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RESUMO 

 

Os processos de ocupação nas cidades, que acontecem intensamente no país, com a ine-

ficiência do planejamento urbano e aliado à falta de políticas públicas habitacionais a-

dequadas, proporcionam um cenário complexo no que se refere aos riscos geológico-

geotécnicos. Este fato acaba por resultar em graves situações de riscos nas cidades e 

deixam a população exposta a eventos catastróficos. Este contexto também se aplica à 

área da cidade histórica de Ouro Preto/MG, ambiente formado em um cenário de eleva-

da complexidade geológica e geomorfológica, passível, portanto, de potenciais meca-

nismos de movimentos gravitacionais de massa e impactos diretos sobre a infraestrutura 

local e à população. O objeto deste trabalho consistiu em aplicar os princípios e as bases 

conceituais das análises de risco a processos geodinâmicos no Distrito Sede do Município, 

visando contribuir para a prevenção/mitigação dos riscos e para a gestão sócio-ambiental 

deste espaço. A proposta metodológica desenvolvida incluiu a organização e sistematização 

de um banco de dados por meio do Programa ArcGis e da criação de ferramentas como as 

fichas de campo para a coleta de dados padronizados. Foi ponto relevante também a contex-

tualização da cidade Patrimônio Cultural da Humanidade nos processos de gestão e geren-

ciamento das áreas de risco. Tais procedimentos, foram bases para a criação da metodologia 

do índice de risco, que foi obtido através da integração dos estudos dos condicionantes geo-

lógico-geotécnicos locais e da análise das vulnerabilidades das áreas e por meio das obser-

vações in loco da infraestrutura implantada em cada setor analisado. Este índice de risco 

propiciou a definição de um processo para hierarquização das áreas com alta probabilidade 

a processos como os movimentos gravitacionais de massa na cidade, uma forma de contri-

buir com a gestão pública nas tomadas de decisão quanto a implantação de obras de estabi-

lização ou sistemas de monitoramento para a prevenção aos desastres socioambientais.  

 

 

 

 

 

 
Palavras chave: risco geológico-geotécnico, prevenção, índice de risco, tomadas de deci-

sões. 
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ABSTRACT 

 

The processes of occupation in the cities, which happen intensely in the country, with 

the inefficiency of urban planning and the lack of adequate public housing policies, 

provide a complex scenario regarding the geological-geotechnical risks. This fact results 

in serious risk situations in the cities and leaves the population exposed to catastrophic 

events. This context also applies to the area of the historic city of Ouro Preto / MG, an 

environment formed in a scenario of elevated geological and geomorphological com-

plexity, which is therefore susceptible to potential mass-gravitational movements and 

direct impacts on the infrastructure local and population. The objective of this work was 

to apply the principles and conceptual bases of risk analysis to geodynamic processes in 

the Municipal District, aiming to contribute to the prevention / mitigation of risks and to 

the political and environmental management of this area. The methodological proposal 

developed included the organization and systematization of a database through the 

ArcGis Program and the creation of tools such as field files for the collection of stand-

ardized data. It was a relevant point also the contextualization of the city Cultural Herit-

age of Humanity for the processes of management and risk areas control. These proce-

dures were the bases for the creation of the methodology of the risk index, which was 

obtained through the integration of local geological and geotechnical conditions studies, 

the analysis of the vulnerabilities of the areas and through on-site infrastructure obser-

vations implemented in each. This risk index allowed the definition of a process for 

hierarchizing areas with high probability to processes such as the mass-gravitational 

movements in the city, a way to contribute to the public management in the decisions 

regarding the implementation of stabilization works or monitoring systems to prevent 

socio-environmental disasters. 

 

 

 

 

Keywords: geological-geotechnical risk, prevention, risk index, decision making. 
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CAPÍTULO 1 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

As análises de riscos urbanos tem contribuído cada vez mais com a proposição de 

melhorias às áreas de alta suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa. Estes 

eventos são, na atualidade, como é analisado pelo Atlas Brasileiro de Desastres Naturais 

(2012), um dos eventos que mais ocasionam em mortes e prejuízos econômicos no país. 

 

Os cenários de desastres urbanos no Brasil, vem enfrentando obstáculos cada vez 

maiores, em consequências de alguns fatos, dentre eles dos investimentos cada vez 

menores em medidas de prevenção. Os órgãos responsáveis pela segurança das encostas 

urbanas concentram seus esforços nos períodos pós catástrofes, com a grande parte dos 

investimentos em reconstrução e remediação e, muitas vezes, atuam com medidas sem 

orientação técnica de profissionais específicos da área. 

