAIXA DE PERMEABILIDADE 

"IN SITU" (M/S) 

PERMEABILIDADE 

SATURADA ADOTADA (M/S) 

(1) Areia argilosa     variegada - FB 1,2 - 7,3 x 10-6 3,88 x 10-6 

(2) Areia argilosa amarela - SR 2,2 - 2,7 x 10-7 2,52 x 10-7 

(3) Argila arenosa cinza - SR 1,10 x 10-7 1,10 x 10-7 

Fonte: Silva (2007) e Coutinho et al. (2016). 
 

As análises de fluxo mostram que na área compreendida entre os pontos SP-01 e SP-02 

ocorre uma carga hidráulica mais elevada do que o restante da encosta. Este fato é evidenciado 

“in situ”, quando do período de intensas precipitações, onde o nível d’ água chega a aflorar 

neste local. A distribuição das poro-pressões ao longo da encosta estão representadas na Figura 

5.44. Conforme esperado, observa-se que maiores poro-pressões positivas são encontradas 

próximo a área do ponto SP-01, onde o fluxo apresenta-se ascendente. 

 

Figura 5.44 – Resultado das análises de fluxo com representação da distribuição das poro-pressões expressas em 

kPa ao longo da encosta 

 
Fonte: Silva (2007) e Coutinho et al. (2016). 

 

II. Estágio de ruptura 

 

Para a análise de estabilidade considerando o estágio de ruptura, foi adotada a topografia 

original com a superfície de ruptura atual, obtida com a instrumentação. Os parâmetros de 

resistência foram obtidos em ensaios de cisalhamento direto convencional na condição 

inundada (Tabela 5.9), simulando o mecanismo de ruptura ocorrido em conjunto com a análise 

de fluxo. Para estas análises foi utilizado o método de Spencer. 

Inicialmente foi realizada uma análise considerando uma ruptura global, ao longo de 

toda a extensão da encosta estudada (Figura 5.45). Conforme já mencionado, a localização da 
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superfície de ruptura foi definida com base nos resultados obtidos nas verticais de inclinômetros 

instalados na área. O fator de segurança obtido de 1,278 não justifica a ruptura global ocorrida, 

e sim uma forte iminência de provável movimentação, concluindo que o movimento de massa 

se deu em etapas e não de forma global. Conforme a NBR 11682 (ABNT, 2009), a adoção de 

fatores de segurança iguais ou inferiores a 1,2 só será permitida quando os parâmetros de 

resistência do solo puderem ser confirmados por retroanálise, para as condições mais 

desfavoráveis de poro-pressões. Essa situação corresponde ao caso aqui estudado, podendo-se 

admitir que a encosta encontra-se “estável”, partindo destas afirmações. 

 
Figura 5.45 – Análise global considerando superfície de ruptura definida na instrumentação 

 
Fonte: Silva (2007). 

 

A análise de estabilidade apresentada na Figura 5.46, corresponde a retroanálise do 

movimento de massa ocorrido, acoplada à análise de fluxo e considerando que a ruptura ocorreu 

em etapas, sendo a primeira delas entre os patamares SM-02 e SP-01. O fator de segurança 

encontrado foi próximo a 1, justificando a ruptura. Este resultado indica que os parâmetros de 

resistência obtidos no laboratório e utilizados nas análises correspondem aproximadamente aos 

parâmetros de resistência do instante da primeira ruptura ocorrida. 

A primeira ruptura ocorrida entre os patamares SM-02 e SP-01 propiciou a 

desestabilização do restante do maciço, facilitando a ocorrência de uma segunda ruptura entre 

SP-01 e SP-02. A retroanálise desta segunda ruptura está representada na Figura 5.47. 

A princípio, mesmo tendo adotado os mesmos parâmetros de resistência utilizados nas 

demais análises de estabilidade, em conjunto com a análise de fluxo e com a indicação da 

superfície de ruptura fornecida pelos inclinômetros, o fator de segurança obtido foi de 1,356, 

não justificando a ruptura do local. 

 

1,278 
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Figura 5.46 – Retroanálise: 1º ruptura entre os patamares SM-02 e SP-01 

 
Fonte: Silva (2007) e Coutinho et al. (2016). 

 

Figura 5.47 – Retroanálise: 2º ruptura entre os patamares SP-01 e SP-02 

 
Fonte: Silva (2007) e Coutinho et al. (2016). 
 

Na comparação entre a topografia original antes das movimentações e a topografia após 

as movimentações, representadas na Figura 5.48, observa-se que houve uma elevação do nível 

do terreno entre os pontos SP-01 e SP-02 após o movimento de massa ocorrido, o que leva a 

entender o mecanismo de ruptura. Quando da ocorrência da primeira ruptura entre SM-02 e SP-

01, o volume de solo movimentado foi depositado entre os pontos SP-01 e SP-02, o que 

consequentemente gerou uma sobrecarga no local. Esta sobrecarga em conjunto com as cargas 

hidráulicas bastante atuantes, fez com que ocorresse uma desestabilização do maciço ao longo 

do tempo na sua parte inferior, provocando a formação do desnível existente entre SP-01 e SP-

02. A Figura 5.48 apresenta o croqui deste mecanismo de ruptura ocorrido. 

 

 

 

1,002 
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Figura 5.48 – Mecanismo de ruptura ocorrido na encosta estudada, referente ao estágio de ruptura 

 
Fonte: Silva (2007) e Coutinho et al. (2016). 

 

É evidente que a formação do desnível entre SP-01 e SP-02 não se fez de forma brusca, 

e sim ao longo do tempo. Supõe-se que à medida em que ocorrem as movimentações no topo 

da encosta, o desnível entre os patamares SP-01 e SP-02 aumenta gradativamente. A partir 

disso, realizou-se a retroanálise da segunda ruptura ocorrida entre SP-01 e SP-02, considerando 

uma sobrecarga de 30 kN/m estimada a partir do volume de solo aproximado que foi depositado 

no local, simulando a formação do desnível existente. Considerando esta situação, o fator de 

segurança obtido foi de 1,047, justificando as movimentações na área e o mecanismo de ruptura 

ocorrido (Figura 5.49). 

 



178 

    

Figura 5.49 – Retroanálise: 2ª ruptura entre SP-01 e SP-02, considerando sobrecarga de 30 kN/m 

 
Fonte: Silva (2007) e Coutinho et al. (2010). 
 

III. Estágio de reativação 

 

A análise de estabilidade considerando o estágio de reativação teve como objetivo a 

verificação da condição atual de estabilidade da encosta, considerando os níveis d’ água 

subterrâneos máximos e mínimos observados durante o período de monitoramento da 

instrumentação. A geometria utilizada é a obtida após as movimentações, os parâmetros de 

resistência são os apresentados na Tabela 5.10, a superfície de ruptura foi definida através das 

verticais de inclinômetros e os fatores de segurança foram obtidos através do método de 

Spencer. 

Considerando o nível d’ água máximo, foi obtido um fator de segurança de 1,060 (Figura 

5.50), justificando as movimentações significativas observadas na encosta através dos 

deslocamentos horizontais fornecidos pelas verticais de inclinômetros, durante os períodos de 

intensas precipitações.  

 

Figura 5.50 – Análise de estabilidade: estágio de reativação considerando o nível d’ água subterrâneo máximo 

 
Fonte: Silva (2007) e Coutinho et al. (2016). 

1,060 
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Este resultado confirma que as precipitações podem ser consideradas o principal fator 

acionante das movimentações. 

Considerando o nível d’ água mínimo, o fator de segurança obtido foi de 1,983, 

concluindo que a encosta encontra-se em condição aparentemente estável no período de baixas 

precipitações pluviométricas. 

 

5.3.2.5 Medidas de mitigação e de reabilitação 

 

As medidas de mitigação e reabilitação consistem em reduzir a suscetibilidade da área 

e as possíveis consequências através do controle dos processos e proteção dos elementos 

expostos. Durante a investigação e os estudos, tornou-se possível compreender os processos 

envolvidos e identificar os fatores causais e os mecanismos desencadeantes. O plano geral foi 

propor um programa de gerenciamento de risco que incluiu ações de mitigação estruturais e não 

estruturais, considerando as condições sociais da comunidade.  

As ações estruturais de estabilização foram concebidas de forma integrada, 

considerando os aspectos técnicos, econômicos e sócio-culturais da região, bem como as 

técnicas construtivas adequadas às condições geotécnicas do local, abrangendo: drenagem 

superficial e subsuperficial (drenos horizontais), proteção superficial, colocação de escadas de 

acesso com drenagem superficial, modificação da forma da encosta, instalação de muros de 

arrimo (pedra rachão argamassada e solo-cimento), definição de áreas onde a ocupação é 

proibida e de casas a serem realocadas. As intervenções realizadas de forma pontual podem 

perder sua eficácia em pouco tempo pela falta de atuação global, manutenção e harmonia com 

o restante da área; por isso a preocupação em realizar objetos integrados para toda a área. 

As ações não estruturais consistem na preparação da equipe técnica da prefeitura, 

elaboração de plano preventivo, disseminação de informações para o público e conscientização 

geral da comunidade a respeito das condições locais.  

A Figura 5.51 apresenta a localização das intervenções propostas em planta baixa e sua 

distribuição geográfica. Foram detectadas duas áreas “non aedificandi”, onde não é permitida 

a construção devido à ocorrência de diversos deslizamentos e surgimento de patamares. 

 



180 

    

Figura 5.51 – Proposta de tratamento global para a área de estudo 

 
Fonte: Silva (2007) e Coutinho et al. (2016). 

 

A Figura 5.52 apresenta os drenos DHP que coletam e conduzem a água para fora do 

talude, bem como um pequeno retaludamento no seu topo reduzindo as forças 

desestabilizadoras. 

 

Figura 5.52 – Perfil longitudinal da intervenção com dreno horizontal profundo – DHP e os níveis d’ água e 

piezométricos do talude 

 

Fonte: Silva (2010) e Coutinho et al. (2013). 
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Foram propostos muros de contenção de pedra rachão argamassada e com solo-cimento 

ensacado no talude compreendido entre a Rua Topázio (topo) e a Rua Gilberto Viegas (base), 

bem como retaludamento. A Figura 5.53 apresenta a seção do talude considerando execução do 

muro de contenção em pedra rachão argamassada e a Figura 5.54 (a) ilustra o detalhe do muro 

que foi projetado para ser executado no talude apresentado na Figura 5.54 (b). O pré-

dimensionamento e análises de estabilidade estão apresentados detalhadamente no trabalho de 

Silva (2007). 

 

Figura 5.53 – Seção principal do talude considerando muro de contenção em pedra rachão argamassada 

 
Fonte: Silva (2007) e Coutinho et al. (2016). 

 

Figura 5.54 – (a): Detalhe do muro de pedra rachão argamassada; (b): Talude onde devem ser executadas 

contenções em pedra rachão argamassada 

 

 

Fonte: Silva (2010) e Coutinho et al. (2013). 

 

 
 

 

(a) 
(b) 
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5.3.2.6 Situação atual da encosta 

 

Apesar da campanha de estudos realizados e soluções propostas para a estabilização do 

movimento de massa, até o momento não foram executadas quaisquer intervenções estruturais 

na encosta. 

Durante a atualização do mapeamento das áreas de risco alto e muito alto do município 

de Camaragibe, objetivo da presente pesquisa, ocorreu um evento significativo na seção da 

encosta. Em razão das suas características de suscetibilidade e vulnerabilidade, incluindo as 

evidências de movimentação, a área foi classificada com risco muito alto. 

Em 5 de julho de 2015, após intensas precipitações acumuladas de 475,4 mm durante 

25 dias (Figura 5.55), ocorreu a reativação do movimento de massa desestruturando 

aproximadamente 22 edificações localizadas no alinhamento da rua Gilberto Viegas (Figura 

5.56). 

 

Figura 5.55 – Precipitação acumulada entre 11/jun e 05/jul, em Camaragibe 

 
Fonte: APAC (2016). 

 

Os moradores relataram o som de estalos frequentes durante a madrugada, e em seguida 

iniciaram a desocupação das suas residências. Foi observada a formação rápida de grandes 

fissuras, rachaduras nas paredes e pisos das moradias, quedas de degraus do passeio, 

declividade das estruturas e a formação de um novo desnível no terreno (patamar) no 

alinhamento da Rua Gilberto Viegas, muito próximo às moradias (Figura 5.57). Este novo 

patamar formado representa forte indício do avanço do movimento em direção ao topo da 

encosta, já que anteriormente o deslizamento havia se manifestado somente entre o meio e a 

base da encosta.  

Nas Figuras 5.58 a 5.60 apresentam-se alguns dos danos observados após o movimento. 
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Figura 5.56 – Reativação do movimento em julho/2015 

 
Fonte: GEGEP – UFPE (2016). 

 

Figura 5.57 – (a) e (b): Patamar formado no alinhamento da Rua Gilberto Viegas, altura variando de 0,5 a 1,2 m 

 

 

 

Fonte: GEGEP / UFPE (2015). 
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Figura 5.58 – (a): Patamar no meio da encosta (área dos deslizamentos); (b): Abertura de fenda 

 
Fonte: GEGEP / UFPE (2015). 

 
 

 

Figura 5.59 – (a) e (b): Rachaduras nos pisos das residências da Rua Gilberto Viegas 

  
Fonte: GEGEP / UFPE (2015). 

 

Figura 5.60 – (a) e (b): Residências destruídas no alinhamento da Rua Gilberto Viegas 

  
Fonte: GEGEP / UFPE (2015). 

 

5.3.2.7 Considerações Finais 

 

A caracterização geotécnica, instrumentação e as análises de fluxo e estabilidade 

permitiram que os principais fatores causais e o mecanismo do deslizamento pudessem ser 

(a) (b) 

(a) (b) 

(a) (b) 
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reconhecidos. Parâmetros adequados de resistência foram obtidos a partir de ensaios de 

cisalhamento e utilizados na análise de estabilidade. Os resultados encontrados confirmam a 

boa qualidade dos ensaios realizados e o movimento de massa foi classificado como rotacional 

múltiplo. 

Leroueil et al. (1996) sugeriram que os movimentos de massa podem apresentar quatro 

estágios, conforme ilustrado na Figura 5.61. No estágio de pré-ruptura inclui-se todo o processo 

de deformação que conduz à ruptura, com a massa de solo pré-consolidada, intacta e contínua. 

Este estágio tem como fatores agravantes, por exemplo, o carregamento do topo do talude e 

condições que induzam a variação de poro-pressão. O estágio de primeira ruptura é 

caracterizado pela formação de uma superfície de cisalhamento contínua na massa de solo. A 

pós-ruptura descreve o movimento da massa de solo envolvida no deslizamento depois da 

ruptura até ela parar e o estágio de reativação descreve o deslizamento de uma massa de solo 

ao longo de uma ou várias superfícies de ruptura pré-existentes. 

 

Figura 5.61 – Estágios dos movimentos de massa 

 
Fonte: Leroueil et al. (1996). 

 

Os fatores predisponentes do movimento de massa são a geologia (variação do perfil e 

formações geológicas) e a ação antrópica. Os fatores acionantes ou agravantes são as 

precipitações pluviométricas intensas que geram o aumento de poropressões e contribuem no 

desenvolvimento de deslocamentos horizontais. 

A mudança da formação geológica e a alteração de direção do fluxo subterrâneo entre 

os pontos SP-01 e SP-02, contribuem para o desencadeamento das movimentações ocorridas. 

A análise realizada para o estágio de ruptura indicou que o movimento de massa ocorreu em 

etapas, ao longo do tempo. 
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Foram propostas medidas de mitigação e realizado o plano de gestão de risco com o 

objetivo de reduzir o grau de risco de suscetibilidade e vulnerabilidade da área estudada. Estas 

medidas não foram executadas e houve a reativação do movimento de massa em julho de 2015, 

desencadeando o colapso de 22 residências. Foram observados indícios de avanços do 

movimento e atualmente a área de influência do deslizamento encontra-se desocupada. 

 

5.4 SÍNTESE DE PARÂMETROS GEOTÉCNICOS DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE 

 

A Figura 5.62 apresenta a localização dos estudos geotécnicos realizados em 

Camaragibe, pelo grupo GEGEP / UFPE, coordenado pelo Prof. Dr. Roberto Quental Coutinho: 

 Córrego da Andorinha (Bairro Tabatinga); 

 Bairro Ostracil;  

 Vale das Pedreiras (Bairro Jardim Primavera);  

 Bairro dos Estados;  

 Alto do Padre Cícero (Bairro dos Estados);  

 Córrego do Desastre (Bairro Areeiro); 

 Alto de Santo Antônio;  

 Alberto Maia. 

 

Tendo em vista que os estudos do Vale das Pedreiras foram apresentados na seção 

anterior (5.3), a seguir serão sintetizados os parâmetros geotécnicos das demais localidades, 

cujos detalhes encontram-se nos trabalhos da seguinte autoria: 

 BANDEIRA, A. P. (2003) Mapa de risco de erosão e escorregamento das encostas 

com ocupações desordenadas no município de Camaragibe-PE. Dissertação de 

mestrado. Universidade Federal de Pernambuco. Recife, PE, 209 p. 

 BANDEIRA, A. P. (2010) Parâmetros técnicos para gerenciamento de áreas de 

riscos de escorregamentos de encostas na Região Metropolitana de Recife. Tese 

de Doutorado. Universidade Federal de Pernambuco. Recife, PE, 340 p. 

 MAGALHÃES, J. S. L. de A. (2013). Estudo de estabilidade da encosta Alto do 

Padre Cícero no município de Camaragibe – PE. Dissertação de Mestrado. 

Universidade Federal de Pernambuco. Recife, PE, 105 p. 

 SOUZA, A. P. L. de. (2014). Estudos geotécnicos e de estabilidade de taludes da 

encosta do Alto do Padre Cícero no município de Camaragibe – PE. Dissertação 

de Mestrado. Universidade Federal de Pernambuco. Recife, PE, 180 p. 



187 

    

Figura 5.62 – Localização das áreas de estudos geotécnicos em Camaragibe 

 

 

 

 

Fonte: a partir de Bandeira (2003). 

 

Os parâmetros geotécnicos aqui apresentados são os seguintes: perfis geotécnicos das 

encostas, granulometria, densidade real dos grãos, mineralogia, teor de matéria orgânica, 

permeabilidade (Guelph e Triflex), curva característica, colapsividade e expansão e parâmetros 

de resistência. 

 

5.4.1 Perfis geotécnicos 

 

Nesta seção serão apresentados os perfis geotécnicos realizados nas localidades de: 

Córrego da Andorinha, Alto do Padre Cícero, Córrego do Desastre e Alto de Santo Antônio. 

 

 

CÓRREGO DA ANDORINHA 

FORMAÇÃO BARREIRAS  

LEQUE ALUVIAL PROXIMAL E SOLO 

RESIDUAL 

VALE DAS PEDREIRAS 

FORMAÇÃO BARREIRAS E 

RESIDUAL DE GRANITO 

 

 

CÓRREGO DO DESASTRE 

FORMAÇÃO BARREIRAS 

FÁCIES DE CANAL FLUVIAL 

 

ALTO DE SANTO 

ANTÔNIO 

RESIDUAL MADURO 

 

ALTO DO PADRE CÍCERO 

FORMAÇÃO BARREIRAS 

FÁCIES DE CANAL FLUVIAL 

 

ALBERTO MAIA 

RESIDUAL DE 

GRANITO 

BAIRRO DOS ESTADOS 

FORMAÇÃO BARREIRAS 

LEQUE DISTAL  

 

OSTRACIL 

FORMAÇÃO BARREIRAS 

LEQUE ALUVIAL 

 



188 

    

Córrego da Andorinha: 

 

Nesta área de estudo foram obtidos três perfis de solo e de umidade através da execução 

de sondagens a trado até a profundidade de 5,0 m.  

No primeiro furo (S1, Figura 5.63) foi encontrada a interface entre os sedimentos da 

Formação Barreiras e o solo residual. A camada inicial com espessura de 2,0 m é constituída 

de silte argiloso de cor vermelha. A partir desta profundidade o solo é residual. A segunda 

camada é de argila com pedregulho de cor vermelha atingindo a profundidade de 3,5 m. A 

terceira camada contém silte argiloso de cor amarela escura, até 4,5 m, e a quarta camada é de 

silte arenoso de cor branca com traços marrom e cinza, até a profundidade de 5,0 m. 

No segundo furo (S2, Figura 5.64) é típico das encostas formadas por sedimentos da 

Formação Barreiras, da fácies de leque aluvial proximal. A camada inicial é constituída de silte 

arenoso de cor vermelha escura, com espessura de 2,0 m. A segunda camada é de argila com 

pedregulho de cor amarela escura atingindo a profundidade de 3,6 m. A terceira camada é 

constituída por silte arenoso de cor amarela escura, até 4,0 m. A quarta camada é de silte 

argiloso de cor amarela escura com espessura de 0,6 m. A quinta camada é de silte arenoso de 

cor vermelha escura, atingindo 5,0 m de profundidade. 

 

Figura 5.63: Perfil geotécnico e caracterização – Formação Barreiras e solo residual (Córrego da Andorinha: S1) 

 

Fonte: Bandeira (2003). 
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Figura 5.64: Perfil geotécnico e caracterização – Formação Barreiras Fácies de Leque Aluvial Proximal  

(Córrego da Andorinha: S2) 

 
Fonte: Bandeira (2003). 

 

No terceiro furo (S3, Figura 5.65), a camada inicial é constituída de areia siltosa cor 

vermelha escura, cuja espessura é de 1,0 m. A segunda camada é silte arenoso de cor vermelha 

atingindo a profundidade de 3,0 m. A terceira camada é de areia siltosa cor vermelha até 5,0 m.  

 

Figura 5.65: Perfil geotécnico e caracterização – Formação Barreiras Fácies de Leque Aluvial Proximal 

(Córrego da Andorinha: S3) 

 
Fonte: Bandeira (2003). 
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Alto do Padre Cícero: 

 

O solo desta encosta é classificado como Formação Barreiras, de Canal Fluvial, 

constituída de sedimentos fluviais areno-argilosos de coloração creme a avermelhada. Apesar 

da coloração variegada do perfil, causada pelas variações na energia das águas durante a 

deposição dos sedimentos e do teor de óxido de ferro, todo o perfil é da mesma formação 

geológica e o material apresentou-se homogêneo ao longo da profundidade (com resistência 

crescente neste sentido), variando entre areia-argilosa e argila-arenosa (Figura 5.66). 

 

Figura 5.66 – Perfil geotécnico – Formação Barreiras, fácies de canal fluvial (Alto do Pe. Cícero) 

 
Fonte: Magalhães (2013). 

 

Córrego do Desastre: 

 

 Nesta área foi realizada sondagem a trado até a profundidade de 5,0 m e encontrado solo 

constituído por sedimentos da Formação Barreiras de canal fluvial. O perfil (Figura 5.67) 

apresenta uma camada inicial constituída por areia siltosa com pedregulho até a profundidade 

de 1,5 m. a segunda camada é de areia argilosa que atinge a profundidade de 2,5 m, seguida 

pela terceira camada de areia siltosa com pedregulho até o limite da sondagem (4,0 m). 
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Figura 5.67: Perfil geotécnico e caracterização – Formação Barreiras fácies canal fluvial (Córrego do Desastre) 

 

Fonte: Bandeira (2003). 