 

A cidade de Ouro Preto/MG, Patrimônio Cultural da Humanidade, tem em seu contexto 

geológico-geotécnico, um dos cenários brasileiros de grandes probabilidades a eventos 

relativos a movimentos gravitacionais de massa. O Distrito Sede em questão, se 

desenvolveu em um cenário de relevo acidentado, onde o núcleo urbano está entre 

serras com características distintas. Sua geologia é marcada por litologias complexas, 

que se correlacionam com a superposição de várias deformações que configuram a 

estruturação geológica do Quadrilátero Ferrífero. 

 

A ocupação urbana do Distrito Sede, foi intensificada pela industrialização, como a 

grande maioria das cidades brasileiras. Um dos pontos de destaque, é que a 

industrialização característica deste município foi, e, ainda é, a mineração. Esta 

atividade propiciou, devido as atividades de extração do ouro, nos séculos XVII e 

XVIII, grandes problemas geotécnicos para a atualidade.  

 

Os avanços populacionais seguiram e se intensificaram no decorrer do século XIX, com 

implantações de indústrias e instituições de ensino no município. As fragilidades sociais 
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da população advindas do interior como mão de obra, foram um dos pontos de grande 

relevância para o cenário atual das ocupações nas áreas de risco geológico-geotécnico. 

A inexistência de políticas públicas habitacionais e os processos de especulação 

imobiliária, resultaram na instalação da população de baixa renda, nas encostas 

íngremes e com os resquícios das atividades da mineração. 

 

As consequências destes processos de ocupação e a inexistência de políticas públicas 

habitacionais, são hoje grandes pontos de discussão para a geotecnia de riscos urbanos. 

As áreas ditas irregulares, onde se instalam a população de baixa renda, apresentam 

inexistência de legislação urbanística de ordenação físico-territorial, alta vulnerabilidade 

construtiva dos imóveis e são os locais com maiores números de eventos relativos a 

movimentos gravitacionais de massa.  

 

Os processos geodinâmicos menores apresentam alta frequência no município e são 

eventos que geram os maiores problemas às gestões públicas municipais. O avanço 

populacional ocorre constantemente com criação de acessos informais, cortes e aterros 

instáveis e moradias com inexistência de sistemas estruturais como fundações, vigas e 

pilares. Acompanhar estes processos é um grande desafio ao poder público local, já que 

a ineficiência dos órgãos fiscalizadores que poderiam frear esses assentamentos 

precários, são, atualmente alguns dos gargalos das políticas da cidade.   

 

A gestão e gerenciamento de riscos na cidade de Ouro Preto é ainda um ideal distante 

para o setor de Defesa Civil. Conforme o último mapeamento realizado pela CPRM 

(2016), foram contabilizadas áreas com diversos problemas geológico-geotécnicos, em 

sua maioria, os movimentos relativos a tipologias do tipo planar e rolamentos de blocos 

e grandes áreas com processos do tipo rastejo. Foram mapeados 258 setores de risco 

alto e muito alto, com 1398 edificações em risco. Dentre estes setores, só na Serra de 

Ouro Preto que é a área com maior fragilidade social e geológica-geotécnica, foram 

mapeados 152 setores. 

  

A realidade quanto ao cenário de riscos na cidade é um desafio à geotecnia de riscos 

urbanos. E, é necessário cada vez mais aprimorar técnicas que possam dar aos gestores 

municipais um resultado o mais próximo possível da situação real, e ainda metodologias 
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que possam ser aplicadas e atualizadas pelos agentes públicos que lidam com o tema no 

quotidiano.  

 

Um ponto de extrema importância é o diálogo contínuo entre os setores municipais que 

são responsáveis pelo ordenamento territorial, implantação de infraestrutura urbana, 

fiscalização, aplicação de políticas públicas habitacionais, meio ambiente e a Defesa 

Civil. Estes setores são os envolvidos no sucesso ou adversidades quanto aos desastres 

socioambientais e assim os responsáveis pela aplicação da gestão de riscos urbanos na 

cidade. Não se consegue atuar na segurança da população sem trabalhos de prevenção, 

investimentos em urbanização, políticas públicas habitacionais, planejamento urbano 

eficiente e atualização de legislações urbanísticas em conformidade com a realidade 

local. 

 

É relevante ainda, que para todo o cenário de atuação de uma gestão de riscos urbanos, 

os gestores públicos tenham a responsabilidade de fazer uma gestão que não implique 

na falta de segurança da população. Os clientelismos políticos são corriqueiros e 

acabam por gerar obras ineficientes como aplicações de pavimentações sem 

manutenções em sistemas de drenagem nas encostas e ainda contribuem com obras 

irregulares no momento em que colocam as questões políticas acima das legislações 

urbanas. Estas ações acabam por aumentar a exposição das populações das áreas de 

encostas aos riscos de movimentos gravitacionais de massa. 

 

Hoje, um dos principais pontos de diálogos nos setores públicos administrativos da 

cidade, é em relação aos seus planejadores. Este fato se deve a uma complexidade em se 

gerenciar uma cidade Patrimônio Cultural da Humanidade, onde se tem, uma cidade 

berço da história do país que limita as intervenções urbanas; por outro, uma geologia e 

geomorfologia desfavorável à expansão urbana. E, além de tudo isso, a criação 

constante de assentamentos irregulares com uma população fragilizada economicamente 

e com uma baixa percepção dos riscos. 

 

Torna-se, portanto, necessário promover regularizações fundiárias e urbanísticas 

capazes de mitigar os problemas já instalados, como forma de contribuir com a 

segurança da população destas áreas. Desta forma,  o presente estudo faz uma 

caracterização do gerenciamento de riscos na cidade de Ouro Preto/MG e propõe uma 

metodologia para o cálculo de um índice de risco para o Distrito Sede do Município. Tal 
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estrutura se utiliza de um modelo que permite exprimir a possibilidade de ocorrência de 

um acidente em um período de 1 (um) ano, com perda de vidas. Ainda tem a premissa 

de hierarquização dos problemas com uma possibilidade futura de avaliação de custos e 

tomadas de decisão. Estas ações podem dar um suporte técnico para futuros convênios 

estaduais e federais, com relação a implantação de obras e/ou sistemas de 

monitoramentos na cidade, e assim contribuir com a minimização dos riscos geológico-

geotécnicos. 

 

Neste estudo, foram utilizados programas como o SketchUp Pro para a produção dos 

detalhes das áreas de estudo. Para a criação dos gráficos de frequência os dados foram  

sistematizados com base na utilização dos softwares ArcGIS 9.3 e Microsoft Excel do 

pacote Microsoft Office 2010. 

 

Esta pesquisa faz parte das atividades do Projeto ‘Indentificação das àreas de risco de 

Ouro Preto’ inserido no programa de pesquisas firmado pelo Núcleo de Geotecnia 

(NUGEO) do Departamento de Engenharia Urbana (DEURB) da Universidade Federal 

de Ouro Preto e a Prefeitura Municipal de Ouro Preto, no qual englobam trabalhos de 

pós-graduação (mestrados) e trabalhos de conclusão de curso (TCC). 

 

A análise estatística por meio de um banco de dados, busca a compreensão dos padrões 

de repetição dos movimentos gravitacionais de massa ao longo de um espaço 

previamente delimitado. Esta pesquisa, apesar dos resultados analisados na cidade de 

Ouro Preto MG, tem como foco principal uma replicação da metodologia aqui adotada 

em outras regiões do Brasil como forma de hierarquizar as áreas com seus índices de 

risco para implantações de medidas para a minimização dos eventos catastróficos e para 

a contribuição nas tomadas de decisão pelos agentes púbicos. 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo geral 

Este trabalho possui como objetivo principal, a criação e aplicação uma metodologia de 

cálculo do Índice de Risco (iR) para as áreas com alta probabilidade aos eventos relati-

vos aos Movimentos Gravitacionais de Massa no Distrito Sede da Cidade de Ouro Pre-

to/MG. O Índice de Risco será um parâmetro metodológico para a hierarquização das 

áreas de risco geológico-geotécnico a processos geodinâmicos, como forma de contribu-

ir com as ações de prevenção, na priorização das áreas para locação de obras públicas de 
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infraestrutura urbana e/ou urbanização para minimização dos riscos ou ainda para ações 

de monitoramento.  