 

Alto de Santo Antônio: 

 

 Esta área é constituída por solo residual maduro e foram obtidos dois perfis de solo e de 

umidade através da execução de sondagens a trado até a profundidade de 5,0 m. 

 O primeiro furo (S1, Figura 5.68) apresenta uma camada inicial constituída de areia 

siltosa com espessura de 2,5 m. A segunda camada é de silte argiloso que atinge a profundidade 

de 2,8 m, seguida por uma terceira camada de areia argilosa até 3,2 m. Na sequência, até 4,0 m, 

encontra-se novamente uma camada de silte argiloso e a última camada, até 5,0 m, é constituída 

por areia argilosa. 

O segundo furo (S2, Figura 5.69) apresenta camada inicial de silte argiloso até 1,2 m. A 

segunda camada é constituída por um pedregulho argiloso, atingindo 2,5 m. A terceira camada 

é de silte argiloso até 3,5 m e a quarta camada a presenta 0,5 m de espessura constituída por 

areia argilosa. A última camada, até a profundidade de 5,0 m, é constituída por silte argiloso. 
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Figura 5.68: Perfil geotécnico e caracterização – Solo Residual Maduro (Alto de Santo Antônio: S1) 

 
Fonte: Bandeira (2003). 

 

 

Figura 5.69: Perfil geotécnico e caracterização – Solo Residual Maduro (Alto de Santo Antônio: S2) 

 

Fonte: Bandeira (2003). 
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5.4.2 Composição granulométrica 

 

A Tabela 5.12 apresenta uma síntese da granulometria obtida em todas as localidades 

estudadas de Camaragibe: Córrego da Andorinha, Bairro Ostracil, Bairro dos Estados, Alto do 

Padre Cícero, Córrego do Desastre, Alto de Santo Antônio e Alberto Maia. 

 

Tabela 5.12 – Composição granulométrica 

Local / 

Form. 

Geológica 

Referência 
Classes do 

Solo 

Posição / 

Profund. 
Arg. Silte Areia Pedr. LL LP IP Ativ. 

Córrego da 

Andorinha / 

FB Aluvial 

Proximal 

Bandeira 

(2003) 

Areia 

argilosa / 

Areia Siltosa 

0 – 5,0 m 20-48 8-31 40-57 0-10 45-49 - 14-19 - 

Bairro 

Ostracil 

/ FB Leque 

Aluvial 

Proximal 

Bandeira 

(2010) 

Argila 

baixa/alta 

compressib / 

Areia 

argilosa 

Meio 

0 – 5,4 m 
6-72 1-8 20-82 0-60 21-48 - 5-23 - 

Bairro dos 

Estados / 

FB Leque 

Distal – Pl. 

Aluvial 

Bandeira 

(2010) 

Areia 

argilosa / 

Areia siltosa   

Topo 1,0 m 13-53 2-32 25-77 0-17 36-52 - 15-22 - 

Alto do Pe. 

Cícero / 

Formação 

Barreiras 

fácies canal 

fluvial 

Souza 

(2014) 

Argilas 

arenosas 

Topo 1,50 m 59 4 37 0 43 10 33 0,57 

Meio 1,50 m 43 7 50 0 40 8 32 0,40 

Base 1,50 m 42 7 51 0 39 9 30 0,61 

Magalhães 

(2013) 

Argilas 

areno-siltosas 

Topo 2,30 m 40 11 49 0 38 24 14 0,37 

Meio 2,30 m 35 7 56 2 32 20 12 0,36 

Base 2,30 m 32 10 58 0 31 18 13 0,45 

Córrego do 

Desastre / FB 

Canal Fluvial 

Bandeira 

(2003) 

Areias 

argilosas e 

Siltosas 

0 – 4,0 m 10-35 4-24 58-85 0 20-31  6-11 - 

Alto Santo 

Antônio / 

Residual 

maduro 

Bandeira 

(2003) 

Areia 

argilosa 
0 – 5,0 m 4-41 4 - 51 27-69 0 - 14 19-39  4-23 - 

Alberto Maia / 

Residual 

Jovem de 

Granito 

Bandeira 

(2010) 

Silte de alta 

compressib. 
Topo 70,4 14,8 14,8 0 63,1 37 26,1 - 

Fonte: Magalhães (2013), Souza (2014), Bandeira (2003) e Bandeira (2010) 
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5.4.3 Densidade real dos grãos 

 

A densidade real dos grãos foi realizada na encosta do Alto do Padre Cícero e apresenta-

se na Tabela 5.13. 

 
Tabela 5.13 – Densidade real dos grãos - Formação Barreiras, fácies de canal fluvial (Alto do Pe. Cícero) 

POSIÇÃO NA ENCOSTA 

/ PROFUNDIDADE 

DENSIDADE REAL DOS GRÃOS 

(G/CM³) 

Topo / 1,50 m 2,63 

Meio / 1,50 m 2,64 

Base / 1,50 m 2,61 

Fonte: Souza (2014). 

 

5.4.4 Teor de matéria orgânica e mineralogia 

 

A obtenção do teor de matéria orgânica foi realizada na encosta do Alto do Padre Cícero e 

apresenta-se na Tabela 5.14. 

 
Tabela 5.14 - Teor de matéria orgânica – Formação Barreiras, fácies de canal fluvial (Alto do Pe. Cícero) 

POSIÇÃO NA ENCOSTA / 

PROFUNDIDADE 

TEOR DE MATÉRIA 

ORGÂNICA 

Topo / 2,30 m 6,34 % 

Meio / 2,30 m 5,73 % 

Base / 2,30 m 5,64 % 

 Fonte: Magalhães (2013). 

 

Conforme o ensaio de mineralogia, os solos da Formação Barreiras da encosta do Alto 

do Padre Cícero são compostos por quartzo e argilomineral caulinita (Figura 5.70). 

 

Figura 5.70 – Difratograma de Raio-X, Caulinita e Quartzo - Formação Barreiras, fácies de canal fluvial 

Base da encosta 2,30 m (Alto do Padre Cícero) 

 
Fonte: Magalhães (2013). 
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5.4.5 Permeabilidade 

 

A obtenção da permeabilidade foi realizada nas localidades de Bairro dos Estados, Alto 

do Padre Cícero e Alberto Maia, conforme a Tabela 5.15. 

 

Tabela 5.15 – Permeabilidade saturada 

LOCALIDADE 

/ FORMAÇÃO 

GEOLÓGICA 

REFER. 

POSIÇÃO NA 

ENCOSTA / 

PROFUNDIDADE 

CLASSE 

DE 

SOLO 

GUELPH 

(M/S) 

“IN SITU” 

TRIFLEX (M/S) 

LABORATÓRIO 

Bairro dos 

Estados / 

FB Leque Distal 

– Pl. Aluvial 

Bandeira 
(2010) 

Topo  
1,0 m 

SC - 4,58 x 10-0 

SM - 1,182 x 10-0 

CL - 5,511 x 10-5 

MH - 2,315 x 10-4 

Alto do Padre 

Cícero / 

Formação 

Barreiras, 

fácies de canal 

fluvial 

Souza 

(2014) 

Topo Amostra 1 / 1,0 m KL 1,62 x 10-4 3,32 x 10-4 

Topo Amostra 1 / 2,0 m KL 1,35 x 10-4 - 

Topo Amostra 1 / 3,0 m KL 4,04 x 10-5 - 

Topo Amostra 1 / 4,0 m KL 5,75 x 10-5 - 

Topo Amostra 2 / 1,0 m KL - 5,104 x 10-4 

Magalhães 

(2013) 

Topo / 2,30 m KL - 5,368 x 10-5 

Meio / 2,30 m KL - 8,119 x 10-5 

Base / 2,30 m KL - 9,218 x 10-5 

Alberto Maia / 

Residual Jovem 

de Granito 

Bandeira 
(2010) 

Topo MH - 8,48 x 10-3 

Fonte: Magalhães (2013), Souza (2014), Bandeira (2010) 

 

5.4.6 Curva característica 

 

A curva característica foi obtida para a encosta da localidade Ato do Padre Cícero, 

conforme a Tabela 5.16 e Figura 5.71. 

 

Tabela 5.16 – Sucção na umidade natural Formação Barreiras, fácies de canal fluvial (Alto do Pe. Cícero) 

POSIÇÃO NA ENCOSTA / 

PROFUNDIDADE 
UMIDADE (%) SUCÇÃO (kPa) 

Topo / 2,30 m  11,2 11.110 

Meio / 2,30 m 12,8 2.270 

Base / 2,30 m 13,6 450 

Fonte: Magalhães (2013). 
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Figura 5.71 – Curvas características no topo, meio e base da encosta (2,30 m)  

Formação Barreiras, fácies de canal fluvial (Alto do Padre Cícero) 

 
Fonte: Magalhães (2013). 

 

5.4.7 Colapsividade e expansão  

 

A obtenção dos parâmetros de colapsividade e expansão foram realizados para a encosta 

na localidade Alto do Padre Cícero, conforme os resultados das Tabelas 5.17 a 5.23. 

 

Tabela 5.17 – Edométrico Simples 20 kPa – Formação Barreiras, fácies de canal fluvial (Alto do Pe. Cícero) 

POSIÇÃO NA 

ENCOSTA / 

PROF. 

γ Aparente 

seco (kN/m³) 

CONDIÇÃO INICIAL CONDIÇÃO FINAL 

Umidade 

(%) 

Grau de 

saturação 

(%) 

Índice de 

vazios 

(e0) 

Umidade 

(%) 

Grau de 

saturação 

(%) 

Índice de 

vazios 

(e0) 

Topo / 1,50 m 1,43 8,05 25,28 0,84 28,97 98,59 0,77 

Meio / 1,50 m 1,48 8,00 58,29 0,46 25,47 100,0 0,40 

Base / 1,50 m 1,76 8,67 46,89 0,50 10,03 56,38 0,40 

Fonte: Souza (2014). 

 

Tabela 5.18 – Edométrico Simples 200 kPa – Formação Barreiras, fácies de canal fluvial (Alto do Pe. Cícero) 

POSIÇÃO NA 

ENCOSTA / 

PROF. 

γ Aparente 

seco (kN/m³) 

CONDIÇÃO INICIAL CONDIÇÃO FINAL 

Umidade 

(%) 

Grau de 

saturação 

(%) 

Índice de 

vazios 

(e0) 

Umidade 

(%) 

Grau de 

saturação 

(%) 

Índice de 

vazios 

(e0) 

Topo / 1,50 m 1,43 11,59 34,0 0,89 24,46 80,20 0,35 

Meio / 1,50 m 1,72 8,22 40,43 0,47 19,40 100,0 0,16 

Base / 1,50 m 1,75 9,28 49,72 0,50 189,26 100,0 0,30 

Fonte: Souza (2014). 
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Tabela 5.19 – Valores do potencial de colapso a tensões de inundação 20 e 200 kPa – Formação Barreiras, fácies 

de canal fluvial (Alto do Pe. Cícero) 

POSIÇÃO NA 

ENCOSTA / PROF. 

POTENCIAL DE 

COLAPSO 

TENSÃO DE 

INUNDAÇÃO 20 KPA 

POTENCIAL DE COLAPSO 

TENSÃO DE INUNDAÇÃO 

200 KPA 

Topo / 2,30 m 0,58 % 6,81 % 

Meio / 2,30 m 0,20 % 1,65 % 

Base / 2,30 m 2,49 % 17,28 % 

Topo / 1,50 m 2,47 % 33,71 % 

Meio / 1,50 m 2,81 % 19,09 % 

Base / 1,50 m 3,38 % 7,89 % 

Fonte: Magalhães (2013) e Souza (2014). 

 

Tabela 5.20 – Edométrico duplo natural – Formação Barreiras, fácies de canal fluvial (Alto do Pe. Cícero) 

POSIÇÃO NA 

ENCOSTA / 

PROF. 

γ seco 

(kN/m³) 

CONDIÇÃO INICIAL CONDIÇÃO FINAL 

Umidade 

(%) 

Grau de 

saturação 

(%) 

Índice de 

vazios 

(e0) 

Umidade 

(%) 

Grau de 

saturação 

(%) 

Índice de 

vazios 

(e0) 

Topo / 1,50 m 1,37 12,80 36,66 0,92 11,59 41,01 0,77 

Meio / 1,50 m 1,79 6,87 53,62 0,34 10,39 100,0 0,22 

Base / 1,50 m 1,74 10,0 51,69 0,50 11,08 89,50 0,32 

Topo / 2,30 m 1,56 13,75 52,44 0,69 13,47 51,39 0,69 

Meio / 2,30 m 1,55 13,80 53,66 0,707 13,50 42,49 0,724 

Base / 2,30 m 1,44 13,20 45,02 0,834 12,30 38,30 0,851 

Fonte: Magalhães (2013) e Souza (2014). 

 

Tabela 5.21 – Edométrico duplo inundado – Formação Barreiras, fácies de canal fluvial (Alto do Pe. Cícero) 

POSIÇÃO NA 

ENCOSTA / 

PROF. 

γ seco 

(kN/m³) 

CONDIÇÃO INICIAL CONDIÇÃO FINAL 

Umidade 

(%) 

Grau de 

saturação 

(%) 

Índice de 

vazios 

(e0) 

Umidade 

(%) 

Grau de 

saturação 

(%) 

Índice de 

vazios 

(e0) 

Topo / 1,50 m 1,37 11,40 33,53 0,89 20,46 100,00 0,34 

Meio / 1,50 m 1,79 6,76 52,94 0,38 16,12 100,00 0,10 

Base / 1,50 m 1,74 9,75 51,08 0,50 18,37 100,00 0,31 

Topo / 2,30 m 1,56 13,60 51,72 0,69 15,70 50,48 0,82 

Meio / 2,30 m 1,55 15,50 56,72 0,72 17,70 61,77 0,76 

Base / 2,30 m 1,44 13,20 42,04 0,83 15,60 50,19 0,82 

Fonte: Magalhães (2013) e Souza (2014). 
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Tabela 5.22 – Índices ensaio edométrico duplo - Formação Barreiras, fácies de canal fluvial (Alto do Pe. Cícero) 

POSIÇÃO NA 

ENCOSTA / 

PROF. 

CONDIÇÃO NATURAL CONDIÇÃO INUNDADA 

e0 Cc Cr e0 Cc Cr 

Topo / 1,50 m 0,92 0,12 0,01 0,89 0,39 0,02 

Meio / 1,50 m 0,34 0,11 0,01 0,38 0,11 0,015 

Base / 1,50 m 0,50 0,15 0,016 0,50 0,16 0,018 

Topo / 2,30 m 0,695 0,315 0,015 0,695 0,204 0,019 

Meio / 2,30 m 0,725 0,183 0,026 0,707 0,094 0,023 

Base / 2,30 m 0,830 0,250 0,017 0,834 0,228 0,025 

e0 – Índice de vazios    Cc – Índice de compressão    Cr – Índice de descompressão (índice de expansão) 

Fonte: Magalhães (2013) e Souza (2014). 

 

Tabela 5.23 – Colapsividade – Formação Barreiras, fácies de canal fluvial (Alto Pe. Cícero) 

POSIÇÃO 

ENCOSTA / 

PROF. 
σv0 σvpn σvps C Classificação 

Topo / 1,50 m 20,55 150 50 0,22 Solo condicionado ao colapso 

Meio / 1,50 m 29,55 250 55 0,11 Solo condicionado ao colapso 

Base / 1,50 m 26,10 210 45 0,10 Solo condicionado ao colapso 

Topo / 2,30 m 38,54 150 80 0,37 Solo condicionado ao colapso 

Meio / 2,30 m 39,80 240 110 0,35 Solo condicionado ao colapso 

Base / 2,30 m 38,08 180 30 -0,05 Verdadeiramente colapsível 

σv0 – Peso das terras na profundidade da coleta    σvpn – Tensão de pré-consolidação natural 

σvps – Tensão de pré-consolidação inundada    C – Coeficiente de colapsibilidade 

Fonte: Magalhães (2013) e Souza (2014). 

 

5.4.8 Parâmetros de resistência 

 

Os parâmetros de resistência foram obtidos para as seguintes localidades: Córrego da 

Andorinha, Ostracil, Bairro dos Estados, Alto do Padre Cícero, Alto de Santo Antônio e Alberto 

Maia, conforme apresentado na Tabela 5.24. 
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Tabela 5.24 – Parâmetros de resistência do solo - Formação Barreiras, fácies de canal fluvial (Alto do Pe. Cícero) 

LOCALIDADE / FORMAÇÃO 

GEOLÓGICA 
REFERÊNCIA 

CLASSE 

DE 

SOLO  

CONDIÇÃO 

DO CORPO 

DE PROVA 

c (kPa) Ø (º) 

Córrego da Andorinha / 

FB Aluvial Proximal 

Bandeira  
(2003) 

ML Inundado 12 29 

Bairro Ostracil 

/ FB Leque Aluvial Proximal 

Bandeira  
(2010) 

SC Inundado 0 35 

Bairro dos Estados / 

FB Leque Distal – Pl. Aluvial 

Bandeira  
(2010) 

SC 

Inundado 

15,0 30,4 

SM 4,5 32,2 

CL 4,4 28,2 

CL 10,65 26,8 

MH 14,4 28,8 

Alto do Padre Cícero / 

Formação Barreiras, fácies de 

canal fluvial 

Souza  

(2014) 

KL 
Natural 10,0 35,0 

Inundado 1,0 32,0 

KL 
Natural 7,02 35,32 

Inundado 2,85 31,62 

KL 
Natural 28,75 32,92 

Inundado 6,19 30,73 

Magalhães 

(2013) 

KL 
Natural 27,39 35,7 

Inundado 8,72 34,2 

KL 
Natural 35,08 28,1 

Inundada 6,97 29,5 

KL 
Natural 13,76 36,5 

Inundado 3,3 35,1 

Alto Santo Antônio / Residual 

maduro 
Bandeira (2003) CL Inundado 1,5 – 9,4 37 

Alberto Maia / Residual Jovem de 

Granito 
Bandeira (2010) MH Inundado 27,1 25,3 

Fonte: Bandeira (2003), Bandeira (2010), Magalhães (2013) e Souza (2014). 
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6 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados da análise da vulnerabilidade 

(movimentos de massa e inundação), suscetibilidade (movimentos de massa), perigo 

(inundação) e do grau risco de 104 áreas avaliadas no município, sendo 102 sujeitas a processos 

de movimentos de massa e 2 referentes a processos de inundação. Foi realizado um questionário 

institucional com as secretarias municipais que não entrou no cálculo do grau de 

vulnerabilidade e risco, e sim como avaliador do potencial de preparação e resposta do 

município em casos de acidentes em encostas ou inundações. Mapas foram produzidos para 

espacializar a vulnerabilidade, a suscetibilidade, o risco, a localização dos equipamentos de 

interesse e, por fim, apresenta-se um croqui com a proposta básica de intervenção em um dos 

subsetores. 

A escala de trabalho desta pesquisa foi de 1:2.000 e as escalas de representação estão 

indicadas em cada mapa produzido. 

 

6.1 CONDIÇÕES GERAIS 

 

As políticas governamentais têm demonstrado interesse na resolução dos problemas 

advindos da ocupação urbana desordenada. No âmbito do Governo Federal, o Ministério das 

Cidades, têm atuado junto aos municípios implementando ações de assessoramento para o 

planejamento da redução de casos de inundações em planícies e de movimentos de massa em 

encostas, com a finalidade de auxiliar a população que reside em áreas urbanas impróprias para 

a ocupação (MARQUES, 2011). 

Neste sentido, foi realizado o mapeamento de áreas de risco priorizando as ocupações 

em encostas e em margens de cursos d’ água do município de Camaragibe, atendendo ao projeto 

“Avaliação da vulnerabilidade e do risco em áreas suscetíveis a deslizamentos e inundações em 

Pernambuco”. Através da metodologia de caráter qualitativo, observando os condicionantes 

envolvidos e atribuindo pesos para sua análise, o grau de risco foi hierarquizado de acordo com 

a classificação definida. 

É importante ressaltar que o objetivo geral deste trabalho é o mapeamento das áreas de 

risco médio, alto e muito alto (a partir das setorizações do CPRM e PMRR, que são o mesmo 

produto) nas encostas e planícies alagáveis ocupadas no município de Camaragibe, através dos 

indicadores de vulnerabilidade e suscetibilidade. 
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Como complemento da pesquisa, duas áreas foram expandidas para avaliar a 

metodologia em toda a sua amplitude, abrangendo todos os níveis de risco. A área 1 está 

representada na Figura 6.1 (a), com expansão dos subsetores 89, 90 e 91, e a área 2 encontra-se 

na Figura 6.1 (b), cuja expansão foram os subsetores 55 e 56. O restante do município, 

caracterizado por altas declividades e diversas encostas, também pode conter áreas em situação 

de risco, porém não estão em destaque neste mapeamento. 

A metodologia recomenda a divisão dos locais de estudo em áreas de condições bastante 

homogêneas quanto ao tipo de processo atuante, características das edificações e seu padrão 

construtivo, cobertura vegetal, drenagem da encosta, forma de ocupação, condições de acesso, 

destino dos efluentes, entre outros. Este procedimento permite avaliações mais refinadas e com 

maior representatividade das áreas. Sendo assim, as áreas de risco foram divididas diretamente 

em subsetores e, devido a maioria situar-se afastadas umas das outras, não é viável o 

agrupamento em setores. Isso ocorre, também, pela grande quantidade de subsetores isolados e 

muito pequenos que formariam, individualmente, um setor de risco. 

 

Figura 6.1 – (a): Área expandida 1: subsetores 89, 90 e 91; (b): Área expandida 2: subsetores 55 e 56 

  
Fonte: GEGEP / UFPE (2016). 

 

A Figura 6.2 apresenta o mapa de localização dos subsetores de estudo dentro do limite do 

município e das Regiões Administrativas e pode-se observar que as áreas de risco alto e muito alto 

estão concentradas na porção centro-sul (Regiões Administrativas 1, 2, 3 e 4), onde reside quase 

90% da população local. As porções Norte e Nordeste (Região Administrativa 5 – Aldeia), são áreas 

de tabuleiros planos, mais seguras e nobres para a ocupação, tendo sido preservadas da especulação 

imobiliária por limitações da legislação ambiental. Dos 51,257 km² de área municipal, apenas 67,56 

ha (0,67 km²) foram analisados quanto às condições de risco específico, totalizando 104 subsetores 

cujas áreas e localidades estão descritos nas Tabelas 6.1 e 6.2. Dentre todos, somente os subsetores 

103 e 104 são referentes ao processo de inundação, os demais à movimento de massa.  

(a) (b) 
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Figura 6.2 – Mapa de localização dos subsetores estudados em Camaragibe – PE  

 
Fonte: Coutinho (2015).
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Tabela 6.1 – Informações dos subsetores de risco estudados a movimento de massa (1 a 84)  

REGIÃO / 

SUBSETOR 
LOCALIDADE 

ÁREA 

(HA) 

  

REGIÃO / 

SUBSETOR 
LOCALIDADE 

ÁREA 

(HA) 

R1 - 1 Timbi 0,18 R2 - 43 Alberto Maia 0,51 

R1 - 2 Timbi 0,19  R2 - 44 Alberto Maia 1,05 

R1 - 3 Vila da Fábrica 0,26  R2 - 45 Santa Maria 0,3 

R1 - 4 Céu Azul 0,33  R2 - 46 Santa Maria 0,62 

R1 - 5 Céu Azul 0,27  R2 - 47 Santa Maria 0,38 

R1 - 6 Timbi 0,44  R2 - 48 Santa Mônica 0,21 

R1 - 7 Vila da Fábrica 0,5  R3 - 49 Aldeia de Baixo 0,27 

R1 - 8 Timbi 0,31  R3 - 50 Loteamento São Paulo 1,14 

R1 - 9 Timbi 0,29  R3 - 51 São Paulo 0,28 

R1 - 10 Timbi 0,22  R3 - 52 São Pedro 0,38 

R1 - 11 Timbi 0,71  R3 - 53 Loteamento São Pedro 1,25 

R1 - 12 Timbi 0,27  R3 - 54 São Pedro 0,2 

R1 - 13 Viana Sítio 0,12  R3 - 55 São Pedro 0,37 

R1 - 14 Areeiro 0,29  R3 - 56 São Pedro 1,13 

R1 - 15 Areeiro 0,45  R3 - 57 São Pedro 0,96 

R1 - 16 Areeiro 0,68  R3 - 58 São Pedro 0,26 

R1 - 17 Alto Santo Antônio 0,34  R3 - 59 São Pedro 0,51 

R1 - 18 Areeiro 0,38  R3 - 60 São Pedro 0,22 

R1 - 19 Areeiro 0,8  R3 - 61 Jardim Primavera 0,16 

R1 - 20 Areeiro 0,33  R3 - 62 Jardim Primavera 0,81 

R1 - 21 Areeiro 0,23  R3 - 63 Vale das Pedreiras 0,2 

R1 - 22 Bairro dos Estados 0,57  R3 - 64 Vale das Pedreiras 0,93 

R1 - 23 Bairro dos Estados 0,72  R3 - 65 Vale das Pedreiras 0,6 

R1 - 24 Jardim Teresópolis 0,25  R3 - 66 Vale das Pedreiras 1,17 

R1 - 25 Bairro dos Estados 1,43  R3 - 67 Vale das Pedreiras 0,63 

R1 - 26 Bairro dos Estados 0,27  R3 - 68 Vale das Pedreiras 0,79 

R1 - 27 Bairro dos Estados 0,74  R3 - 69 Vale das Pedreiras 0,64 

R1 - 28 Bairro dos Estados 0,81  R3 - 70 Vale das Pedreiras 0,35 

R1 - 29 Bairro dos Estados 0,55  R4 - 71 Ostracil 1,53 

R1 - 30 Bairro dos Estados 0,81  R4 - 72 Ostracil 1,95 

R1 - 31 Bairro dos Estados 1,11  R4 - 73 Ostracil 1,93 

R1 - 32 Bairro dos Estados 0,77  R4 - 74 Ostracil 2,57 

R1 - 33 Bairro Novo 0,16  R4 - 75 Tabatinga 0,82 

R1 - 34 Areinha 0,85  R4 - 76 Tabatinga 0,37 

R2 - 35 São João e São Paulo 0,38  R4 - 77 Tabatinga 0,45 

R2 - 36 Alberto Maia 0,2   R4 - 78 Tabatinga 0,91 

R2 - 37 Estação Nova 0,46  R4 - 79 Tabatinga 1,61 

R2 - 38 Estação Nova 0,48  R4 - 80 Tabatinga 0,8 

R2 - 39 Estação Nova 0,62  R4 - 81 Tabatinga 0,26 

R2 - 40 Estação Nova 1,08  R4 - 82 Tabatinga 0,65 

R2 - 41 Alberto Maia 1,04  R4 - 83 Tabatinga 1,14 

R2 - 42 Alberto Maia 0,62  R4 - 84 Tabatinga 0,88 

Fonte: Coutinho (2015). 
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Tabela 6.2 – Informações dos subsetores de risco estudados a movimento de massa (85 a 102) e inundação (103 e 104) 

REGIÃO / 

SUBSETOR 
LOCALIDADE 

ÁREA 

(HA) 
  

REGIÃO / 

SUBSETOR 
LOCALIDADE 

ÁREA 

(HA) 

R4 - 85 Tabatinga 0,29  R4 - 95 Tabatinga 0,52 

R4 - 86 Tabatinga 0,57  R4 - 96 Tabatinga 0,17 

R4 - 87 Tabatinga 0,09  R4 - 97 Tabatinga 0,46 

R4 - 88 Tabatinga 0,2  R4 - 98 Tabatinga 0,31 

R4 - 89 Tabatinga 0,47  R4 - 99 Tabatinga 0,28 

R4 - 90 Tabatinga 0,19  R4 - 100 Tabatinga 0,66 

R4 - 91 Tabatinga 0,25  R4 - 101 Tabatinga 1,15 

R4 - 92 Tabatinga 0,74  R4 - 102 Tabatinga 0,2 

R4 - 93 Tabatinga 2,33  R3 - 103* São Paulo 1,64 

R4 - 94 Tabatinga 0,74  R3 - 104* Jardim Primavera 2,6 

* Os subsetores 103 e 104, ambos na Região 3, são os únicos analisados a processo de inundação 

Fonte: Coutinho (2015). 

  

Silva (2016), cita que as análises apresentadas são fundamentadas em avaliações dos 

parâmetros que interferem na vulnerabilidade das pessoas e estruturas que estão sujeitas ao 

risco, bem como na suscetibilidade formada pela ação de características naturais inerentes à 

região estudada, impactadas pelo mau uso e ocupação do solo de forma não planejada. 

É importante destacar que o mapeamento apresentado indica as características 

observadas em campo durante o período de realização dos estudos. Contudo, devido a 

frequentes modificações provocadas no meio ambiente, seja pela ação antrópica ou por ações 

naturais, os resultados aqui obtidos podem sofrer modificações ao longo do tempo. Alguns 

subsetores indicados pelo CPRM como de risco alto ou muito alto, durante o passar dos anos 

sofreram processos de intervenção, melhorias ou desocupação, que acabaram contribuindo para 

a redução dos seus graus de risco. 

Conforme mencionado no Capítulo 4, a metodologia utilizada na pesquisa está sendo 

aprimorada a partir de trabalhos do GEGEP / UFPE, Henrique (2014) no município de Ipojuca, 

Silva (2016) que a aplicou no município de Abreu e Lima e Coutinho (2015). Igualmente ao 

trabalho realizado em Abreu e Lima, em cada um dos subsetores de risco de Camaragibe foram 

aplicados questionários, ao menos, em 25% das moradias, totalizando 781 edificações 

abordadas. As entrevistas têm por objetivo coletar as informações de vulnerabilidade físico-

ambiental e socioeconômica e cultural do local e em cada uma foram registradas as coordenadas 

espaciais e fotografadas as características mais representativas para a avaliação do risco. A 

adoção de entrevistas por amostragem foi baseada na experiência adquirida no mapeamento de 

áreas de risco do município de Ipojuca, realizado também pelo GEGEP. 
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Henrique (2014, p. 117) teve como objetivo entrevistar todas as moradias de cada setor, 

buscando informações de casa por casa. No entanto, o autor vivenciou e comentou as seguintes 

dificuldades: “muitas edificações estavam sem morador no momento da passagem da entrevista 

e também foram registradas situações em que se recusavam a responder ao questionário”. Ainda 

em seus relatos, volta a destacar: “[...]a abordagem casa por casa é inviável por vários motivos: 

[...] é necessária uma grande equipe para cobrir toda a área, a pesquisa de campo demanda 

muito tempo e o mapeamento se torna muito caro”. Contudo, o autor também ressaltou a 

importância dos resultados das entrevistas em 100% das moradias: 

 

[...] fornece aos gestores um quantitativo bem aproximado das edificações em áreas 
prioritárias de risco, bem como o número de idosos, deficientes e crianças que são os 

mais vulneráveis em caso de desastres e identifica líderes, o que pode facilitar a 

comunicação entre os gestores e a comunidade (HENRIQUE, 2014, p. 118). 

 

A avaliação da suscetibilidade foi realizada através de investigações gerais do entorno 

dos setores de risco por profissionais das áreas de geotecnia, geologia, geomorfologia, 

pedologia e inundações, e vem sendo aprimorada desde os estudos de Gusmão Filho et al. 

(1992) e Bandeira (2003). 

 

6.2 MAPEAMENTO DE RISCO A PROCESSOS DE MOVIMENTOS DE MASSA 

 

Nesta seção serão apresentados os resultados do mapeamento de risco em 102 áreas 

sujeitas a processos de movimentos de massa do município de Camaragibe, através da 

associação de fatores de vulnerabilidade e suscetibilidade. 

 

6.2.1 Análise da vulnerabilidade 

 

Para Silva (2007), ao provocarmos uma perturbação, a resposta do meio pode ser 

bastante diferente em função das características locais naturais e humanas, ou seja, cada parcela 

do território tem uma condição que, em interação com o tipo e magnitude do evento induzido, 

resulta em efeitos adversos. Se conseguirmos observar e medir as relações entre características 

do meio, eventos induzidos e efeitos adversos, estaremos medindo a vulnerabilidade da área.  

Para tanto, a metodologia empregada na avaliação da vulnerabilidade a processos de 

movimentos de massa, verifica as condições físico-ambientais e socioeconômicas culturais de 
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cada área estudada, observando a situação das edificações, a infraestrutura local e os aspectos 

sociais dos moradores e das comunidades.  

Para melhor avaliação e entendimento dos parâmetros estudados, a seguir estão descritas 

brevemente as duas dimensões avaliadas: físico-ambiental e socioeconômica cultural. Foram 

gerados, no total, 15 indicadores para compor o grau da vulnerabilidade, com pesos atribuídos 

de acordo com a relevância de cada fator e sua expressão no conjunto. 

 

6.2.1.1 Dimensão físico-ambiental 

 

A vulnerabilidade associada a dimensão físico-ambiental envolve os indicadores ligados 

às características das edificações e padrão construtivo, quantidade de edificações em cada área, 

tipos e qualidade dos acessos, proximidade ao agente desencadeador do evento, existência de 

possíveis danos nas edificações e a infraestrutura básica oferecida no local. Nesta dimensão 

procura-se analisar a vulnerabilidade dos elementos expostos a serem afetados por um evento 

de perigo. 

A Tabela 6.3 apresenta os indicadores utilizados para a obtenção do grau de 

vulnerabilidade desta dimensão, bem como o peso atribuído a cada um deles. 

 É importante ressaltar que cada indicador é composto por subindicadores que auxiliam 

na composição do grau da dimensão, conforme o exemplo apresentado na Tabela 4.2 (Capítulo 

4) referente ao indicador “Características da Edificação”. 

Os resultados obtidos para o grau de vulnerabilidade na dimensão físico-ambiental 

(𝐺𝑉𝐷𝐹𝐴) de cada um dos subsetores sujeitos a processos de movimentos de massa estão 

apresentados na Tabela 6.4 e as equações para a obtenção deste grau, a partir de indicadores e 

subindicadores, encontram-se no Capítulo 4. 

 

Tabela 6.3 – Vulnerabilidade físico-ambiental: indicadores e pesos atribuídos 

INDICADOR PESO ATRIBUÍDO 

Quantidade de edificações 0,20 

Características da edificação 0,20 

Características do acesso à edificação 0,20 

Características do acesso ao subsetor 0,05 

Localização da edificação; 0,20 

Infraestrutura: abastecimento de água, coleta de 

lixo, esgotamento sanitário e fornecimento de 

energia elétrica 

0,15 

 

Fonte: Coutinho (2015). 
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Tabela 6.4 – Grau e faixa de vulnerabilidade dos subsetores na dimensão físico-ambiental  

(Movimentos de massa) 

REGIÃO / 

SUBSETOR 

FÍSICO-

AMBIENTAL   

REGIÃO / 

SUBSETOR 

FÍSICO-

AMBIENTAL   

REGIÃO / 

SUBSETOR 

FÍSICO-

AMBIENTAL 

R1 - 1 1,59 Baixo  R2 - 35 2,4 Médio  R3 - 69 1,9 Médio 

R1 - 2 1,59 Baixo  R2 - 36 2,42 Médio  R3 - 70 2,05 Médio 

R1 - 3 2,12 Médio  R2 - 37 2,4 Médio  R4 - 71 2,77 Alto 

R1 - 4 1,39 Baixo  R2 - 38 1,98 Médio  R4 - 72 2,95 Alto 

R1 - 5 1,7 Baixo  R2 - 39 2,38 Médio  R4 - 73 2,78 Alto 

R1 - 6 2,16 Médio  R2 - 40 2,61 Alto  R4 - 74 3,01 Alto 

R1 - 7 1,8 Médio  R2 - 41 2,51 Alto  R4 - 75 2,34 Médio 

R1 - 8 2,22 Médio  R2 - 42 2,33 Médio  R4 - 76 2,27 Médio 

R1 - 9 2,47 Médio  R2 - 43 2,04 Médio  R4 - 77 1,66 Baixo 

R1 - 10 2,14 Médio  R2 - 44 2,24 Médio  R4 - 78 2,57 Alto 

R1 - 11 2,7 Alto  R2 - 45 1,97 Médio  R4 - 79 2,79 Alto 

R1 - 12 2,49 Médio  R2 - 46 2,74 Alto  R4 - 80 2,36 Médio 

R1 - 13 2,23 Médio  R2 - 47 2,6 Alto  R4 - 81 1,3 Baixo 

R1 - 14 2,43 Médio  R2 - 48 2,4 Médio  R4 - 82 2,55 Alto 

R1 - 15 2,17 Médio  R3 - 49 1,89 Médio  R4 - 83 2,68 Alto 

R1 - 16 2,63 Alto  R3 - 50 2,32 Médio  R4 - 84 1,69 Baixo 

R1 - 17 2,28 Médio  R3 - 51 2,08 Médio  R4 - 85 2,27 Médio 

R1 - 18 2,22 Médio  R3 - 52 2,06 Médio  R4 - 86 2,51 Alto 

R1 - 19 2,52 Alto  R3 - 53 2,79 Alto  R4 - 87 1,93 Médio 

R1 - 20 2,26 Médio  R3 - 54 2,52 Alto  R4 - 88 2,42 Médio 

R1 - 21 2,45 Médio  R3 - 55 1,29 Baixo  R4 - 89 2,42 Médio 

R1 - 22 2,04 Médio  R3 - 56 2,37 Médio  R4 - 90 1,8 Baixo 

R1 - 23 2,99 Alto  R3 - 57 2,87 Alto  R4 - 91 2,44 Médio 

R1 - 24 1,59 Baixo  R3 - 58 1,52 Baixo  R4 - 92 2,61 Alto 

R1 - 25 3,06 Alto  R3 - 59 1,62 Baixo  R4 - 93 2,59 Alto 

R1 - 26 2,42 Médio  R3 - 60 1,96 Médio  R4 - 94 1,73 Baixo 

R1 - 27 2,66 Alto  R3 - 61 2,63 Alto  R4 - 95 2,66 Alto 

R1 - 28 2,22 Médio  R3 - 62 2,92 Alto  R4 - 96 2,11 Médio 

R1 - 29 1,69 Baixo  R3 - 63 1,55 Baixo  R4 - 97 2,52 Alto 

R1 - 30 2,24 Médio  R3 - 64 2,91 Alto  R4 - 98 2,2 Médio 

R1 - 31 3,28 Muito Alto  R3 - 65 2,38 Médio  R4 - 99 2,37 Médio 

R1 - 32 2,61 Alto  R3 - 66 2,79 Alto  R4 - 100 2,54 Alto 

R1 - 33 2,59 Alto  R3 - 67 2,33 Médio  R4 - 101 2,78 Alto 

R1 - 34 2,6 Alto  R3 - 68 2,23 Médio  R4 - 102 2,39 Médio 
 

Fonte: Coutinho (2015). 
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De maneira geral, observa-se que o grau de vulnerabilidade da dimensão físico-

ambiental de grande parte das áreas estudadas divide-se entre médio (51 subsetores) e alto (35 

subsetores). Isso é perfeitamente compreendido devido ao padrão das edificações que, em sua 

maioria, são construídas de material resistente, e pelas boas condições de infraestrutura básica 

(água, energia, tratamento de esgoto e coleta de lixo) oferecida para as áreas. Os parâmetros 

referentes à localização da edificação, acesso às moradias e aos subsetores são os mais 

preocupantes, e acabaram por aumentar o grau de vulnerabilidade desta dimensão. 

A seguir apresenta-se um breve comentário e registros fotográficos das características 

observadas em campo para cada um dos indicadores, o que contribui como informação para a 

gestão do risco municipal. 

 

I. Quantidade de edificações: 

Este indicador representa o número de edificações de cada um dos subsetores e, em 

geral, quanto maior a densidade de edificações em áreas de risco, maiores poderão ser os danos 

materiais e humanos. Sua análise pode auxiliar o município na tomada de decisões quanto a 

áreas prioritárias de intervenção. O comportamento do indicador quantidade de edificações deu-

se da seguinte forma: 3 subsetores apresentaram grau de vulnerabilidade baixo, 37 médio, 33 

alto e 29 muito alto. A Figura 6.3 apresenta exemplos de subsetores e suas respectivas 

vulnerabilidades para o referido indicador. 

 

Figura 6.3 – Indicador quantidade de edificações  

(a): Vulnerabilidade muito alta no subsetor 97; (b): Vulnerabilidade média no subsetor 41 

Fonte: GEGEP / UFPE (2015). 
 

 

II. Características da edificação: 

É o fator que indica o padrão construtivo das edificações, como por exemplo o material 

das paredes, o tipo de cobertura e piso, a quantidade de cômodos e pavimentos, a existência de 

(a) (b) 
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danos na estrutura e se a edificação é isolada, conjugada ou possui atividade comercial. O uso 

de determinados materiais na construção reflete na resistência das moradias em relação aos 

processos do meio físico e o fato de ser conjugada ou possuir atividade comercial indica a 

possibilidade de maiores danos materiais e humanos no caso de algum evento. Este indicador 

comportou-se da seguinte forma: 63 subsetores com grau de vulnerabilidade baixo e 39 com 

grau médio.  

Há edificações que apresentam danos estruturais ou foram executadas com materiais 

pouco resistente (taipas), porém na análise do setor como um todo, a parcela destas edificações 

é insignificante. A Figura 6.4 apresenta o padrão construtivo das edificações em um subsetor e 

danos na estrutura devido a movimentos de massa. 

 

Figura 6.4 – Características das edificações 

(a): Subsetor 99; (b): Danos devido a movimentos de massa no subsetor 65 

  

Fonte: GEGEP / UFPE (2015).  

 

III. Características do acesso à edificação: 

Este indicador representa o tipo de acesso a cada uma das edificações dos subsetores, 

bem como a sua qualidade. O comportamento deste fator se deu da seguinte forma: 12 

subsetores apresentam grau de vulnerabilidade baixo quanto às características de acesso à 

edificação, 21 médio, 34 alto e 35 muito alto. Este resultado demonstra a necessidade de 

execução de escadarias, rampas, calçadas e/ou corrimões laterais para o acesso seguro das 

pessoas às residências e a saída rápida em caso de alguma ocorrência.  

É comum encontrar acessos às edificações de escadarias e rampas improvisadas com a 

própria superfície do substrato (Figura 6.5) ou de material totalmente degradado, dificultando 

o deslocamento de pessoas dentro dos subsetores e principalmente daquelas que possuem 

deficiências. Em dias chuvosos o risco de acidentes com os pedestres aumenta. 

 

(a) (b) 
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Figura 6.5 – Características do acesso às edificações (a): Subsetor 31; (b): Subsetor 62 

  
Fonte: GEGEP / UFPE (2015).  

 

IV. Características do acesso ao subsetor: 

É o fator que indica a quantidade, qualidade e os tipos de acessos ao subsetor, bem como 

o porte dos veículos que transitam em cada local. Nas áreas de risco estudadas, os tipos de 

acesso variam entre rua pavimentada / não pavimentada, rampa natural / construída, escadaria 

natural / construída e pontes no caso de subsetores de inundação. O comportamento do 

indicador ocorreu da seguinte maneira: 18 subsetores apresentam grau de vulnerabilidade baixo, 

22 médio, 45 alto e 17 muito alto, indicando que as condições de acesso se encontram, em sua 

maioria, precárias e necessitam de melhorias.  

Conforme pode ser observado na Figura 6.6, há áreas cujos acesso são caracterizados 

por rampas ou escadarias, o que dificulta a prestação de socorro à possíveis vítimas de algum 

evento. Porém, há locais em que o acesso é de boas condições e permite a passagem de veículos 

de médio e grande porte, conforme a Figura 6.9 referente ao subsetor 50. 

 

Figura 6.6 – Características do acesso (a): Subsetor 62; (b): Subsetor 50 

  
Fonte: GEGEP / UFPE (2015).  

 

(a) (b) 

(a) (b) 
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V. Localização da edificação: 

É muito comum que a população realize cortes e/ou aterros em encostas, sem critérios 

técnicos, para o nivelamento de áreas onde serão construídas as suas moradias. Este indicador 

revela a vulnerabilidade das edificações de acordo com sua localização em relação ao topo e pé 

do talude. O comportamento deste fator identificou os seguintes índices: 5 subsetores 

apresentam grau de vulnerabilidade baixo em relação à localização da edificação, 14 médio, 11 

alto e 72 muito alto. Exemplos de grau de vulnerabilidade muito alto estão apresentados na 

Figura 6.7, em que edificações são construídas muito próximas à crista ou pé do talude. 

 

Figura 6.7 – (a): Próximas à crista do talude no subsetor 75; (b): Próximas ao curso d’ água no subsetor 102 

   
Fonte: GEGEP / UFPE (2015).  

 

VI. Infraestrutura: 

Este indicador revela as condições da infraestrutura local no que diz respeito ao 

saneamento básico, tratando de abastecimento d’ água, fornecimento de energia, coleta de lixo 

e tipo de esgotamento sanitário. Quase totalidade dos subsetores (100), apresentaram grau de 

vulnerabilidade baixo demonstrando que a maioria das edificações são servidas de energia 

elétrica e água. A coleta de lixo e sistema de esgoto também são satisfatórios, porém em alguns 

locais a população ignora estes serviços e acaba lançando tanto o lixo quanto as águas servidas 

diretamente nas encostas (Figura 6.8), contribuindo para a ocorrência de processos de 

movimentos de massa e até mesmo de alagamentos devido ao acúmulo de lixo em locais 

impróprios. Após intensos períodos de precipitação em julho de 2015, a encosta representada 

na Figura 6.8 (a) sofreu um processo de movimento de massa (justamente onde encontrava-se 

o lixo acumulado) destruindo parte de uma residência e ferindo 3 pessoas, entre elas uma 

criança de 2 anos. 