 

1.2.2 Objetivos específicos 

Em consonância com o objetivo principal, os objetivos específicos são etapas das ativi-

dades de análise e avaliação dos cenários de riscos, com as seguintes abordagens: 

 

 Caracterizar a importância da atuação efetiva e comunicação constantes entre os 

setores públicos que lidam diretamente com o ordenamento territorial, a fiscali-

zação, a implantação de obras de infraestrutura, o meio ambiente e as áreas de 

risco geológico-geotécnico na cidade de Ouro Preto/MG, como forma de aplica-

ção nas tomadas de decisão; 

 Caracterizar a importância da manutenção constante de um banco de dados para 

geração de dados estatísticos confiáveis e contribuir com as tomadas de deci-

sões; 

 Caracterizar a importância de ferramentas de coletas de dados, como forma de 

padronizar os dados e gerar resultados confiáveis em análises qualitativas e 

quantitativas; 

 Caracterização da importância, em se utilizar metodologias de análises de riscos, 

para gestão destas áreas, com foco na prevenção aos eventos relativos a Movi-

mentos Gravitacionais de Massa (MGM); 

 Caracterização de parâmetros internacionais do risco aceitável e tolerável, no 

cálculo do risco individual e replicação destes parâmetros para as áreas de estu-

do; 

 Validação da metodologia utilizada; 

 Caracterização metodológica para as tomadas de decisão com a hierarquização 

das áreas de alta probabilidade a MGM e alta probabilidade a ocorrência de per-

da de vidas humanas, no recorte territorial de estudo do Distrito Sede de Ouro 

Preto. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

A expansão urbana em assentamentos irregulares é, atualmente, um dos grandes 

responsáveis por ocorrências de processos de movimentos gravitacionais de massa. O 

Distrito Sede do Município de Ouro Preto/MG, não fica fora desta estatística, pelo 

contrário, os processos instabilizadores das encostas são reforçados por uma 

complexidade geológica-geotécnica das regiões onde se inserem estas áreas. Os grandes 
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históricos de processos geodinâmicos no Distrito Sede são grandes fontes de estudos no 

país. 

 

A proximidade do núcleo de pesquisa em geotecnia da Universidade Federal de Ouro 

Preto,  com os cenários de estudo, também foi um ponto que propiciou a elaboração 

desta análise.  Através de históricos de eventos relativos a processos de MGM e 

contando com os dados fornecidos pela Defesa Civil e trabalhos acadêmicos anteriores, 

a coleta de informações para as bases estatísticas, obteve um grande êxito. 

 

1.4 ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

Esta dissertação é dividida em 7 capítulos, sendo este primeiro um capítulo de 

introdução, apresentando uma breve contextualização do trabalho, com os principais 

objetivos da dissertação e sua organização. No Capítulo 2 será apresentado a 

metodologia utilizada na pesquisa e no desenvolvimento dos trabalhos. 

 

O Capítulo 3 apresenta a revisão bibliográfica que aborda de maneira sucinta toda a 

teoria da pesquisa. No Capítulo 4 são apresentadas as características da área de estudo, 

com uma descrição dos aspectos gerais do meio físico, abordagens do histórico de 

ocupação, das legislações urbanísticas, resumos cronológicos dos principais avanços da 

infraestrutura urbana, gerenciamento de riscos na cidade e os desafios de gerir uma 

cidade com características físicas e culturais tão importantes. 

 

As etapas metodológicas para a criação do índice de risco serão descritas no Capítulo 5 

da presente pesquisa, porquanto contém descrição detalhada das técnicas e processos 

que foram realizados. Já no Capítulo 6 são apresentados os resultados e as discussões 

obtidos na pesquisa, apresentando todas as interpretações das análises realizadas durante 

o seu desenvolvimento.  

 

Finalmente, no Capítulo 7, são apresentadas as principais conclusões e considerações 

acerca do trabalho com algumas proposições de pesquisas complementares para 

trabalhos futuros. 
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CAPÍTULO 2 
 

2. METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

O trabalho aqui apresentado está estruturado em etapas cuja sequência e organização 

estão representadas no fluxograma da Figura 2.1. 

 

Figura 2.1 - Fluxograma demonstrativo da sequência de etapas adotadas no trabalho 
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A elaboração desta pesquisa foi organizada conforme as etapas: 

 

Etapa I: teve como foco na obtenção de dados dos movimentos gravitacionais de massa 

no Distrito Sede da cidade de Ouro Preto/MG. Estes dados foram organizados em um 

banco de dados e as frequências dos eventos por bairro, bem como a probabilidade 

anual inicial, foram os primeiros resultados encontrados. Por meio dos resultados 

obtidos através dos cálculos das probabilidades iniciais, foi feita a primeira seleção das 

áreas modelos para a aplicação da metodologia proposta. A partir deste ponto, iniciou-se 

a pesquisa bibliográfica com a finalidade de buscar informações relevantes e integradas 

sobre os seguintes temas: 