(a) (b) 
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Figura 6.8 – (a): Lançamento de lixo no subsetor 25; (b) Lançamento de água servida na encosta do subsetor 95 

  
Fonte: GEGEP / UFPE (2015). 

  

Muitos subsetores avaliados não possuem rede de esgoto pública e a população acaba 

tendo que adotar a fossa séptica ou rústica para o depósito dos esgotos domésticos. Este sistema 

separa e transforma a matéria sólida contida nas águas de esgoto e a descarrega no terreno, onde 

se completará o tratamento. Porém, muitas vezes a população a constrói sem critérios técnicos 

(Figura 6.9 – a), ou então na crista de taludes (Figura 6.9 – b) e, ainda, não executa a sua 

limpeza, o que propicia vazamentos e consequente umedecimento do solo, contribuindo para a 

ocorrência de movimento ou transporte de massa. 

 

Figura 6.9 – (a): Fossa sem critérios técnicos no subsetor 46; (b): Fossa na crista do talude no subsetor 41 

  

Fonte: GEGEP / UFPE (2015).  

 

6.2.1.2 Dimensão socioeconômica e cultural 

 

A vulnerabilidade na dimensão socioeconômica e cultural é avaliada por fatores que 

indicam a condição social do indivíduo diante de sua moradia e como integrante do grupo 

comunitário, sempre com foco voltado às situações de exposição ao risco.  

(a) (b) 

(a) (b) 



213 

    

Maskrey (1984) sugere que a vulnerabilidade social é um conceito multidimensional 

que ajuda a identificar as características e experiências de comunidades (e de indivíduos nessas 

comunidades) que lhes permitem responder e recuperar das consequências de desastres, não 

desligando o conceito de vulnerabilidade ao de resiliência. 

A metodologia utilizada no desenvolvimento do mapeamento de risco de Camaragibe 

relacionou os indicadores apresentados na Tabela 6.5, com seus respectivos pesos atribuídos, 

para a obtenção do grau de vulnerabilidade da dimensão socioeconômica e cultural. 

 

Tabela 6.5 – Vulnerabilidade socioeconômica e cultural: indicadores e pesos atribuídos 

INDICADOR PESO ATRIBUÍDO 

Densidade demográfica (hab/ha) 0,15 

Renda domiciliar 0,08 

Capacidade de mobilidade / autonomia 0,08 

Grau de escolaridade 0,15 

Acesso aos meios de comunicação 0,15 

Problemas sociais 0,08 

Distância dos elementos de interesse 0,08 

Organização e liderança comunitária 0,08 

Treinamento de moradores 0,15 
 

Fonte: Coutinho (2015). 

 

 Igualmente à dimensão físico-ambiental, cada indicador é composto por subindicadores 

que compõem o grau da dimensão. Portanto, a expressão matemática aplicada para a obtenção 

do grau de vulnerabilidade de cada indicador é a mesma utilizada na dimensão físico-ambiental. 

Os resultados obtidos para o grau de vulnerabilidade na dimensão socioeconômica e 

cultural (𝐺𝑉𝐷𝑆𝐸) de cada um dos subsetores estão apresentados na Tabela 6.6. Do total, 90 

subsetores apresentaram grau de vulnerabilidade alto na dimensão socioeconômica e cultural e 

12 médio, apontando a carência e precariedade das comunidades neste indicador. 

Identificou-se que a maioria das famílias possui renda domiciliar baixa e quase 

totalidade não tem acesso a veículos de passeio ou motocicleta como meio de transporte, 

dificultando a mobilidade de pessoas quando da ocorrência de acidentes. Além disso, o grau de 

escolaridade das famílias é baixo, sendo raro encontrar pessoas com formação técnica ou 

superior residindo em áreas de risco. Os problemas sociais da maioria das comunidades 

apontaram ser bastante graves e quanto aos meios de comunicação, todos os subsetores 

apresentaram vulnerabilidade baixa, já que a maioria das famílias têm acesso a aparelhos 

telefônicos, televisão, rádio e em muitos casos, à internet móvel.  
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Tabela 6.6 – Grau e faixa de vulnerabilidade dos subsetores na dimensão socioeconômica e cultural  

(movimentos de massa) 

REGIÃO / 

SUBSETOR 

SOCIOECON.  

CULTURAL 

  

REGIÃO / 

SUBSETOR 

SOCIOECON. 

CULTURAL 

  

REGIÃO / 

SUBSETOR 

SOCIOECON. 

CULTURAL 

R1 - 1 2,70 Alto R2 - 35 2,78 Alto R3 - 69 2,93 Alto 

R1 - 2 2,52 Alto  R2 - 36 2,40 Médio  R3 - 70 3,06 Alto 

R1 - 3 2,89 Alto  R2 - 37 2,74 Alto  R4 - 71 2,87 Alto 

R1 - 4 2,79 Alto  R2 - 38 2,65 Alto  R4 - 72 2,64 Alto 

R1 - 5 2,94 Alto  R2 - 39 2,60 Alto  R4 - 73 2,79 Alto 

R1 - 6 2,89 Alto  R2 - 40 2,54 Alto  R4 - 74 2,68 Alto 

R1 - 7 2,38 Médio  R2 - 41 2,85 Alto  R4 - 75 2,77 Alto 

R1 - 8 2,96 Alto  R2 - 42 2,79 Alto  R4 - 76 2,75 Alto 

R1 - 9 2,54 Alto  R2 - 43 2,51 Alto  R4 - 77 2,77 Alto 

R1 - 10 3,13 Alto  R2 - 44 2,71 Alto  R4 - 78 2,62 Alto 

R1 - 11 2,79 Alto  R2 - 45 3,12 Alto  R4 - 79 2,48 Médio 

R1 - 12 3,09 Alto  R2 - 46 3,06 Alto  R4 - 80 2,44 Médio 

R1 - 13 2,84 Alto  R2 - 47 3,08 Alto  R4 - 81 2,94 Alto 

R1 - 14 2,52 Alto  R2 - 48 3,05 Alto  R4 - 82 2,70 Alto 

R1 - 15 2,67 Alto  R3 - 49 2,80 Alto  R4 - 83 2,59 Alto 

R1 - 16 2,70 Alto  R3 - 50 2,71 Alto  R4 - 84 2,81 Alto 

R1 - 17 3,01 Alto  R3 - 51 2,97 Alto  R4 - 85 2,83 Alto 

R1 - 18 2,86 Alto  R3 - 52 2,32 Médio  R4 - 86 2,90 Alto 

R1 - 19 2,95 Alto  R3 - 53 2,96 Alto  R4 - 87 2,97 Alto 

R1 - 20 2,85 Alto  R3 - 54 2,61 Alto  R4 - 88 2,88 Alto 

R1 - 21 2,61 Alto  R3 - 55 2,28 Médio  R4 - 89 2,42 Médio 

R1 - 22 2,66 Alto  R3 - 56 2,45 Médio  R4 - 90 2,29 Médio 

R1 - 23 2,79 Alto  R3 - 57 2,81 Alto  R4 - 91 2,41 Médio 

R1 - 24 2,40 Médio  R3 - 58 3,00 Alto  R4 - 92 2,51 Alto 

R1 - 25 2,71 Alto  R3 - 59 2,70 Alto  R4 - 93 2,65 Alto 

R1 - 26 3,05 Alto  R3 - 60 2,55 Alto  R4 - 94 2,74 Alto 

R1 - 27 2,98 Alto  R3 - 61 2,66 Alto  R4 - 95 2,80 Alto 

R1 - 28 3,01 Alto  R3 - 62 2,98 Alto  R4 - 96 2,44 Médio 

R1 - 29 2,83 Alto  R3 - 63 2,84 Alto  R4 - 97 2,84 Alto 

R1 - 30 2,89 Alto  R3 - 64 3,03 Alto  R4 - 98 2,99 Alto 

R1 - 31 2,72 Alto  R3 - 65 2,85 Alto  R4 - 99 2,69 Alto 

R1 - 32 2,82 Alto  R3 - 66 3,00 Alto  R4 - 100 2,91 Alto 

R1 - 33 2,76 Alto  R3 - 67 2,94 Alto  R4 - 101 2,68 Alto 

R1 - 34 2,64 Alto  R3 - 68 2,82 Alto  R4 - 102 3,16 Alto 
 

Fonte: Coutinho (2015). 
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Com relação aos equipamentos de interesse, o grau de vulnerabilidade resultou médio 

para todos os subsetores, o que representa a boa capacidade de o município abrigar ou socorrer 

pessoas em caso de acidentes 

Na sequência, apresenta-se um breve comentário das características gerais obtidas em 

campo para os índices socioeconômicos e culturais. 

 

I. Densidade demográfica: 

Com relação a densidade de moradores em áreas de risco, foi constatado que 3 dos 

subsetores possuem grau de vulnerabilidade baixo, 40 médio, 35 alto e 24 muito alto, 

coincidindo com os dados do indicador “Quantidade de edificações” referente a dimensão 

físico-ambiental. A densidade demográfica reflete no maior risco de perdas humanas em caso 

de algum desastre natural e é uma ferramenta bastante importante para que a prefeitura possa 

priorizar trabalhos e atendimentos. 

 

II. Renda domiciliar: 

Este indicador foi obtido com auxílio de plataformas do IBGE, por tratar-se de um fator 

que requer abordagem de forma cuidadosa e especial. Como resultado, 100% dos subsetores 

apresentaram grau de vulnerabilidade alto, porém durante as entrevistas era visível que algumas 

famílias viviam em melhores condições e outras em total precariedade. 

 

III. Capacidade de mobilidade e autonomia: 

Foi constatado que somente 3 subsetores apresentaram grau de vulnerabilidade variando 

de médio a alto e 99 muito alto em relação a posse de veículos de passeio ou motocicletas. Isso 

reflete na dificuldade de mobilidade da população em caso de necessidade e acidentes, bem 

como da dependência pelo transporte público. 

 

IV. Grau de escolaridade: 

O indicador referente ao grau de escolaridade comportou-se da seguinte maneira: 14 

subsetores apresentaram vulnerabilidade média, 42 alta e 46 muito alta. Fazendo uma rápida 

analogia da escolaridade com o total de moradores contabilizados na pesquisa, 21,82% são 

analfabetos declarados, 47,81% estudaram até o ensino fundamental, 28,63% até o ensino 

médio e 1,74% possuem grau técnico ou superior. Durante as entrevistas foi observada a 

dificuldade das pessoas em saber e informar o grau de escolaridade de cada um dos moradores 

das residências, fato também relatado por Henrique (2014). 
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V. Acesso aos meios de comunicação: 

Todos os subsetores avaliados possuem vulnerabilidade baixa no que diz respeito ao 

acesso aos meios de comunicação, já que em todas as residências há ao menos um dos seguintes 

aparelhos: celular, rádio ou televisão. Esse indicador é importante para facilitar transmissão de 

notícias e comunicação da população em situações de emergência. A prefeitura municipal 

possui o contato dos moradores de áreas de risco e transmitem, por mensagem de texto, 

informações em caso de alertas de grandes chuvas e possibilidades de movimentos de massa.  

 

VI. Problemas sociais: 

O indicador de problemas sociais necessita de atenção especial ao ser comentado. De 

acordo às entrevistas realizadas, 14 subsetores apresentam grau de vulnerabilidade médio em 

relação à drogas, álcool, violência e prostituição, 52 alto e 36 muito alto. Não é possível confiar 

totalmente nos dados coletados, já que os moradores muitas vezes se negavam a responder a 

estas questões por não se sentirem à vontade, ou então destorciam as respostas. Este é um 

indicador que merece ser reavaliado em futuras pesquisas ou abordados de forma diferente, sem 

que a população sinta-se intimidada. 

 

VII. Distância dos elementos de interesse: 

Com relação aos elementos ou equipamentos de interesse, as informações foram 

coletadas a partir do levantamento espacializado de todas as estruturas capazes de dar suporte 

ao município em caso de desastres, podendo servir de abrigo e apoio a tomada de decisões. 

Avaliou-se as condições físicas de cada local, a distância de cada um deles a cada subsetor (até 

3,0 km do limite da área de risco), sua capacidade e seu domínio (público ou privado). Foram 

localizados 333 equipamentos de interesse entre escolas, postos de saúde, hospitais, igrejas, 

órgãos públicos, clubes e associações e órgãos de segurança e socorro, todos com condições 

satisfatórias para o abrigo de pessoas. Pela grande quantidade e suas boas condições, o grau de 

vulnerabilidade de todos os subsetores resultou entre baixo e médio, variando de acordo com a 

distância de cada um aos elementos de interesse. Na Tabela 6.7 está apresentada uma pequena 

amostragem destes elementos que estão em sua totalidade espacializados na Figura 6.10. 

 

VIII. Organização e Liderança comunitária: 

A existência de liderança atuante na comunidade e que realize trabalho integrado com 

as instituições de apoio em situações de risco e de ocorrência de desastres, pode contribuir para 

atenuar as consequências dos desastres e reduzir a vulnerabilidade dos atingidos.  
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Este indicador foi observado em todos os subsetores, porém as comunidades, em sua 

maioria, afirmam desconhecer a liderança e nos casos em que a conhecem não sabem quais os 

trabalhos desenvolvidos. Em todos os subsetores este indicador obteve vulnerabilidade muito 

alta. 

 

Tabela 6.7 – Elementos de interesse do município de Camaragibe (amostras) 

COORDENADAS NOME CONDIÇÃO 

EDUCAÇÃO 

278175 / 9115133 Escola Municipal Clara Lopes Ótima 

282567 / 9113558 Escola Técnica Estadual Alcides do Nascimento Boa 

281538 / 9112603 Grau Técnico Ótima 

281254 / 9112764 Escola São Judas Tadeu Ótima 

SAÚDE 

278173 / 9115150 UBS São Joao e São Paulo Boa 

279337 / 9112032 UBS Santa Mônica Ótima 

281952 / 9115120 UBS Tabatinga Centro Regular 

283289 / 9114456 UBS Vale Das Pedreiras I Regular 

280405 / 9112593 UBS São Francisco II Boa 

281352 / 9112890 Hospital Municipal Aristeu Chaves Ótima 

281009 / 9112780 Maternidade Amiga da Família Boa 

RELIGIOSO 

278429 / 9112485 Igreja Católica Ótima 

279859 / 9112421 Igreja Assembleia De Deus Boa 

241487 / 9113120 Igreja Batista Missionaria Ótima 

279037 / 9112632 Igreja Adventista Ótima 

ÓRGÃOS PÚBLICOS 

281465 / 9113114 Câmara De Vereadores Regular 

282077 / 9113757 Biblioteca Pública Penarol Ótima 

280319 / 9112522 CREAS Flor de Camará Ótima 

SEGURANÇA E SOCORRO 

281664 / 9112694 SAMU Ótima 

281578 / 9113267 Delegacia Municipal Ótima 

CLUBES E ASSOCIAÇÕES 

281997 / 9112878 Lar De Idosos Boa 

282228 / 9113775 Clube Guarany Boa 

279226 / 9111913 Centro Reabilitação JOCUM  Boa 

Fonte: Coutinho (2015). 
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Figura 6.10 – Localização espacial dos elementos de interesse do município de Camaragibe 

 
Fonte: Fonte: Coutinho (2015).
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IX. Treinamento de moradores 

O treinamento para enfrentar situações de risco e desastres reduz a vulnerabilidade das 

pessoas, podendo evitar os acidentes ou atenuar-lhes as consequências. 

Em todos os subsetores obteve-se vulnerabilidade muito alta em relação a este indicador, 

de todas as entrevistas somente uma pessoa informou ter recebido treinamento para enfrentar 

situações de risco. 

 

6.2.1.3 Grau de Vulnerabilidade 

 

A obtenção do grau de vulnerabilidade final (𝐺𝑉𝑓) foi possível com a adoção dos 

seguintes pesos para cada uma das dimensões: 0,55 para a físico-ambiental e 0,45 para a 

socioeconômica e cultural.  

A Tabela 6.8 apresenta o grau de vulnerabilidade final para cada um dos subsetores 

avaliados, conforme a Equação 6.1: 

 

𝐺𝑉𝑓 =
(𝐺𝑉𝐷𝐹𝐴 ∗ 0,55) + (𝐺𝑉𝐷𝑆𝐸 ∗ 0,45)

(0,55 + 0,45)
 (Equação 6.1) 

 

Os mapas do grau de vulnerabilidade apresentados nas Figuras 6.11 a 6.14, foram 

elaborados seguindo a escala de cores: verde para baixa, amarela para média, vermelha para 

alta e púrpura para muito alta. Devido aos subsetores de Camaragibe encontrarem-se muito 

distantes entre si, os mapas foram separados em regiões administrativas para facilitar a 

visualização, lembrando que na Região 5, localizada na parte Norte e Nordeste do município, 

não foram avaliadas áreas de risco a movimento de massa e inundação. 

De maneira geral, constatou-se que 59 subsetores (44,61 ha) apresentaram grau de 

vulnerabilidade alto, 42 subsetores (18,34 ha) médio e 1 subsetor (0,37 ha) baixo. A 

vulnerabilidade baixa ocorreu no subsetor 55 (Região 3), que faz parte das áreas que foram 

expandidas para verificação da sua amplitude. 

Analisando os graus das duas dimensões, sem considerar o peso atribuído a cada uma 

delas, a socioeconômica e cultural prevaleceu em relação à físico-ambiental em 89 subsetores, 

representando 87% das áreas. Estes resultados refletem a precariedade quanto ao nível de 

escolaridade dos moradores, renda, autonomia e problemas sociais. Alguns destes indicadores 

podem ser minimizados através da adoção de políticas públicas de incentivo, coordenadas pela 

própria comunidade ou município, as chamadas ações não-estruturais.  
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Tabela 6.8 – Grau e faixa de vulnerabilidade dos subsetores a processos de movimento de massa 

REGIÃO / 

SUBSETOR 
VULNERAB. 

  
REGIÃO / 

SUBSETOR 
VULNERAB. 

  
REGIÃO / 

SUBSETOR 
VULNERAB. 

R1 - 1 2,09 Médio  R2 - 35 2,57 Alto  R3 - 69 2,36 Médio 

R1 - 2 2,01 Médio  R2 - 36 2,41 Médio  R3 - 70 2,51 Alto 

R1 - 3 2,47 Médio  R2 - 37 2,55 Alto  R4 - 71 2,82 Alto 

R1 - 4 2,02 Médio  R2 - 38 2,28 Médio  R4 - 72 2,81 Alto 

R1 - 5 2,26 Médio  R2 - 39 2,48 Médio  R4 - 73 2,78 Alto 

R1 - 6 2,49 Médio  R2 - 40 2,58 Alto  R4 - 74 2,86 Alto 

R1 - 7 2,06 Médio  R2 - 41 2,66 Alto  R4 - 75 2,53 Alto 

R1 - 8 2,55 Alto  R2 - 42 2,54 Alto  R4 - 76 2,49 Médio 

R1 - 9 2,50 Alto  R2 - 43 2,25 Médio  R4 - 77 2,16 Médio 

R1 - 10 2,59 Alto  R2 - 44 2,45 Médio  R4 - 78 2,59 Alto 

R1 - 11 2,74 Alto  R2 - 45 2,49 Médio  R4 - 79 2,65 Alto 

R1 - 12 2,76 Alto  R2 - 46 2,88 Alto  R4 - 80 2,40 Médio 

R1 - 13 2,50 Alto  R2 - 47 2,82 Alto  R4 - 81 2,04 Médio 

R1 - 14 2,47 Médio  R2 - 48 2,69 Alto  R4 - 82 2,62 Alto 

R1 - 15 2,40 Médio  R3 - 49 2,30 Médio  R4 - 83 2,64 Alto 

R1 - 16 2,66 Alto  R3 - 50 2,49 Médio  R4 - 84 2,19 Médio 

R1 - 17 2,61 Alto  R3 - 51 2,48 Médio  R4 - 85 2,52 Alto 

R1 - 18 2,51 Alto  R3 - 52 2,18 Médio  R4 - 86 2,68 Alto 

R1 - 19 2,71 Alto  R3 - 53 2,87 Alto  R4 - 87 2,40 Médio 

R1 - 20 2,53 Alto  R3 - 54 2,56 Alto  R4 - 88 2,63 Alto 

R1 - 21 2,52 Alto  R3 - 55 1,74 Baixo  R4 - 89 2,42 Médio 

R1 - 22 2,32 Médio  R3 - 56 2,41 Médio  R4 - 90 2,02 Médio 

R1 - 23 2,90 Alto  R3 - 57 2,84 Alto  R4 - 91 2,43 Médio 

R1 - 24 1,95 Médio  R3 - 58 2,19 Médio  R4 - 92 2,57 Alto 

R1 - 25 2,90 Alto  R3 - 59 2,11 Médio  R4 - 93 2,62 Alto 

R1 - 26 2,70 Alto  R3 - 60 2,23 Médio  R4 - 94 2,19 Médio 

R1 - 27 2,80 Alto  R3 - 61 2,64 Alto  R4 - 95 2,72 Alto 

R1 - 28 2,57 Alto  R3 - 62 2,95 Alto  R4 - 96 2,26 Médio 

R1 - 29 2,20 Médio  R3 - 63 2,13 Médio  R4 - 97 2,67 Alto 

R1 - 30 2,53 Alto  R3 - 64 2,96 Alto  R4 - 98 2,56 Alto 

R1 - 31 3,03 Alto  R3 - 65 2,59 Alto  R4 - 99 2,52 Alto 

R1 - 32 2,70 Alto  R3 - 66 2,88 Alto  R4 - 100 2,71 Alto 

R1 - 33 2,67 Alto  R3 - 67 2,60 Alto  R4 - 101 2,74 Alto 

R1 - 34 2,62 Alto  R3 - 68 2,50 Médio  R4 - 102 2,74 Alto 
 

Fonte: Coutinho (2015).
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Figura 6.11 – Mapa de vulnerabilidade a movimentos de massa na Região 1 

 
Fonte: Coutinho (2015). 



222 

    

Figura 6.12 – Mapa de vulnerabilidade a movimentos de massa na Região 2 

 
Fonte: Coutinho (2015). 
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Figura 6.13 – Mapa de vulnerabilidade a movimentos de massa na Região 3

 
Fonte: Coutinho (2015). 
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Figura 6.14 – Mapa de vulnerabilidade a movimentos de massa na Região 4 

 
Fonte: Coutinho (2015).
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Nas Figuras 6.15 e 6.16, estão representados exemplos de subsetores com grau de 

vulnerabilidade alto, médio e baixo e comentadas as suas características relevantes.  

  

Figura 6.15 – (a) Subsetor 98 de vulnerabilidade alta; (b) Subsetor 43 de vulnerabilidade média 

  
Fonte: GEGEP – UFPE (2016). 

 

No subsetor 98 (Figura 6.15 – a), nota-se a concentração de moradias construídas muito 

próximas a cristas e pés de taludes na encosta; o padrão construtivo das edificações é de 

razoável a bom, com paredes de alvenaria, piso cerâmico ou cimentício e telha variando entre 

cerâmica e fibrocimento; o acesso ao subsetor é através de escadarias e rampas construídas e a 

circulação entre as edificações é por rampas e escadarias naturais ou construídas; a área possui 

acesso a infraestrutura e saneamento básicos. Quanto às características socioeconômicas e 

culturais, entendeu-se que as famílias vivem com baixa renda; pouca capacidade de mobilidade; 

baixo grau de escolaridade; todos possuem acesso aos meios de comunicação e há boa 

quantidade de equipamentos de apoio disponíveis a população em caso de necessidade. Através 

dos indicadores comentados, o grau de vulnerabilidade encontrado para o subsetor em questão 

foi alto. 

Na Figura 6.15 (b) é apresentado o subsetor 43 que, conforme o observado, possui pouca 

concentração de moradias e todas de padrão construtivo bom; os cortes realizados na encosta 

não possuem grandes alturas e as residências estão a uma distância razoável das cristas e pés; o 

acesso ao subsetor é através de ruas não pavimentadas e até as edificações o acesso varia entre 

rua não pavimentada e escadaria natural; e a área possui saneamento básico. Quanto às 

condições socioeconômicas e culturais, a renda domiciliar é baixa, mas atende às necessidades 

básicas das famílias; algumas moradias possuem veículos para transporte; o grau de 

escolaridade é razoável; os moradores possuem acesso a meios de comunicação; não foram 

relatados problemas sociais além de desemprego; e há equipamentos de apoio que atendem a 

(a) (b) 
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população quando necessário. Levando em consideração os aspectos relacionados, o grau de 

vulnerabilidade do subsetor foi considerado médio. 

O subsetor 55 (Figura 6.16) refere-se a uma das áreas que foi expandida para a 

verificação da metodologia. O subsetor encontra-se na base de uma encosta em uma distância 

considerável; possui moradias de bom padrão construtivo; o acesso à área e às residências é por 

uma rua pavimentada com boa infraestrutura para atender à população. A renda das famílias é 

média e algumas delas possuem meios de transporte próprio; o grau de escolaridade é bom, não 

foram indicados problemas sociais na área e os equipamentos de apoio e de atendimento à 

população sao satisfatórios. Todos os aspectos relacionados conferiram ao subsetor um grau de 

vulnerabilidade baixo. 

 

Figura 6.16 – Subsetor 55 de vulnerabilidade baixa 

 
Fonte: GEGEP – UFPE (2016). 

 

6.2.2 Análise da suscetibilidade 

 

Conforme já abordado nesta pesquisa, as características do meio físico é que definem a 

suscetibilidade ou predisposição de uma área à ocorrência de fenômenos potencialmente 

danosos que podem afetar de forma negativa a vida e as propriedades das pessoas. 

A análise da suscetibilidade a movimentos de massa foi realizada através do 

levantamento de condicionantes geológico-geotécnicas, geomorfológicas e características de 

uso e ocupação do solo de 102 subsetores, totalizando 63,36 ha. Para tanto, foi necessária a 

participação de profissionais experientes nas áreas de geologia, geotecnia, pedologia e 

geomorfologia que auxiliaram, em campo, na determinação dos aspectos de cada subsetor. 
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Conforme a Tabela 6.9, os pesos atribuídos a cada indicador são equivalentes, 

evidenciando que todos os três são igualmente importantes.  

 

Tabela 6.9 – Suscetibilidade a movimento de massa: indicadores e pesos atribuídos 

INDICADOR PESO ATRIBUÍDO 

Geológico-geotécnico 0,333 

Geomorfológico 0,333 

Uso e ocupação do solo 0,334 
 

Fonte: GEGEP / UFPE (2015). 

 

Cada indicador é composto por subindicadores que fazem parte da composição do grau 

de suscetibilidade a movimentos de massa, conforme apresentado na Tabela 4.2 do Capítulo 4.  

Os resultados obtidos para o grau de suscetibilidade de cada um dos indicadores (𝐺𝑆𝑖𝑛𝑑) 

estão apresentados nas Tabelas 6.10 (geológico-geotécnico), 6.11 (geomorfológico) e 6.12 (uso 

e ocupação do solo) e as equações para a obtenção destes graus encontram-se no Capítulo 4. 

A seguir estão apresentados comentários gerais e registros fotográficos das 

características encontradas em campo para cada um dos indicadores. Por tratar-se de muitos 

subsetores com características, muitas vezes, similares, as áreas não serão abordadas 

individualmente. 

 

I. Indicador geológico-geotécnico: 

O indicador geológico-geotécnico é composto a partir da associação de características 

da formação geológica da área, suas feições estruturais, perfis geotécnicos, características 

pedológicas e evidências de movimentos. Através de visitas em campo e do mapa geológico 

municipal, constatou-se que 56 subsetores (38,22 ha) estão situados sobre geologia de 

Formação Barreiras e 46 subsetores (25,14 ha) estão sobre o embasamento cristalino (gnaisses 

migmatitos), em cortes de estradas ou encostas e de forma intemperizada.  

Os subsetores da Formação Barreiras possuem solo de textura alternando entre argila, 

areno-siltoso e argila siltosa; litologia variando entre rocha alterada, solo residual jovem ou 

maduro e solo sedimentar de fácies arenosa ou argilosa; e classes pedológicas de argissolo-

amarelo ou latossolo. Estes aspectos somados às evidencias de movimentação encontradas nas 

áreas de Formação Barreiras (trincas em moradias, muro ou paredes embarrigados, árvores e 

postes inclinados e cicatrizes), resultou em 28 subsetores (26,31 ha) com grau de suscetibilidade 

muito alto ao indicador geológico-geotécnico, 21 subsetores (9,37 ha) com grau alto, 6 

subsetores (2,35 ha) com grau médio e 1 com grau baixo (0,19 ha). 
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Quanto aos subsetores localizados sobre o embasamento cristalino, alguns deles 

apresentam feições estruturais como falhas, descontinuidades e fraturas; possuem solo de 

textura alternada entre argila e silte argiloso; a litologia variou entre rocha alterada e solo 

residual jovem ou maduro; e classes pedológicas de argissolo vermelho-amarelo, argissolo 

amarelo ou latossolo. Analisados juntamente com as evidências de movimentação encontradas, 

os subsetores de formação geológica embasamento cristalino comportaram-se da seguinte 

forma: 15 subsetores (10,43 ha) apresentaram grau de suscetibilidade muito alto, 22 subsetores 

(10,55 ha) grau alto, 8 subsetores (3,79 ha) grau médio e 1 subsetor (0,37 ha) grau baixo. 

De acordo aos dados obtidos no indicador geológico-geotécnico, nota-se que de um total 

de 63,36 ha de área mapeada, 58,4% encontra-se em área de Formação Barreiras com grau de 

suscetibilidade variando entre muito alto (41,5%) e alto (14,8%), enquanto que 38,2% do total 

encontra-se em geologia do embasamento cristalino com grau de suscetibilidade variando entre 

muito alto (16,5%) e alto (16,6%). Observando isoladamente o indicador geológico-geotécnico, 

afirma-se que as encostas de ocupação desordenada de Camaragibe estão localizadas, em sua 

maioria, sobre os sedimentos da Formação Barreiras e apresentam maior grau de suscetibilidade 

se comparado às encostas do embasamento cristalino. 

A Figura 6.17 apresenta exemplos de diferentes formações geológicas e seus respectivos 

graus de suscetibilidade ao indicador geológico-geotécnico. 

 

Figura 6.17 – Indicador geológico-geotécnico (a): Subsetor 72 (Formação Barreiras) com suscetibilidade muito 

alta; (b): Subsetor 41 (embasamento cristalino) de suscetibilidade muito alta 

  
Fonte: GEGEP-UFPE (2015). 

(a) (b) 
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II. Indicador geomorfológico: 

Este indicador possibilita uma melhor percepção do relevo local e sua influência nas 

condições de drenagem e área de contribuição do subsetor, bem como dos processos atuantes. 

Para sua composição coleta-se dados do tipo de relevo; altura, extensão e inclinação da encosta 

e de cortes realizados; e suas classes de curvatura vertical e horizontal. Dos locais avaliados, 29 

subsetores (23,48 ha) apresentam geomorfologia de tabuleiros com topos dissecados, 

caracterizado por relevos de topo plano com vertentes, e 73 (39,88 ha) do tipo colinas, 

apresentando topos arredondados e inclinações suaves. 

 Os subsetores investigados estão localizados em encostas com as seguintes 

configurações: até 70,0 m de altura; até 600,0 m de extensão e inclinação variando de 10º a 35º. 

Os cortes realizados nas encostas para nivelamento do terreno e implantação das edificações 

possuem alturas de até 15,0 m e extensão podendo chegar a 50,0 m.  

A curvatura horizontal das áreas estudadas alterna-se entre côncava, côncava-convexa 

ou convexa e a curvatura vertical entre convergente e divergente. Conforme o IPT (1994), as 

encostas côncavas tendem a concentrar a água de recarga sendo mais propícias a apresentarem 

elevação do nível freático e desenvolver pressões neutras mais elevadas, o que pode 

desencadear instabilizações. As convexas, apesar de dispersar as águas, apresentam maiores 

espessuras de solo potencializando rupturas mais profundas. 

Ao analisar o indicador geomorfológico, as encostas localizadas em colinas 

apresentaram o seguinte comportamento: 12 subsetores (6,03 ha) com grau de suscetibilidade 

muito alto, 56 subsetores (32,33 ha) com grau alto e 5 subsetores (1,52 ha) com grau médio. 

Nas encostas localizadas em relevo de tabuleiros com topo dissecados, 17 subsetores (18,74 ha) 

apresentaram grau de suscetibilidade muito alto, 10 subsetores (4,10 ha) grau alto e 2 subsetores 

(0,64 ha) grau médio. 

A Figura 6.18 apresenta o subsetor 74, em relevo de tabuleiros com topo dissecados, 

curvatura vertical côncava e horizontal convergente. Esta área foi classificada com grau de 

suscetibilidade muito alto às características morfológicas. A Figura 6.19 apresenta a área de 

localização dos subsetores 14 e 15, com relevo do tipo colinas, curvatura vertical convexa e 

horizontal convergente, sendo classificada com grau de suscetibilidade alto às características 

geomorfológicas. 
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Figura 6.18 – Subsetor 74 com grau de suscetibilidade muito alto ao indicador geomorfológico 

 
Fonte: GEGEP / UFPE (2015). 

 

Figura 6.19 – Localização dos subsetores 14 e 15 com grau de suscetibilidade alto ao indicador geomorfológico 

 
Fonte: GEGEP / UFPE (2015). 

 

III. Indicador uso e ocupação do solo: 

Este indicador revela condicionantes de como ocorre a ocupação do solo, os tipos de 

cobertura superficial ou tratamento presentes na área e, inclusive, os fatores antrópicos que 

podem ser os agentes deflagrantes ou intensificadores dos processos de instabilidade. 

Quanto à categoria de ocupação, os subsetores encontram-se em estágio de consolidação 

ou já consolidados, variando o modo de ocupação entre espontâneo e parcialmente planejado. 

Quase todos os subsetores possuem predominância de edificações em alvenaria isoladas e estas 

características agrupadas resultaram em 28 subsetores (23,02 ha) com grau de suscetibilidade 

alto, 63 subsetores (34,74 ha) com grau médio e 11 subsetores (5,6 ha) com grau baixo. 

Em relação à cobertura superficial, os subsetores são bastante heterogêneos variando 

entre vegetação rasteira, árvores de grande porte, bananeiras e solo exposto ou 

impermeabilizado, localizados no próprio talude (predominante). A maioria dos subsetores 

possui mais de 50% de sua área desmatada para a implantação de edificações. Tem-se a seguinte 

classificação para este subindicador: 57 subsetores (41,30 ha) com grau de suscetibilidade 

muito alto, 35 subsetores (17,82 ha) grau alto e 10 subsetores (4,24 ha) grau médio. 
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Foi avaliada a existência e o tipo de revestimento das encostas dos subsetores e, 

predominantemente, encontram-se parcialmente revestidas por vegetação local em condições 

regular a precário. Quanto à existência de estrutura de contenção e drenagem, 32 subsetores 

apresentaram algum tipo de intervenção em pontos isolados e de condições regular a boa. 

Quanto a estas características, 81 subsetores (51,41 ha) apresentaram grau de suscetibilidade 

muito alto, 19 subsetores (11,10 ha) grau alto e 2 subsetores (0,85 ha) grau médio. 

De acordo aos fatores antrópicos investigados, verificou-se que o sistema de drenagem 

dos subsetores varia de precário a parcialmente satisfatório; a água da chuva que cai sobre o 

telhado das moradias é lançada paralela ou perpendicularmente à encosta pois são poucas as 

edificações que possuem calhas; o esgoto é normalmente direcionado para as fossas, existindo 

somente 8 subsetores que contam com a rede geral e 6 subsetores que lançam a céu aberto; e o 

abastecimento de água é realizado pela rede geral. Além disso, nos subsetores foram verificadas 

as seguintes atuações antrópicas desfavoráveis à estabilidade: lançamento de lixo, entulho e 

águas servidas nas encostas; escavação e corte de taludes ou pé; vazamento de tubulações de 

água e esgoto; concentração de bananeiras nas encostas; fossas, cisternas e árvores de grande 

porte próximas à crista de taludes; sobrecarga de estrutura; e ausência de proteção vegetal. O 

grau de suscetibilidade em relação aos fatores antrópicos comportou-se desta forma: 9 

subsetores (4,86 ha) com grau muito alto, 74 subsetores (49,94 ha) com grau alto, 15 subsetores 

(6,96 ha) grau médio e 4 subsetores (1,60 ha) grau baixo. 

Levando em consideração todos os fatores, o indicador uso e ocupação do solo teve a 

seguinte configuração: 14 subsetores apresentaram grau de suscetibilidade muito alto (7,73 ha), 

71 subsetores (48,92 ha) grau alto, 15 subsetores (6,15 ha) grau médio e 2 subsetores (0,53 ha) 

grau baixo. A Figura 6.20 apresenta exemplos de subsetores e seus graus em relação ao 

indicador uso e ocupação do solo. 

 

Figura 6.20 – Indicador uso e ocupação do solo (a):  Subsetor 83 com suscetibilidade muito alta; (b): Subsetor 96 

com suscetibilidade alta 

  
Fonte: GEGEP / UFPE (2015). 

(a) (b) 
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Tabela 6.10 – Grau e faixa de suscetibilidade dos subsetores do indicador geológico-geotécnico 

REGIÃO / 

SUBSETOR 

GEOLÓGICO-

GEOTÉCNICO   
REGIÃO / 

SUBSETOR 

GEOLÓGICO-

GEOTÉCNICO   
REGIÃO / 

SUBSETOR 

GEOLÓGICO-

GEOTÉCNICO 

R1 - 1 2,33 Médio  R2 - 35 2,74 Alto  R3 - 69 2,97 Alto 

R1 - 2 2,33 Médio  R2 - 36 2,59 Alto  R3 - 70 3,05 Alto 

R1 - 3 2,39 Médio  R2 - 37 3,15 Alto  R4 - 71 3,57 Muito Alto 

R1 - 4 3,24 Alto  R2 - 38 3,15 Alto  R4 - 72 3,57 Muito Alto 

R1 - 5 3,48 Muito Alto  R2 - 39 3,07 Alto  R4 - 73 3,57 Muito Alto 

R1 - 6 3,1 Alto  R2 - 40 2,99 Alto  R4 - 74 3,57 Muito Alto 

R1 - 7 2,27 Médio  R2 - 41 3,83 Muito Alto  R4 - 75 3,35 Muito Alto 

R1 - 8 3,75 Muito Alto  R2 - 42 3,83 Muito Alto  R4 - 76 2,99 Alto 

R1 - 9 3,75 Muito Alto  R2 - 43 3,22 Alto  R4 - 77 2,65 Alto 

R1 - 10 3,37 Muito Alto  R2 - 44 3,55 Muito Alto  R4 - 78 3,52 Muito Alto 

R1 - 11 3,75 Muito Alto  R2 - 45 2,13 Médio  R4 - 79 3,39 Muito Alto 

R1 - 12 3,67 Muito Alto  R2 - 46 3,05 Alto  R4 - 80 3,39 Muito Alto 

R1 - 13 3,35 Muito Alto  R2 - 47 3,1 Alto  R4 - 81 2,53 Alto 

R1 - 14 2,69 Alto  R2 - 48 2,82 Alto  R4 - 82 2,82 Alto 

R1 - 15 2,77 Alto  R3 - 49 2,87 Alto  R4 - 83 3,09 Alto 

R1 - 16 3,26 Muito Alto  R3 - 50 2,94 Alto  R4 - 84 2,53 Alto 

R1 - 17 3,26 Muito Alto  R3 - 51 2,07 Médio  R4 - 85 2,77 Alto 

R1 - 18 3,5 Muito Alto  R3 - 52 3,37 Muito Alto  R4 - 86 2,82 Alto 

R1 - 19 3,5 Muito Alto  R3 - 53 3,62 Muito Alto  R4 - 87 2,37 Médio 

R1 - 20 2,9 Alto  R3 - 54 2,7 Alto  R4 - 88 2,49 Alto 

R1 - 21 2,9 Alto  R3 - 55 1,7 Baixo  R4 - 89 3,05 Alto 

R1 - 22 3,06 Alto  R3 - 56 2,34 Médio  R4 - 90 1,75 Baixo 

R1 - 23 3,47 Muito Alto  R3 - 57 2,41 Médio  R4 - 91 2,3 Médio 

R1 - 24 2,47 Médio  R3 - 58 2,9 Alto  R4 - 92 3,32 Muito Alto 

R1 - 25 3,75 Muito Alto  R3 - 59 2,74 Alto  R4 - 93 3,32 Muito Alto 

R1 - 26 3,3 Muito Alto  R3 - 60 3,4 Muito Alto  R4 - 94 2,23 Médio 

R1 - 27 3,73 Muito Alto  R3 - 61 3,43 Muito Alto  R4 - 95 3,62 Muito Alto 

R1 - 28 3,3 Muito Alto  R3 - 62 3,43 Muito Alto  R4 - 96 3,2 Alto 

R1 - 29 3,38 Muito Alto  R3 - 63 2,52 Alto  R4 - 97 3,12 Alto 

R1 - 30 3,68 Muito Alto  R3 - 64 3,48 Muito Alto  R4 - 98 3,4 Muito Alto 

R1 - 31 3,73 Muito Alto  R3 - 65 3,48 Muito Alto  R4 - 99 2,69 Alto 

R1 - 32 3,22 Alto  R3 - 66 3,48 Muito Alto  R4 - 100 3,78 Muito Alto 

R1 - 33 3,15 Alto  R3 - 67 2,87 Alto  R4 - 101 3,26 Muito Alto 

R1 - 34 3,3 Muito Alto  R3 - 68 2,87 Alto  R4 - 102 2,82 Alto 

Fonte: Coutinho (2015). 
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Tabela 6.11 – Grau e faixa de suscetibilidade dos subsetores do indicador geomorfológico 

REGIÃO / 

SUBSETOR 
GEOMORFOL. 

  

REGIÃO / 

SUBSETOR 
GEOMORFOL. 

  

REGIÃO / 

SUBSETOR 
GEOMORFOL. 

R1 - 1 2,45 Médio  R2 - 35 3,35 Muito Alto  R3 - 69 2,95 Alto 

R1 - 2 2,45 Médio  R2 - 36 2,41 Médio  R3 - 70 2,95 Alto 

R1 - 3 3,15 Alto  R2 - 37 2,9 Alto  R4 - 71 3,35 Muito Alto 

R1 - 4 2,9 Alto  R2 - 38 2,9 Alto  R4 - 72 3,35 Muito Alto 

R1 - 5 2,9 Alto  R2 - 39 2,9 Alto  R4 - 73 3,35 Muito Alto 

R1 - 6 2,9 Alto  R2 - 40 2,9 Alto  R4 - 74 3,35 Muito Alto 

R1 - 7 3,15 Alto  R2 - 41 3,1 Alto  R4 - 75 3,35 Muito Alto 

R1 - 8 3,35 Muito Alto  R2 - 42 3,1 Alto  R4 - 76 3,35 Muito Alto 

R1 - 9 3,35 Muito Alto  R2 - 43 3,15 Alto  R4 - 77 2,33 Médio 

R1 - 10 3,35 Muito Alto  R2 - 44 3,15 Alto  R4 - 78 3,35 Muito Alto 

R1 - 11 3,35 Muito Alto  R2 - 45 2,9 Alto  R4 - 79 3,35 Muito Alto 

R1 - 12 3,35 Muito Alto  R2 - 46 3,35 Muito Alto  R4 - 80 3,35 Muito Alto 

R1 - 13 3,15 Alto  R2 - 47 3,35 Muito Alto  R4 - 81 2,9 Alto 

R1 - 14 2,75 Alto  R2 - 48 3,15 Alto  R4 - 82 3,35 Muito Alto 

R1 - 15 2,75 Alto  R3 - 49 3,15 Alto  R4 - 83 3,35 Muito Alto 

R1 - 16 3,3 Muito Alto  R3 - 50 3,15 Alto  R4 - 84 2,9 Alto 

R1 - 17 3,3 Muito Alto  R3 - 51 2,7 Alto  R4 - 85 3,35 Muito Alto 

R1 - 18 2,75 Alto  R3 - 52 3,15 Alto  R4 - 86 3,35 Muito Alto 

R1 - 19 2,75 Alto  R3 - 53 3,15 Alto  R4 - 87 2,9 Alto 

R1 - 20 2,75 Alto  R3 - 54 3,05 Alto  R4 - 88 3,35 Muito Alto 

R1 - 21 2,75 Alto  R3 - 55 1,9 Médio  R4 - 89 2,97 Alto 

R1 - 22 2,45 Médio  R3 - 56 2,91 Alto  R4 - 90 1,85 Médio 

R1 - 23 2,9 Alto  R3 - 57 3,35 Muito Alto  R4 - 91 2,74 Alto 

R1 - 24 2,95 Alto  R3 - 58 3,15 Alto  R4 - 92 3,35 Muito Alto 

R1 - 25 3,19 Alto  R3 - 59 3,2 Alto  R4 - 93 3,35 Muito Alto 

R1 - 26 3,1 Alto  R3 - 60 3,15 Alto  R4 - 94 2,9 Alto 

R1 - 27 3,1 Alto  R3 - 61 3,15 Alto  R4 - 95 2,95 Alto 

R1 - 28 3,1 Alto  R3 - 62 3,15 Alto  R4 - 96 2,95 Alto 

R1 - 29 3,1 Alto  R3 - 63 2,5 Alto  R4 - 97 2,5 Alto 

R1 - 30 3,1 Alto  R3 - 64 3,15 Alto  R4 - 98 3,26 Muito Alto 

R1 - 31 3,1 Alto  R3 - 65 3,15 Alto  R4 - 99 2,9 Alto 

R1 - 32 3,1 Alto  R3 - 66 3,15 Alto  R4 - 100 2,9 Alto 

R1 - 33 2,65 Alto  R3 - 67 2,95 Alto  R4 - 101 3,05 Alto 

R1 - 34 3,35 Muito Alto  R3 - 68 2,95 Alto  R4 - 102 2,9 Alto 

Fonte: Coutinho (2015). 
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Tabela 6.12 – Grau e faixa de suscetibilidade dos subsetores do indicador uso e ocupação do solo 

REGIÃO / 

SUBSETOR 

USO E 

OCUPAÇÃO   

REGIÃO / 

SUBSETOR 

USO E 

OCUPAÇÃO   

REGIÃO / 

SUBSETOR 

USO E 

OCUPAÇÃO 

R1 - 1 2,67 Alto  R2 - 35 3,05 Alto  R3 - 69 3,01 Alto 

R1 - 2 2,63 Alto  R2 - 36 2,49 Médio  R3 - 70 3,01 Alto 

R1 - 3 2,7 Alto  R2 - 37 3,16 Alto  R4 - 71 3,14 Alto 

R1 - 4 2,85 Alto  R2 - 38 3,16 Alto  R4 - 72 3,14 Alto 

R1 - 5 2,74 Alto  R2 - 39 3,28 Muito Alto  R4 - 73 2,94 Alto 

R1 - 6 2,73 Alto  R2 - 40 2,93 Alto  R4 - 74 3,14 Alto 

R1 - 7 2,23 Médio  R2 - 41 3,05 Alto  R4 - 75 3,07 Alto 

R1 - 8 3,04 Alto  R2 - 42 3,09 Alto  R4 - 76 3,09 Alto 

R1 - 9 3,11 Alto  R2 - 43 3,19 Alto  R4 - 77 2,49 Médio 

R1 - 10 2,95 Alto  R2 - 44 2,59 Alto  R4 - 78 3,02 Alto 

R1 - 11 3,09 Alto  R2 - 45 2,47 Médio  R4 - 79 2,99 Alto 

R1 - 12 3,29 Muito Alto  R2 - 46 3,03 Alto  R4 - 80 2,93 Alto 

R1 - 13 3,26 Muito Alto  R2 - 47 3,07 Alto  R4 - 81 2,92 Alto 

R1 - 14 2,37 Médio  R2 - 48 3,31 Muito Alto  R4 - 82 3,05 Alto 

R1 - 15 2,16 Médio  R3 - 49 2,94 Alto  R4 - 83 3,26 Muito Alto 

R1 - 16 3,21 Alto  R3 - 50 3 Alto  R4 - 84 3,03 Alto 

R1 - 17 3,21 Alto  R3 - 51 2,06 Médio  R4 - 85 3,06 Alto 

R1 - 18 2,77 Alto  R3 - 52 3,04 Alto  R4 - 86 3,05 Alto 

R1 - 19 2,98 Alto  R3 - 53 3,14 Alto  R4 - 87 2,42 Médio 

R1 - 20 2,66 Alto  R3 - 54 2,9 Alto  R4 - 88 2,99 Alto 

R1 - 21 2,69 Alto  R3 - 55 1,65 Baixo  R4 - 89 2,95 Alto 

R1 - 22 1,76 Médio  R3 - 56 1,98 Médio  R4 - 90 1,65 Baixo 

R1 - 23 3,07 Alto  R3 - 57 2,98 Alto  R4 - 91 2,2 Médio 

R1 - 24 2,08 Médio  R3 - 58 2,98 Alto  R4 - 92 3,07 Alto 

R1 - 25 2,85 Alto  R3 - 59 2,8 Alto  R4 - 93 3,15 Alto 

R1 - 26 3,3 Muito Alto  R3 - 60 2,84 Alto  R4 - 94 2,32 Médio 

R1 - 27 3,07 Alto  R3 - 61 3,3 Muito Alto  R4 - 95 3,1 Alto 

R1 - 28 2,98 Alto  R3 - 62 3,26 Muito Alto  R4 - 96 2,51 Alto 

R1 - 29 3,01 Alto  R3 - 63 2,47 Médio  R4 - 97 2,32 Médio 

R1 - 30 3,01 Alto  R3 - 64 3,27 Muito Alto  R4 - 98 3,12 Alto 

R1 - 31 3,07 Alto  R3 - 65 3,33 Muito Alto  R4 - 99 3,2 Alto 

R1 - 32 3,28 Muito Alto  R3 - 66 3,37 Muito Alto  R4 - 100 3,26 Muito Alto 

R1 - 33 3 Alto  R3 - 67 2,94 Alto  R4 - 101 3,47 Muito Alto 

R1 - 34 3,1 Alto  R3 - 68 3,01 Alto  R4 - 102 3,01 Alto 
 

Fonte: Coutinho (2015). 
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6.2.2.1 Grau de suscetibilidade  

 

Conforme já explanado, a obtenção do grau de suscetibilidade final (𝐺𝑆𝑓) a processos 

de movimentos de massa, foi possível com a adoção de peso 0,333 para os indicadores 

geológico-geotécnico e geomorfológico e peso 0,334 para o indicador uso e ocupação do solo, 

encontrado conforme a Equação 6.2 e apresentado na Tabela 6.13. 

 

𝐺𝑆𝑓 =
(𝐺𝑆𝐺𝐺 ∗ 0,333) + (𝐺𝑆𝐺𝑀 ∗ 0,333) + (𝐺𝑆𝑈𝑂 ∗ 0,334)

(0,333 + 0,333 + 0,334)
 (Equação 6.2) 

 

Neste trabalho, conforme já mencionado, foram estudados 56 subsetores de risco 

localizados na Formação Barreiras e 46 no solo residual de granito / embasamento cristalino. 

Nas áreas constituídas pela Formação Barreiras, o indicador geológico apresentou grau 

maior que o indicador geomorfológico em 35 subsetores (62,5 %) e maior que o indicador uso 

e ocupação em 46 subsetores (82 %). Em relação aos indicadores uso e ocupação do solo e 

geológico, este último prevalece em 44 subsetores (78 %). 

Nas áreas constituídas por solo residual de granito, o grau geológico prevalece sobre o 

grau geomorfológico em 26 subsetores (56,5 %) e sobre o grau uso e ocupação em 27 subsetores 

(59 %). Em relação aos indicadores uso e ocupação e geomorfológico, este último prevalece 

em 24 subsetores (52 %). 

 Com estes dados pode-se concluir que tanto nas encostas constituídas pelos sedimentos 

da Formação Barreiras quanto pelo solo residual de granito, o fator geológico foi determinante 

na composição da suscetibilidade, seguido pelo fator geomorfológico. 

Os mapas de suscetibilidade estão apresentados nas Figuras 6.21 a 6.24, elaborados 

seguindo a escala de cores: verde para baixa, amarela para média, vermelha para alta e púrpura 

para muito alta. Da mesma forma que a vulnerabilidade, os mapas foram separados em regiões 

administrativas. 

Do resultado geral, constatou-se que 28 subsetores (27,43 ha) apresentaram grau de 

suscetibilidade muito alto, 60 subsetores (30,63 ha) grau alto, 12 subsetores (4,74 ha) grau 

médio e 2 subsetores (0,56 ha) grau baixo. A suscetibilidade baixa a movimentos e transporte 

de massa ocorreu nos subsetores 55 e 90, os quais fazem parte das áreas que foram expandidas 

para a verificação da metodologia em locais de menor risco.  
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 Tabela 6.13 – Grau e faixa de suscetibilidade a processos de movimento e transporte de massa 

REGIÃO / 

SUBSETOR 
SUSCETIB. 

  

REGIÃO / 

SUBSETOR 
SUSCETIB. 

  

REGIÃO / 

SUBSETOR 
SUSCETIB. 

R1 - 1 2,48 Médio  R2 - 35 3,05 Alto  R3 - 69 2,98 Alto 

R1 - 2 2,47 Médio  R2 - 36 2,50 Médio  R3 - 70 3,00 Alto 

R1 - 3 2,75 Alto  R2 - 37 3,07 Alto  R4 - 71 3,35 Muito alto 

R1 - 4 3,00 Alto  R2 - 38 3,07 Alto  R4 - 72 3,35 Muito alto 

R1 - 5 3,04 Alto  R2 - 39 3,08 Alto  R4 - 73 3,29 Muito alto 

R1 - 6 2,91 Alto  R2 - 40 2,94 Alto  R4 - 74 3,35 Muito alto 

R1 - 7 2,55 Alto  R2 - 41 3,33 Muito alto  R4 - 75 3,26 Muito alto 

R1 - 8 3,38 Muito alto  R2 - 42 3,34 Muito alto  R4 - 76 3,14 Alto 

R1 - 9 3,40 Muito alto  R2 - 43 3,19 Alto  R4 - 77 2,49 Médio 

R1 - 10 3,22 Alto  R2 - 44 3,10 Alto  R4 - 78 3,30 Muito alto 

R1 - 11 3,40 Muito alto  R2 - 45 2,50 Médio  R4 - 79 3,24 Alto 

R1 - 12 3,44 Muito alto  R2 - 46 3,14 Alto  R4 - 80 3,22 Alto 

R1 - 13 3,25 Alto  R2 - 47 3,17 Alto  R4 - 81 2,78 Alto 

R1 - 14 2,60 Alto  R2 - 48 3,09 Alto  R4 - 82 3,07 Alto 

R1 - 15 2,56 Alto  R3 - 49 2,99 Alto  R4 - 83 3,23 Alto 

R1 - 16 3,26 Muito alto  R3 - 50 3,03 Alto  R4 - 84 2,82 Alto 

R1 - 17 3,26 Muito alto  R3 - 51 2,28 Médio  R4 - 85 3,06 Alto 

R1 - 18 3,01 Alto  R3 - 52 3,19 Alto  R4 - 86 3,07 Alto 

R1 - 19 3,08 Alto  R3 - 53 3,30 Muito alto  R4 - 87 2,56 Alto 

R1 - 20 2,77 Alto  R3 - 54 2,88 Alto  R4 - 88 2,94 Alto 

R1 - 21 2,78 Alto  R3 - 55 1,75 Baixo  R4 - 89 2,99 Alto 

R1 - 22 2,42 Médio  R3 - 56 2,41 Médio  R4 - 90 1,75 Baixo 

R1 - 23 3,15 Alto  R3 - 57 2,91 Alto  R4 - 91 2,41 Médio 

R1 - 24 2,50 Médio  R3 - 58 3,01 Alto  R4 - 92 3,25 Alto 

R1 - 25 3,26 Muito alto  R3 - 59 2,91 Alto  R4 - 93 3,27 Muito alto 

R1 - 26 3,23 Alto  R3 - 60 3,13 Alto  R4 - 94 2,48 Médio 

R1 - 27 3,30 Muito alto  R3 - 61 3,29 Muito alto  R4 - 95 3,22 Alto 

R1 - 28 3,13 Alto  R3 - 62 3,28 Muito alto  R4 - 96 2,89 Alto 

R1 - 29 3,16 Alto  R3 - 63 2,50 Médio  R4 - 97 2,65 Alto 

R1 - 30 3,26 Muito alto  R3 - 64 3,30 Muito alto  R4 - 98 3,26 Muito alto 

R1 - 31 3,30 Muito alto  R3 - 65 3,32 Muito alto  R4 - 99 2,93 Alto 

R1 - 32 3,20 Alto  R3 - 66 3,33 Muito alto  R4 - 100 3,31 Muito alto 

R1 - 33 2,93 Alto  R3 - 67 2,92 Alto  R4 - 101 3,26 Muito alto 

R1 - 34 3,25 Alto  R3 - 68 2,94 Alto  R4 - 102 2,91 Alto 

Fonte: Fonte: Coutinho (2015).
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Figura 6.21 – Mapa de suscetibilidade a movimentos de massa na Região 1 

 
Fonte: Coutinho (2015). 
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Figura 6.22 – Mapa de suscetibilidade a movimentos de massa na Região 2 

 
Fonte: Coutinho (2015). 
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Figura 6.23 – Mapa de suscetibilidade a movimento e transporte de massa na Região 3 

 
Fonte: Coutinho (2015). 
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Figura 6.24 – Mapa de suscetibilidade a movimentos de massa na Região 4 

 
Fonte: Fonte: Coutinho (2015). 
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Na Figura 6.25 estão representados exemplos de áreas com suscetibilidade muito alta 

(a) e alta (b) a processos de movimento e transporte de massa. Observa-se que ambas as áreas 

apresentam cicatrizes identificando a predisposição a estes processos. As atuações antrópicas, 

no que diz respeito ao uso e ocupação do solo, também favorecem a processos de instabilidade. 

Na Figura 6.26 estão apresentados os subsetores 51 e 22 que receberam intervenções e 

obtiveram grau de suscetibilidade médio. No subsetor 51 foram executadas obras de drenagem, 

calçadas e muro do tipo gabião e o subsetor 22 recebeu obra de proteção com argamassa, tela e 

dispositivos de drenagem. Devido às obras não terem sido realizadas na totalidade das duas 

encostas, alguns pontos continuam suscetíveis a instabilidade. 

 

Figura 6.25 – (a): Subsetor 17 com suscetibilidade muito alta; (b): Subsetor 86 com suscetibilidade alta 
 

  
Fonte: GEGEP / UFPE (2015). 

 

Figura 6.26 – (a): Subsetor 51 com suscetibilidade média; (b): Subsetor 22 com suscetibilidade média 

  
Fonte: GEGEP / UFPE (2015). 

 

É importante ressaltar a presença de evidências de movimentação em quase todas as 

áreas estudadas, cujo indicador pode ser referência para a validação dos resultados conforme o 

exemplo proposto por Macedo e Mirandola (2016). Os autores sugerem que em casos de risco 

alto, a presença de evidências de movimentação é esperada e em casos de risco muito alto as 

evidências podem ser observadas em um alto grau de evolução. 

(a) (b) 

(a) (b) 
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6.2.3 Grau de risco 

 

A partir da avaliação da vulnerabilidade e suscetibilidade de cada subsetor, determina-

se o grau de risco adotando-se a matriz de correlação proposta pela AGS (2007), que relaciona 

a suscetibilidade a vulnerabilidade, conforme a Tabela 6.14. 

 

Tabela 6.14 – Determinação do grau de risco conforme o arranjo entre a suscetibilidade e a vulnerabilidade 

EVENTO/ 

PROBABILIDADE 

CONSEQUÊNCIAS PARA AS PROPRIEDADES 

Muito Alto Alto Médio Baixo 

Muito Alto Muito Alto Muito Alto Alto Alto 

Alto Muito Alto Alto Alto Médio 

Médio Alto Alto Médio Médio 

Baixo Alto Médio Médio Baixo 

Fonte: Adaptado de AGS (2007); Coutinho (2015). 

 

 O risco de cada um dos subsetores está apresentado na Tabela 6.15 e os mapas estão nas 

Figuras 6.27 a 6.30, separados em regiões administrativas. 

De acordo com os resultados obtidos, constatou-se que 28 subsetores (27,43 ha) 

apresentaram risco muito alto, 60 subsetores (30,59 ha) alto, 13 subsetores (4,93 ha) médio e 1 

subsetor (0,37 ha) baixo. O grau de risco baixo a movimentos e transporte de massa ocorreu no 

subsetor 55 (Região 3) que faz parte das áreas que foram expandidas para a verificação da 

metodologia em locais de menor risco. 

Observou-se que a faixa de suscetibilidade prevaleceu maior ou igual a faixa de 

vulnerabilidade em 101 as áreas de estudo (exceto o subsetor 90), ou seja, nestas áreas grau de 

risco final apresentou o mesmo grau que a suscetibilidade.  

A Região 1 tem os assentamentos precários distribuídos no seu extremo sul, 

acompanhando o limite com o município de Recife e possui suas comunidades bastante 

consolidadas abrigando quase 50% da população municipal. Nesta área foram identificados 34 

subsetores (16,63 ha) de risco, sendo 10 classificados como muito alto (6,69 ha), 20 alto (8,75 

ha) e 4 médio (1,19 ha). O Bairro dos Estados é uma área fortemente degradada pela mineração 

urbana e já foram registradas muitas ocorrências de acidentes. 

A Região 2 ocupa a parte sudoeste do município e apresenta grande dispersão de 

assentamentos precários. Foram identificados 14 subsetores (7,95 ha) de risco, sendo 2 

classificados como muito alto (1,66 ha), 10 alto (5,79 ha) e 2 médio (0,5 ha). As localidades de 

Alberto Maia, Estação Nova e Santa Maria são as que concentram as áreas de maior risco. 
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Tabela 6.15 – Grau de risco a processos de movimentos de massa 

REGIÃO / 

SUBSETOR 

GRAU DE 

RISCO 
 

REGIÃO / 

SUBSETOR 

GRAU DE 

RISCO 
 

REGIÃO / 

SUBSETOR 

GRAU DE 

RISCO 

R1 - 1 Médio  R2 - 35 Alto  R3 - 69 Alto 

R1 - 2 Médio  R2 - 36 Médio  R3 - 70 Alto 

R1 - 3 Alto  R2 - 37 Alto  R4 - 71 Muito alto 

R1 - 4 Alto  R2 - 38 Alto  R4 - 72 Muito alto 

R1 - 5 Alto  R2 - 39 Alto  R4 - 73 Muito alto 

R1 - 6 Alto  R2 - 40 Alto  R4 - 74 Muito alto 

R1 - 7 Alto  R2 - 41 Muito alto  R4 - 75 Muito alto 

R1 - 8 Muito alto  R2 - 42 Muito alto  R4 - 76 Alto 

R1 - 9 Muito alto  R2 - 43 Alto  R4 - 77 Médio 

R1 - 10 Alto  R2 - 44 Alto  R4 - 78 Muito alto 

R1 - 11 Muito alto  R2 - 45 Médio  R4 - 79 Alto 

R1 - 12 Muito alto  R2 - 46 Alto  R4 - 80 Alto 

R1 - 13 Alto  R2 - 47 Alto  R4 - 81 Alto 

R1 - 14 Alto  R2 - 48 Alto  R4 - 82 Alto 

R1 - 15 Alto  R3 - 49 Alto  R4 - 83 Alto 

R1 - 16 Muito alto  R3 - 50 Alto  R4 - 84 Alto 

R1 - 17 Muito alto  R3 - 51 Médio  R4 - 85 Alto 

R1 - 18 Alto  R3 - 52 Alto  R4 - 86 Alto 

R1 - 19 Alto  R3 - 53 Muito alto  R4 - 87 Alto 

R1 - 20 Alto  R3 - 54 Alto  R4 - 88 Alto 

R1 - 21 Alto  R3 - 55 Baixo  R4 - 89 Alto 

R1 - 22 Médio  R3 - 56 Médio  R4 - 90 Médio 

R1 - 23 Alto  R3 - 57 Alto  R4 - 91 Médio 

R1 - 24 Médio  R3 - 58 Alto  R4 - 92 Alto 

R1 - 25 Muito alto  R3 - 59 Alto  R4 - 93 Muito alto 

R1 - 26 Alto  R3 - 60 Alto  R4 - 94 Médio 

R1 - 27 Muito alto  R3 - 61 Muito alto  R4 - 95 Alto 

R1 - 28 Alto  R3 - 62 Muito alto  R4 - 96 Alto 

R1 - 29 Alto  R3 - 63 Médio  R4 - 97 Alto 

R1 - 30 Muito alto  R3 - 64 Muito alto  R4 - 98 Muito alto 

R1 - 31 Muito alto  R3 - 65 Muito alto  R4 - 99 Alto 

R1 - 32 Alto  R3 - 66 Muito alto  R4 - 100 Muito alto 

R1 - 33 Alto  R3 - 67 Alto  R4 - 101 Muito alto 

R1 - 34 Alto  R3 - 68 Alto  R4 - 102 Alto 
 

Fonte: Coutinho (2015).
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Figura 6.27 – Mapa de risco a movimentos de massa na Região 1 

 

Fonte: Coutinho (2015). 
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Figura 6.28 – Mapa de risco a movimentos de massa na Região 2 

 
Fonte: Coutinho (2015).  
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Figura 6.29 – Mapa de risco a movimentos de massa na Região 3 

 
Fonte: Coutinho (2015). 
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Figura 6.30 – Mapa de risco a movimentos de massa na Região 4 

 
Fonte: Coutinho (2015). 
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A Região 3 é uma zona urbana bem consolidada, localizada a sudoeste do município e 

possui 22 subsetores (13,25 ha), dentre eles 6 subsetores são de risco muito alto (4,92 ha), 12 

alto (6,35 ha), 3 médio (1,61 ha) e 1 baixo (0,37 ha). 

A Região 4, definida pela Lei Municipal de Uso e Ocupação do Solo N° 32/97 como 

uma Área de Urbanização Restrita – AUR, foi o território identificado com maior potencial de 

movimentos de massa. Embora algumas obras já tenham sido realizadas na área, os setores 

ainda se mostram bastante críticos. Foram identificados 32 subsetores (25,49 ha), dos quais 10 

correspondem a risco muito alto (14,16 ha), 18 alto (9,7 ha) e 4 médio (1,63 ha). 

 Nas Figuras 6.31, 6.32, 6.33 e 6.34 encontram-se exemplos de subsetores com grau de 

risco muito alto, alto e médio, respectivamente. Nota-se, em cada subsetor, as diferenças dos 

aspectos de vulnerabilidade e suscetibilidade. 

 

Figura 6.31 – Subsetor 75 com grau de risco muito alto 

  
Fonte: GEGEP / UFPE (2015). 

 

Figura 6.32 – Subsetor 83 com grau de risco alto 

 
Fonte: GEGEP / UFPE (2015). 
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Figura 6.33 – Subsetor 94 com grau de risco médio 

 
Fonte: GEGEP / UFPE (2015). 

 

Figura 6.34 – Subsetor 90 com grau de risco médio 

 
Fonte: GEGEP / UFPE (2015). 

 

As Figuras 6.35 e 6.36 apresentam as ocorrências registradas, por bairro, nas Regiões 1, 

2, 3 e 4 do ano de 2003 a 2015. Este histórico foi obtido junto ao departamento de Defesa Civil 

do município (parte em meio impresso e parte digital), e para cada evento ocorrido havia 

registro de data, precipitação pluviométrica diária e uma breve descrição das características do 

processo de instabilidade e informações de perdas decorrentes. O histórico foi digitalizado e 

organizado por regiões administrativas, possibilitando uma simples e breve analogia entre o 

número de ocorrências e a visão geral do grau de risco dos subsetores de cada Região. 

 Observa-se que a Região 1, com ênfase para o Bairro dos Estados, é a que mais possui 

registros de ocorrências relacionadas a movimentos de massa e, também, é onde se concentra o 

maior número de áreas de risco alto e muito alto. Seguindo este mesmo raciocínio, em segundo 

lugar tem-se a Região 4. 
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Figura 6.35 – Ocorrências registradas na Região 1 (2003 a 2015) 

 
Fonte: GEGEP – UFPE (2016). 

 

Figuras 6.36 – Ocorrências registradas de 2003 a 2015 na (a): Região 2; (b) Região 3; (c): Região 4 

   
Fonte: GEGEP – UFPE (2016).  

 

6.2.3.1 Comparação do grau de risco do mapeamento atual com resultados de Bandeira (2003) 

e PMRR (2006) 

 

 Bandeira (2003) ao desenvolver sua dissertação de mestrado nas áreas de risco do 

município de Camaragibe utilizou a metodologia adaptada de Gusmão Filho et al. (1992), 

apresentada na seção 3.2.2.2 do Capítulo 3. Sua escala de trabalho foi de 1:5.000 e a autora 

obteve o grau final de risco de cada setor estudado através de uma média ponderada dos fatores 

topográficos, geológicos e ambientais (sendo este último de maior peso) e considerando um 

único fator de vulnerabilidade: a densidade demográfica que representa a população afetada. O 

mapa dos 70 setores estudados com seus graus de risco, referentes a este trabalho, encontram-

se na Figura 6.37. 

(a) (b) (c) 
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Figura 6.37 – Mapa dos setores de risco elaborado por Bandeira (2003) 

 

Fonte: Bandeira (2003). 

 

A elaboração do PMRR de Camaragibe (2006), foi realizado adotando-se a metodologia 

recomendada pelo Ministério das Cidades (apresentada na seção 3.2.2.3 do Capítulo 3), na 

escala de trabalho 1:2.000. O mapa com a localização e o grau de risco dos 164 setores contidos 

no PMRR (2006), encontra-se na Figura 6.38. 
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Figura 6.38 – Mapa dos setores de risco elaborado pelo PMRR (2006) 

 
Fonte: Plano Municipal de Redução de Risco (2006). 
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Com o grau de risco obtido no mapeamento objeto desta pesquisa foi possível realizar 

uma comparação em relação ao mapeamento do PMRR (2006) e Bandeira (2003), conforme 

apresentado na Tabela 6.16. 

 

Tabela 6.16 – Comparação do grau de risco entre o mapeamento atual, PMRR (2006) e Bandeira (2003) 

(continua) 

REGIÃO / 

SUBSETOR 
ATUAL 

PMRR 

(2006) 

BANDEIRA 

(2003) 
 

REGIÃO / 

SUBSETOR 
ATUAL 

PMRR 

(2006) 

BANDEIRA 

(2003) 

R1 - 1 Médio Alto -  R1 - 32 Alto Alto Médio 

R1 - 2 Médio Alto -  R1 - 33 Alto Alto Médio 

R1 - 3 Alto Muito Alto Médio  R1 - 34 Alto Alto - 

R1 - 4 Alto Muito Alto -  R2 - 35 Alto Alto Baixo 

R1 - 5 Alto Alto -  R2 - 36 Médio Muito Alto Médio 

R1 - 6 Alto Muito Alto -  R2 - 37 Alto Alto Médio 

R1 - 7 Alto Muito Alto Baixo  R2 - 38 Alto Alto Médio 

R1 - 8 Muito alto Muito Alto Médio  R2 - 39 Alto Alto Médio 

R1 - 9 Muito alto Muito Alto Médio  R2 - 40 Alto Alto Médio 

R1 - 10 Alto Alto Médio  R2 - 41 Muito alto Muito Alto Médio 

R1 - 11 Muito alto Muito Alto Médio  R2 - 42 Muito alto Muito Alto Médio 

R1 - 12 Muito alto Muito Alto Médio  R2 - 43 Alto Alto Médio 

R1 - 13 Alto Muito Alto Baixo  R2 - 44 Alto Alto Médio 

R1 - 14 Alto Alto Médio  R2 - 45 Médio Alto Médio 

R1 - 15 Alto Alto Médio  R2 - 46 Alto Alto Médio 

R1 - 16 Muito alto Alto Médio  R2 - 47 Alto Alto Médio 

R1 - 17 Muito alto Alto Médio  R2 - 48 Alto Muito Alto Médio 

R1 - 18 Alto Alto Médio  R3 - 49 Alto Muito Alto Médio 

R1 - 19 Alto Alto Médio  R3 - 50 Alto Alto Baixo 

R1 - 20 Alto Alto Alto  R3 - 51 Médio Alto - 

R1 - 21 Alto Alto Alto  R3 - 52 Alto Muito Alto - 

R1 - 22 Médio Muito Alto Alto  R3 - 53 Muito alto Muito Alto - 

R1 - 23 Alto Muito Alto Alto  R3 - 54 Alto Muito Alto - 

R1 - 24 Médio Alto Baixo  R3 - 55 Baixo - - 

R1 - 25 Muito alto Alto Médio  R3 - 56 Médio - - 

R1 - 26 Alto Muito Alto Médio  R3 - 57 Alto Muito Alto - 

R1 - 27 Muito alto Muito Alto Médio  R3 - 58 Alto Muito Alto - 

R1 - 28 Alto Muito Alto Médio  R3 - 59 Alto Muito Alto - 

R1 - 29 Alto Muito Alto Médio  R3 - 60 Alto Muito Alto - 

R1 - 30 Muito alto Muito Alto Médio  R3 - 61 Muito alto Muito Alto Médio 

R1 - 31 Muito alto Alto Médio  R3 - 62 Muito alto Muito Alto Baixo 

Fonte: a autora (2016). 
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Tabela 6.16 – Comparação do grau de risco entre o mapeamento atual, PMRR (2006) e Bandeira (2003) 

(conclusão) 

REGIÃO / 

SUBSETOR 
ATUAL 

PMRR 

(2006) 

BANDEIRA 

(2003) 
 

REGIÃO / 

SUBSETOR 
ATUAL 

PMRR 

(2006) 

BANDEIRA 

(2003) 

R3 - 63 Médio Muito Alto -  R4 - 83 Alto Alto Muito Alto 

R3 - 64 Muito alto Muito Alto Baixo  R4 - 84 Alto Alto Muito Alto 

R3 - 65 Muito alto Muito Alto Alto  R4 - 85 Alto Alto Muito Alto 

R3 - 66 Muito alto Alto Alto  R4 - 86 Alto Alto Muito Alto 

R3 - 67 Alto Alto Baixo  R4 - 87 Alto Muito Alto Alto 

R3 - 68 Alto Alto Baixo  R4 - 88 Alto Muito Alto Alto 

R3 - 69 Alto Alto Baixo  R4 - 89 Alto - Médio 

R3 - 70 Alto Alto Baixo  R4 - 90 Médio - Médio 

R4 - 71 Muito alto Alto Muito Alto  R4 - 91 Médio - Médio 

R4 - 72 Muito alto Alto Muito Alto  R4 - 92 Alto Alto Médio 

R4 - 73 Muito alto Alto Muito Alto  R4 - 93 Muito alto Muito Alto Médio 

R4 - 74 Muito alto Alto Muito Alto  R4 - 94 Médio Muito Alto Médio 

R4 - 75 Muito alto Alto Alto  R4 - 95 Alto Alto Médio 

R4 - 76 Alto Alto Alto  R4 - 96 Alto Alto Muito Alto 

R4 - 77 Médio Alto Alto  R4 - 97 Alto Muito Alto Muito Alto 

R4 - 78 Muito alto Alto Alto  R4 - 98 Muito alto Muito Alto Muito Alto 

R4 - 79 Alto Alto Médio  R4 - 99 Alto Alto Baixo 

R4 - 80 Alto Alto Médio  R4 - 100 Muito alto Muito Alto Baixo 

R4 - 81 Alto Alto Muito Alto  R4 - 101 Muito alto Alto Baixo 

R4 - 82 Alto Alto Muito Alto  R4 - 102 Alto Alto Baixo 

Fonte: a autora (2016). 

 

Comparando individualmente os subsetores do mapeamento atual em relação aos 

subsetores do PMRR (2006), as seguintes observações podem ser realizadas: 

 Dos 102 subsetores estudados no mapeamento atual, 5 não estão contemplados no 

PMRR (2006) – 55, 56, 89, 90 e 91 – resultando em 97 subsetores compatíveis; 

 Do total de 97 subsetores que podem ser correlacionados nos dois mapeamentos, 54 

apresentaram o mesmo grau de risco, representando 56%. 

 

Realizando a mesma comparação com Bandeira (2003), nota-se que: 

 Dos 102 subsetores estudados no mapeamento atual, 17 não estão contemplados no 

mapeamento de Bandeira (2006), resultando em 85 subsetores compatíveis; 

 Do total de 85 subsetores que podem ser correlacionados nos dois mapeamentos, 15 

apresentaram o mesmo grau de risco, representando 18%. 
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Para se fazer uma comparação quantitativa geral dos graus de risco obtidos com o 

mapeamento atual em relação ao PMRR (2006) e Bandeira (2003), os resultados de todos os 

trabalhos foram sintetizados nas Tabela 6.17 e 6.18. Os comentários serão realizados com base 

nas áreas de risco médio, alto e muito alto, já que áreas de risco baixo não foram contempladas 

neste mapeamento (exceto as duas áreas que foram mapeadas em sua amplitude). 

 

Tabela 6.17 – Comparação quantitativa dos mapeamentos de risco realizados em Camaragibe 

GRAU DE RISCO / 

MAPEAMENTOS 

Muito Alto Alto Médio Baixo 

Qtidade. Área (ha) Qtidade. Área (ha) Qtidade. Área (ha) Qtidade. Área (ha) 

Mapeamento Atual 28 27,43 60 30,59 13 4,93 1 0,37 

PMRR (2006) 38 21,19 52 37,97 22 17,97 52 209,97 

Bandeira (2003) 9 34,0 11 28,0 28 116,0 22 115,0 

Fonte: GEGEP / UFPE (2015); PMRR (2006); Bandeira (2003). 

 

Tabela 6.18 – Quantidade e área total de subsetores de risco muito alto, alto e médio 

SETORES DE RISCO / 

MAPEAMENTOS 

MUITO ALTO – MÉDIO - ALTO 

Quantidade Total Área total (ha) 

Mapeamento Atual 101 62,95 

PMRR (2006) 112 77,16 

Bandeira (2003) 48 178,0 

Fonte: GEGEP / UFPE (2015); PMRR (2006); Bandeira (2003). 

 

As diferenças encontradas entre o mapeamento atual com o PMRR (2006), ambos na 

escala de campo 1:2.000 pode ser explicada devido aos seguintes fatores: 

 Entendimento realizado com o município a respeito da substituição de algumas áreas 

que receberam intervenções estruturais atualmente ou que foram desocupadas, por 

setores em expansão ou em consolidação (alguns setores foram descartados e outros 

adicionados ou expandidos); 

 Aplicação de distintas metodologias e pelas frequentes modificações provocadas pelo 

meio ou pelas ações antrópicas, com o passar do tempo. A metodologia utilizada na 

elaboração do PMRR (2006), segundo o próprio documento, considerou os seguintes 

fatores: (a) suscetibilidade: aspectos do meio físico relacionados à ocorrência de 

acidentes, como a precipitação, os tipos de solos; aspectos morfológicos das encostas e 

taludes; as formas de ocupação; a cobertura vegetal; as características hidrológicas e 

hidrogeológicas; (b) vulnerabilidade: população afetada determinada pelo número de 
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moradias ameaçadas pelos prováveis desastres. O trabalho não contemplou o 

cadastramento socioeconômico. 

 

A metodologia do mapeamento atual utilizou uma gama maior de indicadores de 

suscetibilidade e inseriu 15 fatores de vulnerabilidade relacionados às dimensões físico-

ambientais e socioeconômicas e culturais (conforme Capítulo 4). A coleta, análise e peso das 

informações propostas, principalmente no que diz respeito à suscetibilidade que é mais 

influente no risco das áreas de Camaragibe, pode interferir no resultado do grau de risco das 

áreas em estudo. 

 Em relação às modificações provocadas pelo meio ou pelas ações antrópicas, pode-se 

destacar o subsetor 25, localizado no Bairro dos Estados – Região 1, que foi classificado como 

risco médio por Bandeira (2003) e alto pelo PMRR (2006). Durante o mapeamento atual, 

observaram-se cicatrizes de deslizamentos e erosões (voçorocas) que estão evoluindo com o 

passar do tempo e, ainda, o mal comportamento da população em lançar lixos e entulho na 

encosta. Trata-se de uma área de Formação Barreiras e teve seu risco avaliado como muito alto 

(Figura 6.39). Neste local ocorreu um deslizamento em 2015 que destruiu parcialmente uma 

residência. 

 
Figura 6.39 – (a) e (b): Subsetor 25 no Bairro dos Estados com processos de deslizamento e erosão 

  

Fonte: GEGEP / UFPE (2015).  

 

Na comparação do mapeamento atual com o estudo de Bandeira (2003), nota-se uma 

diferença significativa da quantidade de subsetores com determinado grau de risco e quanto a 

abrangência em área. Além da diferença metodológica, a escala de trabalho de Bandeira (2003) 

foi de 1:5.000 enquanto que a do mapeamento atual foi 1:2.000, esta última tendenciando para 

um refinamento do resultado. 

(a) (b) 
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Dos 70 setores estudados pela autora, 37 localizam-se na Formação Barreiras e 33 no 

solo residual de granito. Na sua comparação relativa entre os fatores de risco, Bandeira (2003) 

verificou que nas encostas constituídas pelos sedimentos da Formação Barreiras, o fator 

geológico é o mais importante para a composição do risco, seguido pelo ambiental e por fim o 

topográfico. No solo residual, o fator ambiental é o mais importante na deflagração dos 

escorregamentos, seguido pelo topográfico e por fim o geológico. 

Levando em conta que, na análise do risco dos subsetores do presente mapeamento a 

faixa de suscetibilidade teve predominância quanto à vulnerabilidade, unicamente para esta 

comparação com Bandeira (2003) será considerada somente a influência dos três indicadores 

de suscetibilidade na composição do grau final de risco.  

As primeiras considerações, apresentadas na seção 6.2.2.1, indicam que nas encostas 

constituídas pelos sedimentos da Formação Barreiras e pelo solo residual de granito, o fator 

geológico foi determinante na composição da suscetibilidade, seguido pelo fator 

geomorfológico. Para qualquer conclusão a respeito da não compatibilidade total destes 

resultados é necessário estudar as diferenças das metodologias em um nível aprofundado, 

verificando valores dos pesos dos indicadores e subindicadores, bem como verificar a influência 

da escala de trabalho em campo. 

Uma segunda verificação foi realizada entre os indicadores de suscetibilidade e a 

classificação do grau de risco final. Nos graus de risco alto e muito alto, o fator geológico-

geotécnico é o mais importante, seguido pelo geomorfológico e, por fim, o uso e ocupação do 

solo. Nos graus de risco médio e baixo, o fator geomorfológico prevalece sobre o geológico-

geotécnico e sobre o uso e ocupação do solo. Através destes resultados pode-se priorizar as 

ações de intervenção nas áreas de risco, de acordo com o fator de maior importância na sua 

composição. O tipo de intervenção estrutural para a redução do grau de risco deve obedecer à 

ordem de tratamento: se geológico-geotécnico, geomorfológico ou de uso e ocupação do solo 

(BANDEIRA, 2003). 

O subsetor 22 foi classificado com grau de risco alto por Bandeira (2003) e muito alto 

pelo PMRR (2006) e é uma área que vem apresentando sinais de instabilidade desde 2002 

(Figura 6.40). Este local já foi palco de estudos geológico-geotécnicos realizados pelo GEGEP 

/ UFPE e sua síntese encontra-se na seção 5.4. Após a execução de obras de proteção pela 

prefeitura do município, em 2010, o seu grau de risco foi reduzido para médio.  As intervenções 

integradas realizadas na área da encosta consistem de (Figura 6.41): tela argamassada, 

drenagem (barbacãs de PVC e caneletas em alvenaria/concreto), calçadas e muro de arrimo de 
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pedra rachão. Por segurança e devido a necessidade de se executar as soluções de engenharia, 

algumas edificações foram removidas da encosta. 

Os subsetores 65 e 66 que foram comentados na seção 5.3, também obtiveram alteração 

em seus graus de risco. Para o PMRR (2006) estes setores foram classificados de risco muito 

alto e alto, respectivamente, e por Bandeira (2003), ambos foram classificados com risco alto. 

Após consecutivos eventos de deslizamento, mal-uso do solo e não realização de intervenções, 

conforme o descrito na referida seção, ambos foram classificados de risco muito alto neste 

mapeamento. 

 

Figura 6.40 – (a): Localização da fissura no topo da encosta; (b): Degrau provocado por abatimento 

 
Fonte: Souza (2014). 

 
 

 

Figura 6.41 – (a) e (b): Visão geral da encosta após as intervenções 

  
Fonte: GEGEP / UFPE (2015). 

 

6.3 MAPEAMENTO DE RISCO A PROCESSO DE INUNDAÇÃO 

 

Nesta seção serão apresentados os resultados do mapeamento de risco em 2 áreas 

sujeitas ao processo de inundação do município de Camaragibe, associando fatores de 

vulnerabilidade e perigo (por dóis métodos). 

Localização da fissura 

(a) (b) 

(a) (b) 
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6.3.1 Análise da vulnerabilidade 

 

Devido à metodologia de avaliação da vulnerabilidade a processos de inundação compor 

das mesmas dimensões, indicadores, subindicadores e equações da metodologia realizada para 

processos de movimentos de massa, a mesma não será apresentada de forma detalhada, 

partindo-se diretamente para considerações pertinentes e resultados. 

 

6.3.1.1 Dimensão físico-ambiental 

 

Destaca-se, nesta dimensão, que o único indicador que possui coleta de informações de 

forma diferenciada é “Localização da edificação”, que tem como referência a distância das 

moradias em relação aos cursos d’ água (Figura 6.42). Os resultados obtidos para o grau de 

vulnerabilidade nesta dimensão estão apresentados na Tabela 6.19. 

 

Figura 6.42 – Edificações próximas ao curso d’ água no subsetor 103 

 
Fonte: GEGEP / UFPE (2015). 

 

Tabela 6.19 – Grau e faixa de vulnerabilidade dos subsetores na dimensão físico-ambiental 

REGIÃO / SUBSETOR DIMENSÃO FÍSICO AMBIENTAL 

R3 - 103 2,58 Alto 

R3 - 104 3,31 Alto 

Fonte: Coutinho (2015). 

 

6.3.1.2 Dimensão socioeconômica e cultural 

 

Nesta dimensão a coleta de dados foi realizada igualmente nas áreas sujeitas a processos 

de movimentos de massa e os resultados encontram-se na Tabela 6.20. 
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Tabela 6.20 – Grau e faixa de vulnerabilidade dos subsetores na dimensão socioeconômica e cultural 

REGIÃO / SUBSETOR DIMENSÃO SOCIOECONÔMICA E CULTURAL 

R3 - 103 2,66 Alto 

R3 - 104 2,58 Alto  

Fonte: Coutinho (2015). 

 

6.3.1.3 Grau de vulnerabilidade 

 

A obtenção do grau de vulnerabilidade final (𝐺𝑉𝑓) foi possível com a adoção dos 

seguintes pesos para cada uma das dimensões: 0,55 para a físico-ambiental e 0,45 para a 

socioeconômica e cultural.  

A Tabela 6.21 apresenta o grau de vulnerabilidade final para os dois subsetores de 

inundação. O mapa do grau de vulnerabilidade apresentado na  Figura 6.44, foi elaborado 

seguindo a escala de cores: verde para baixa, amarela para média, vermelha para alta e púrpura 

para muito alta.  

 

Tabela 6.21 – Grau e faixa de vulnerabilidade dos subsetores na dimensão socioeconômica e cultural 

REGIÃO / SUBSETOR DIMENSÃO FÍSICO AMBIENTAL 

R3 - 103 2,62 Alto 

R3 - 104 2,98 Alto 

Fonte: Coutinho (2015). 

 

Para exemplificar, na Figura 6.43 está apresentado o subsetor 103 que obteve grau de 

vulnerabilidade alto e a seguir serão comentadas as suas características relevantes. 

 

Figura 6.43 – Subsetor 103 (a): Moradias às margens do curso d’ água; (b): Rua paralela ao curso d’ água 

  
Fonte: GEGEP / UFPE (2015). 

(a) (b) 
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Figura 6.44 – Mapa de vulnerabilidade a inundação na Região 3 

 
Fonte: Coutinho (2015).
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O subsetor 103 (Figura 6.43) possui parte das moradias próximas ao curso d’ água; as 

edificações têm padrão razoável, construídas de alvenaria, cobertas com telha de fibrocimento 

e piso de cimento ou cerâmico; o acesso a área é realizado através de uma ponte e ruas 

pavimentadas em condições boas, porém o acesso às edificações é por terra batida; e a área 

possui infraestrutura de saneamento básico, mas parte dos moradores ainda lança águas servidas 

e lixo próximo ao córrego. Os resíduos e entulhos depositados nas margens de córregos 

dificultam a passagem da água e provocam o seu acúmulo, contribuindo para a possibilidade 

de alagamentos. Santos et al. (2012), ao realizar um estudo sobre a vulnerabilidade da 

população à leptospirose após as inundações na região do Vale do Itajaí, constatou que em casos 

de precipitações intensas a drenagem facilita o espalhamento do lixo contaminado com a urina 

de roedores e dissemina a bactéria no alcance da bacia hidrográfica, aumentando a 

vulnerabilidade da população à doença. Quanto às características socioeconômicas e culturais, 

entendeu-se que as famílias vivem com baixa renda; pouca capacidade de mobilidade; baixo 

grau de escolaridade; todos possuem acesso aos meios de comunicação e há boa quantidade de 

equipamentos de apoio disponíveis a população em caso de necessidade. Através dos 

indicadores comentados, o grau de vulnerabilidade encontrado para este subsetor foi alto. 

 

6.3.2 Análise do perigo 

 

Para a análise do perigo a processos de inundação, foram coletadas informações 

geológico-geotécnicas, uso e ocupação do solo, características estruturais, aspectos 

potencializadores do evento e características do curso d’ água de cada subsetor. Porém, na 

metodologia de inundação estes indicadores e subindicadores não receberam graus e pesos, 

sendo utilizados para auxiliar no entendimento e dar suporte na caracterização do processo que 

ocorre em cada subsetor. 

 

6.3.2.1 Grau de perigo: Método 1 

 

A determinação do grau de perigo pelo método 1 ocorre de forma direta, indicando em 

cada subsetor a altura de água máxima alcançada na área / edificações, nos maiores eventos de 

inundação registrados. Esse dado foi coletado através de questionamentos junto aos moradores 

dos subsetores e observando as marcas d’ água nas edificações, já que o último evento extremo 

havia ocorrido alguns meses antes da entrevista. 
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Sendo assim, o grau de perigo pelo método 1 para os subsetores de inundação da Região 

3 estão apresentados na Tabela 6.22. 

 

Tabela 6.22 – Faixa de perigo (método 1) a processos de inundação 

REGIÃO / SUBSETOR ALTURA MÁXIMA D’ ÁGUA GRAU DE SUSCETIBILIDADE 

R3 - 103 1,50 Alta 

R3 - 104 1,50 Alta 

Fonte: Coutinho (2015). 

 

6.3.2.2 Grau de perigo: Método 2 

 

Para o cálculo do grau de perigo pelo método 2 (Tabela 6.23), além da altura d’ água, 

foram considerados os parâmetros de capacidade de carga e velocidade de subida nos maiores 

eventos de inundação registrados. 

No subsetor 103, foi informado pelos moradores que a velocidade de subida d’ água é 

alta, porém a capacidade de carga é baixa. Esta área, pertencente à bacia do Capibaribe pode 

ser caracterizada como um vale encaixado no relevo, já que existe encosta em ambos os lados 

do curso d’ água Figura 6.45, que pode chegar a profundidade de 3,0 m. Desta correlação, 

conforme os arranjos das Tabelas 4.7 e 4.8 (Capítulo 4), têm-se grau de perigo alto. 

A Figura 6.46 (a) apresenta um registro do evento de 29 de junho de 2015 e a Figura 

6.46 (b) a altura máxima d’ água (1,5 m) alcançada nas edificações do subsetor 103. Esta área 

está situada no bairro São Paulo e o curso d’ água trata-se de um córrego pouco sinuoso, com 

largura máxima de 8,0 m. 

As moradias atingidas pelas inundações localizam-se até 20,0 m do eixo do curso d’ 

água, cujas margens apresentam assoreamento por lixo/entulho ou solapamento e foi observado 

que as águas pluviais e esgoto de algumas casas são direcionadas para o curso d’ água. De 

acordo com os moradores, o evento em questão teve duração moderada. 

O subsetor 104 trata-se de uma planície alagável cujo curso d’ água pertence à Bacia do 

Capibaribe e tem profundidade menor que 2,0 m. Porém, como pode ser observado na Figura 

6.47, o curso d’ água absorve a água proveniente da encosta do Vale das Pedreiras. Os 

moradores da área informaram que a capacidade de carga do córrego é baixa e a velocidade de 

subida d’ água é média e, portanto, desta correlação têm-se grau de perigo alto. 

Como o perigo pelos dois métodos (Tabelas 6.22 e 6.23) foram igualmente classificados 

para os subsetores, ambos os indicadores estão representados no mesmo mapa (Figura 6.48). 
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Tabela 6.23 – Faixa de perigo (método 2) a processos de inundação 

REGIÃO / SUBSETOR 
CAPACIDADE 

DE CARGA 

VELOCIDADE 

DE SUBIDA 

ALTURA MÁXIMA 

D’ ÁGUA 

GRAU DE 

“PERIGO” 

 

R3 - 103 Baixa Alta 1,50  Alto  

R3 - 104 Média Média 1,50 Alto  

Fonte: GEGEP / UFPE (2015). 

 

Figura 6.45 – Encosta ao lado direito do curso d’ água 

 
Fonte: GEGEP / UFPE (2015). 

 

Figura 6.46 – Subsetor 103 (a): Inundação em junho/2015; (b): Altura máxima d’ água 

  

Fonte: GEGEP / UFPE (2015). 

 

Figura 6.47 – (a): Córrego do subsetor 104; (b): Encosta do Vale das Pedreiras 

  
Fonte: GEGEP / UFPE (2015). 

(a) (b) 

(a) (b) 
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Figura 6.48 – Mapa de perigo à inundação na Região 3 

 
Fonte: Coutinho (2015).

MAPA DE PERIGO (MÉTODOS 1 E 2) À INUNDAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - PE 
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A Figura 6.49 (a) também apresenta registro do evento de 29 de junho de 2015 e a altura 

máxima de água (1,5 m) alcançada nas edificações do subsetor 104 (Figura 6.49 – b). Esta área 

está situada na localidade de Jardim Primavera e o curso d’ água trata-se de um córrego pouco 

sinuoso, com largura máxima de 7,0 m. As moradias atingidas pelas inundações localizam-se 

até 25,0 m do eixo do curso d’ água, cujas margens apresentam assoreamento por lixo/entulho 

e carreamento de solo. Foi observado que as águas pluviais e esgoto de algumas casas são 

direcionadas para o curso d’ água.  

 

Figura 6.49 – Subsetor 104 (a): Inundação em junho/2015; (b): Altura máxima d’ água  

  
Fonte: GEGEP / UFPE (2015). 

 

No setor 104 foram observadas algumas características particulares. A formação 

geológica do local de várzea é sedimentos aluvionares de classe de solo gleissolo háplico. A 

área é ocupada por pastagens e expansão urbana e a textura predominante do solo é argila 

siltosa, sendo classificado como imperfeitamente drenado. Como o gleissolo está localizado em 

baixadas, próximas às drenagens, suas características são influenciadas pela contribuição de 

partículas provenientes dos solos das posições mais altas e da água de drenagem, uma vez que 

são formados em áreas de recepção ou trânsito de produtos transportados. Apresenta-se escuro, 

turfoso e com grande quantidade de matéria orgânica e a presença de lençol freático elevado 

indica riscos de processo de inundação.  

As edificações localizadas próximas ao curso d’ água estão sofrendo deslocamentos e 

muitas delas já foram abandonadas. Paredes e muros das residências encontram-se 

embarrigados ou rachados, conforme as Figura 6.50 e 6.51. O local fica exatamente no limite 

do município de Camaragibe com Recife (há discussões acerca de seu território) e ainda não 

foi estudado, portanto não se sabe exatamente o que provoca estes acontecimentos. 

 

(a) (b) 



267 

    

Figura 6.50 – Edificação habitada sofrendo deslocamentos 

 
Fonte: GEGEP / UFPE (2015). 

 

Figura 6.51 – (a) e (b): Edificações abandonadas 

  
Fonte: GEGEP / UFPE (2015). 

 

6.3.3 Grau de risco 

 

A partir da avaliação da vulnerabilidade e perigo de cada subsetor, determina-se o 

potencial de risco adotando-se a matriz de correlação proposta pela AGS (2007), que relaciona 

o grau de perigo com o grau de vulnerabilidade. 

O grau de risco para os subsetores de inundação da Região 3, de acordo com os dois 

métodos de análise do perigo, resultaram alto e estão apresentados na Tabela 6.24 e na Figura 

6.52. Como encontrou-se o mesmo grau de risco para as diferentes análises, foi elaborado 

somente um mapa para sua representação. 

 

Tabela 6.24 – Grau de risco a processos de inundação 

REGIÃO / 

SUBSETOR 

GRAU 

VULNERABILIDADE 

GRAU 

SUSCETIBILIDADE 
 “PERIGO” 

GRAU DE 

RISCO 

R3 - 103 Alto Alto Alto Alto 

R3 - 104 Alto Alto Alto Alto 

Fonte: Coutinho (2015). 

(a) (b) 
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Figura 6.52 – Mapa de risco a inundação na Região 3 

 
Fonte: Coutinho (2015). 
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6.3.3.1 Discussão dos resultados 

 

Quanto aos dois métodos para a obtenção do grau de risco, para os subsetores de 

inundação do município de Camaragibe não foram registradas diferenças em razão das suas 

características particulares já mencionadas. No município só há um rio, o Capibaribe, e os 

demais são considerados riachos; nenhum deles possui características que induzam a eventos 

com alto potencial destrutivo. Porém, é evidente que as inundações que atingem as localidades 

estudadas causem danos prejudiciais à população, até então só registrados como “materiais”.  

É possível que em áreas urbanas localizadas às margens de rios de grande porte, com 

características distintas às encontradas em Camaragibe, os resultados se apresentem diferentes 

para ambos os métodos. Esta metodologia encontra-se em processo de aperfeiçoamento e as 

duas sugestões podem ser estudadas mais profundamente, abordando diferentes cenários. 

Com relação ao PMRR (2006) e Bandeira (2003), em ambos os mapeamentos a única 

área indicada com risco de inundação situa-se no Córrego do Sapo, na Região 5, e foi 

classificada igualmente pelos dois estudos como grau de risco muito alto. Em 2010 as 

residências destas áreas de risco foram desocupadas por solicitação da prefeitura e a população 

que ali estava passou a residir em conjuntos habitacionais seguros cedidos pela administração 

pública. Sendo assim, esta área não fez parte do atual mapeamento de risco do município.  

A Figura 6.53 apresenta a localidade de Córrego do Sapo, em 2006, contendo várias 

residências às margens do curso d’ água e a Figura 5.54 apresenta as mesmas margens 

desocupadas, no ano de 2015. 

 

Figura 6.53 – Área de risco muito alto na localidade do Córrego do Sapo, em 2006 

  
Fonte: Google Earth Pro (2016). 
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Figura 6.54 – Localidade do Córrego do Sapo desocupada, em 2015 

 
Fonte: Google Earth Pro (2016). 

 

6.4 AVALIAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS INSTITUCIONAIS 

 

As informações institucionais foram coletadas por meio de questionários junto a 

técnicos e secretários das pastas que estavam incluídas no plano de contingência do município 

de Camaragibe: Secretaria de Planejamento, Secretaria de Defesa Civil, Secretaria de Educação, 

Secretaria de Saúde, Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente e Secretaria de 

Infraestrutura. Esta análise indica como o município atua com vista para a gestão de risco.  

Em primeiro momento, com as conclusões extraídas das respostas contidas nos 

formulários, verificou-se a existência de pouca integração entre as secretarias quanto ao tema 

desastres naturais. Notou-se que as secretarias formularam respostas sem tanta objetividade 

quanto ao tema risco a desastres e, em exceção ao ocorrido, a Secretaria de Defesa Civil 

respondeu de forma objetiva e íntegra.  

Numa ordem de importância, no que diz respeito aos estudos associados a desastres, 

ficou claro que a Secretaria de Defesa Social a de Infraestrutura são as mais relevantes no 

enfrentamento dos problemas oriundos de processos naturais responsáveis por perdas 

socioeconômicas e humanas. A primeira delas, de Defesa Civil, é encarregada 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 e complementar as demandas da 

primeira, com melhoria das condições dos acessos, drenagem, da contenção das encostas, entre 

outras ações, visando a prevenção e mitigação do risco.  

Secundariamente, mas 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 
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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 

(Hospitais e Unidades Básicas de Saúde). Em caso de desastre, Camaragibe apresenta uma 

estrutura de apoio considerada satisfatória. 

 No que diz respeito ao relacionamento entre a gestão do município e as comunidades, 

foi observado tanto em campo quanto nos formulários aplicados junto aos gestores que existe 

uma lacuna preocupante. Ficou evidente a falta de participação comunitária nas ações de risco. 

Não há no município as NUDECs, os Núcleos de Defesa Civil que vêm sendo utilizadas com 

bastante êxito, provando que são importantes instrumentos na redução de risco. Observa-se, por 

exemplo, a experiência do município do Recife que hoje conta com NUDECs e NUDECs 

Jovens, este segundo atuando diretamente nas escolas, construindo a cultura da prevenção. A 

criação de NUDECs pode ajudar na criação deste canal de comunicação entre gestão e 

comunidade. 

Foram identificados líderes comunitários que atuam na temática somente nas 

localidades Alberto Maia, Jardim Teresópolis, São Pedro, São Paulo, Bairro dos Estados e Vale 

das Pedreiras, portanto, poucas são as comunidades que discutem seus problemas e suas 

possíveis melhorias.  

Quanto à defesa civil, foram observadas algumas insuficiências, tais como: inexistência 

de setor de geoprocessamento, não há sistema de monitoramento e alerta, não há aplicação de 

simulados de preparação. Sendo assim, é necessária uma melhor estruturação da defesa civil, 

tanto na própria edificação, quanto nos equipamentos e no quadro técnico. Sugere-se, ainda, 

que o Município promova a adequação da legislação municipal à Lei Federal nº 12.608/2012. 

Em uma avaliação preliminar, a vulnerabilidade institucional do município foi 

classificada como média. 

 

6.5 PROPOSTAS DE INTERVENÇÕES 

 

Como parte do projeto solicitado pelo Ministério da Integração Nacional, são indicadas 

propostas de intervenções de engenharia para a estabilização de encostas em áreas que 

apresentam grau de risco alto e muito alto para a mitigação do risco e reabilitação do local. 

As intervenções visam a melhor relação custo / benefício, a menor complexidade técnica 

e específica para cada situação identificada. É importante que a encosta seja analisada de forma 

abrangente e que as propostas de reabilitação sejam integradas. 
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Nesta dissertação será apresentada somente a proposta básica (croqui) elaborada para o 

subsetor 30 que foi classificado com grau de risco muito alto. A área localiza-se no Bairro dos 

Estados (Região 1), rua Henrique Dias, e é um dos únicos subsetores que possuem rede geral 

para o tratamento de esgoto sanitário e coleta de águas pluviais. A Figura 6.55 apresenta a 

situação atual do talude do setor, que possui inclinação próxima a 70º e suscetibilidade a 

processos de deslizamento e erosão. 

 

Figura 6.55 – (a) e (b): Talude objeto da proposta de intervenção no subsetor 30 

  
Fonte: GEGEP / UFPE (2015). 

 

Diante das informações coletadas e do pouco espaço que se tem entre o talude e as 

moradias, sugere-se as seguintes atividades: 

a) Serviços de limpeza de lixo e entulho; 

b) Terraplenagem para eventuais acertos de geometria da encosta (se necessário); 

c) Execução de tela argamassada com dimensões aproximadas a 6,0 m de altura e 250,0 m 

de comprimento; 

d) Construção de canaletas no topo do talude; 

e) Construção de descidas d’ água com bueiros e tubulação para a conexão na rede geral. 

 

O croqui da Figura 5.56 ilustra esta proposta básica de intervenção estrutural. O 

dimensionamento e posicionamento dos elementos propostos devem ser definidos com estudo 

detalhado do projeto e a microdrenagem deve ser projetada considerando o estudo hidrológico. 
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Figura 6.56 – Proposta básica de intervenção estrutural para o subsetor 30 

 
Fonte: GEGEP – UFPE (2016). 
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7 CONCLUSÕES E SUGESTÕES DE NOVAS PESQUISAS 

 

7.1 CONCLUSÕES 

 

O mapeamento de risco a movimentos de massa e inundações em áreas ocupadas de 

Camaragibe (escala 1:2.000), aplicou metodologias qualitativas de avaliação, associando 

indicadores de vulnerabilidade com suscetibilidade em áreas sujeitas a movimentos de massa e 

vulnerabilidade com perigo no caso de inundações. Os resultados obtidos com os métodos 

associados a cada processo se mostraram satisfatórios, com boa representação das diferentes 

condições encontradas nas áreas de estudo. 

 

Análise da Vulnerabilidade: 

 

A análise da vulnerabilidade, tanto para áreas de risco à movimentos de massa quanto à 

inundação, foi realizada a partir da associação de duas dimensões: físico-ambiental e 

socioeconômica e cultural. A dimensão determinante na vulnerabilidade das áreas estudadas 

em Camaragibe é a socioeconômica e cultural, indicando, dentre diversos fatores, a necessidade 

de fortalecimento das comunidades e de políticas administrativas voltadas à conscientização da 

população quanto ao risco existente nas áreas que ocupam.  

Foi observado que as metodologias usuais para o mapeamento de áreas de risco tendem 

a evidenciar os fatores de suscetibilidade de uma área a determinado processo, deixando a 

análise da vulnerabilidade em segundo plano, ou apenas incorporando características 

relacionadas à densidade populacional nos indicadores de suscetibilidade. Na metodologia 

apresentada, foram elaboradas as composições de 15 indicadores obtidos em atividades de 

campo e auxiliados por plataformas do IBGE, abordando aspectos da população em relação ao 

meio-físico e em relação às condições sociais, econômicas e culturais. A vulnerabilidade é um 

fator considerado determinante na análise do risco, já que representa o grau de consequência de 

um evento para os elementos expostos. 

 

Análise da Suscetibilidade: 

 

A análise da suscetibilidade a processos de movimento de massa, realizada através da 

obtenção de indicadores geológicos, geomorfológicos e de uso e ocupação, foi baseada em 

experiências anteriores do grupo e aperfeiçoada com a introdução de características que 
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permitiram abordar diversos cenários encontrados em campo. Embora a ocorrência de desastres 

seja estimulada pela ação antrópica, tanto nas encostas constituídas pelos sedimentos da 

Formação Barreiras quanto pelo solo residual de granito, o fator geológico foi determinante na 

composição da suscetibilidade, seguido pelo geomorfológico. A respeito do uso e ocupação do 

solo, seus resultados apresentaram-se preocupantes em relação às condições de cobertura 

superficial e revestimento da encosta, porém não foram determinantes na análise global. O 

município possui regiões bastante consolidadas e foram observadas intervenções estruturais de 

condições satisfatórias em, ao menos, 32 subsetores. 

Junto aos fatores de vulnerabilidade, para a composição do risco à processo de 

inundação foram sugeridos dois métodos de análise chamados de perigo. Pelo primeiro método, 

o perigo foi obtido através da altura d’ água máxima alcançada na área nos maiores eventos de 

inundação e pelo segundo método, além de considerar esta característica, abordou a velocidade 

de subida d’ água e sua capacidade de carga. Para o município em questão, os dois métodos 

apresentaram resultados iguais e condizentes com a realidade. Camaragibe não possui rios de 

grande porte que, em eventos extremos, possam apresentar grande potencial destrutivo, porém 

suas características geomorfológicas induzem à concentração de água em regiões específicas, 

podendo danos materiais à população. 

 

Análise do Risco: 

 

De maneira geral, dentre os 104 subsetores estudados em Camaragibe, concentrados na 

porção centro-sul do município, 28 foram classificados com risco muito alto (27%), 62 com 

risco alto (60%), 13 com risco médio (12%) e 1 com risco baixo (1%). Os subsetores de risco 

baixo fazem referência as áreas que foram expandidas no intuito de abranger todos os níveis de 

risco, validando a metodologia para os cenários menos críticos. 

 

Intervenções Estruturais: 

 

Os mapas de suscetibilidade, vulnerabilidade e risco possibilitam que a gestão municipal 

hierarquize as propostas de intervenções, tanto estruturais quanto de natureza socioeducativas. 

Nesta dissertação foi apresentado um croqui com a proposta básica de intervenção estrutural 

generalizada, em uma área de risco muito alto (subsetor 30) localizada no Bairro dos Estados. 
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Avaliação Institucional e Elementos de Interesse do Município: 

 

Em relação às características institucionais do município foram observadas algumas 

insuficiências na integração entre as secretarias quanto ao tema desastres naturais e no 

relacionamento entre a administração pública e as comunidades.  

A capacitação de profissionais da área e a instituição de programas que levam 

informações à população local a respeito dos riscos a desastres, poderiam influenciar na 

melhoria das práticas. Ao serem explanados, com certa frequência, os problemas decorrentes 

do lançamento de lixo, entulhos e águas servidas nas encostas e margens de cursos d’ água, por 

exemplo, a população tomaria maior consciência a respeito da importância de se coletar o lixo 

corretamente e de melhores práticas de tratamento de águas servidas. Nas comunidades onde 

não é possível o tráfego de caminhões, é realizado o recolhimento de lixo pelos garis 

comunitários, porém é comum observar o seu descarte em locais impróprios.  

Este atual cenário da Defesa Civil municipal não condiz com as administrações 

passadas, nas quais o setor possuía maior quadro de funcionários, maior incentivo à capacitação 

dos funcionários e realizava maior quantidade de obras de intervenções estruturais.  

Quanto aos equipamentos de apoio, o município possui uma estrutura satisfatória para 

abrigar a população ou prestar socorro em caso de necessidade. 

Em uma avaliação preliminar, a vulnerabilidade institucional do município foi 

classificada como média. 

 

Caracterização Geotécnica: 

 

A ampla campanha de caracterização geotécnica no Vale das Pedreiras (realizada pelo 

grupo GEGEP / UFPE em anos anteriores), permitiu que os principais fatores de causa e o 

mecanismo dos deslizamentos ocorridos pudessem ser reconhecidos, confirmando a boa 

qualidade dos ensaios realizados e dos parâmetros obtidos. Os fatores predisponentes à 

instabilidade foram a geologia e a ação antrópica e os fatores acionantes ou agravantes as 

precipitações pluviométricas intensas. Nesta área foram propostas medidas de mitigação e um 

plano de gestão de risco que não foram colocados em prática, acarretando na reativação do 

movimento de massa em 2015 e o colapso de 22 residências. 

Como complemento, apresenta-se uma síntese das caracterizações geológico-

geotécnicas realizadas em Camaragibe pelo grupo GEGEP / UFPE, sob coordenação do Prof. 

Dr. Roberto Quental Coutinho.  



277 

    

7.2 SUGESTÕES PARA NOVAS PESQUISAS 

 

O grau de risco de cada local é sujeito a alteração em função das frequentes 

modificações provocadas pelas ações antrópicas ou pela própria evolução dos relevos e 

processos do meio físico causadores de desastres. Portanto, é importante realizar o 

acompanhamento da dinâmica das áreas de risco para que o mapeamento esteja em constante 

atualização, sendo considerado para propor soluções de mitigação em áreas prioritárias ao longo 

do tempo e para o controle da ocupação das áreas ainda não habitadas. 

Para a compatibilização da suscetibilidade encontrada em cada subsetor estudado, 

sugere-se a elaboração de um mapa com a localização espacial das ocorrências. 

Como uma primeira proposta para o aperfeiçoamento da metodologia a processos de 

movimentos de massa, é importante avaliar em que condição utilizar o fator “evidências de 

movimentação” que, na presente metodologia, está integrado ao indicador geológico-

geotécnico. Como exemplo, Macedo e Mirandola (2016) apontam que as evidências de 

movimentação são importantes chaves para a validação das áreas de risco alto e muito alto. 

Estudos geológicos-geotécnicos já foram executados em algumas áreas de risco do 

município, porém há locais de ocorrências significativas que não foram realizadas quaisquer 

investigações. Um destes casos é o subsetor 25, localizado no Bairro dos Estados, que apresenta 

suscetibilidade muito alta a processos de movimento e transporte de massa, com presença de 

grandes cicatrizes de deslizamento e voçorocas. Outro subsetor que merece destaque é o 104 

(inundação) que fica localizado no bairro Jardim Primavera, exatamente no limite do município 

de Camaragibe com Recife. Seu solo turfoso com grande quantidade de matéria orgânica 

somado a presença de lençol freático elevado acabou absorvendo as residências situadas 

próximas à sua margem e a administração pública tomou iniciativas que não foram suficientes 

para a solução do problema. É importante que análises sejam realizadas para indicar as melhores 

propostas de mitigação e correção. É importante que a campanha de estudos geológico-

geotécnicos seja retomara na encosta do Vale das Pedreiras para o monitoramento das novas 

instabilidades e avanços do movimento. 
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