 

 A cidade de Ouro Preto e as consequências dos eventos passados provocados 

por Movimentos Gravitacionais de Massa; 

 Movimentos gravitacionais de massa, gestão de riscos urbanos, análise de riscos 

urbanos, legislações urbanísticas, levantamentos de dados geológico-

geotécnicos, geomorfológicos, pedológicos e hidrológicos na área urbana da 

cidade de Ouro Preto. A análise de riscos foi feita a partir das observações dos 

perigos nas áreas, que partiram do levantamento da frequência dos dados, em 

seguida da análise das possíveis consequências; 

 Entendimento das relações intersetoriais municipais para aplicações das tomadas 

de decisões; 

 Todos os pontos de estudos foram georreferenciados individualmente, de forma 

que todos os locais estabelecidos para aplicação dos cálculos do Índice de Risco 

foram precisamente ajustados às localizações correspondentes. Como principal 

fonte de informação sobre a Cidade de Ouro Preto/MG e seu contexto 

geológico-geotécnico, utilizou-se os trabalhos de: Souza (1996); Bonuccelli 

(1999); Sobreira (1999); Fontes (2011); Oliveira (2010); Lobato (2005); CPRM 

(2016); 

 Estudo e seleção de relações empíricas da literatura, para os cálculos de 

probabilidades, vulnerabilidades e o ajuste dos cálculos com o fator de correção 

nos locais com implantações recentes de obras de infraestrutura urbana e análise 

do risco individial nas áreas. Os autores de referência para estes estudos foram: 
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Fell et al. (2004); Oliveira (2004); Amaral e Silva (2001); GEO (Geotechnical 

Engineering Office, 2004). 

 

Etapa II: criação da Ficha de Campo para a coleta de dados;  

 

Etapa III: campos para reconhecimento e entendimento das áreas de risco no Distrito 

Sede da Cidade de Ouro Preto/MG e identificação das áreas de estudo. Nesta parte do 

trabalho foram feitas diversas vistorias que passaram por todos os bairros que 

constituem a Serra de Ouro Preto (São Cristóvão, São Francisco, Morro Santana, Morro 

da queimada, Morro São Sebastião, Alto da Cruz, Piedade e Taquaral). Seguiu-se as 

vistorias pelos bairros da região sudeste (Santa Cruz e Caminho da Fábrica). A área ao 

entorno do Pico do Itacolomi conhecido como bairro Pocinho (Vila Itacolomi, Nossa 

Senhora do Carmo, Novo Horizonte). Os Bairros Saramenha, Tavares e Bauxita. O 

centro Histórico, os bairros Cabeças e Jardim Itacolomi. Os campos desta etapa foram 

feitos: 

 

 Campo 1: equipe do projeto ‘Indentificação das àreas de risco de Ouro Preto’; 

 Campo 2: equipes das SMDSHC e Defesa Civil para levantamentos das 

residências de origem dos beneficiários do projeto Aluguel Social; 

 Campo 3: vistorias das equipes: do Batalhão do Corpo de Bombeiros de Ouro 

Preto MG, Defesa Civil, Fiscalização e Posturas e do projeto ‘Indentificação das 

àreas de risco de Ouro Preto’ às áreas mapeadas pela CPRM (2016) como risco 

muito alto; delimitação final das áreas modelos; 

 Campo 4: Imageamento por meio de Drones das áreas modelos delimitadas. 

 

Etapa IV: proposta de metodologia para os cálculos do índice de risco (iR); 

 

Etapa V: aplicação da metodologia proposta  nas áreas selecionadas. 

 

Por fim foram realizadas as discussões e conclusões acerca do trabalho e a confecção da 

dissertação referente à presente pesquisa. 
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CAPÍTULO 3 
 

3. CONTEXTUALIZAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Neste capítulo, o contexto das ocupações brasileiras serão um dos focos de análise. As 

ineficiências nas legislações urbanísticas físico-territoriais nos núcleos urbanos, tem 

parte de contribuição no desencadeamento de processos catastróficos, como os 

Movimentos Gravitacionais de Massa. Esta constatação se deve a inobservância, por 

estas legislações, em sua grande maioria, das características físicas do meio.  

 

Como ponto principal serão abordados os conceitos sobre os MGM, gestão e 

gerenciamentos em riscos urbanos e as metodologias para a análise de riscos geológico-

geotécnicos, bem como os conceitos de risco social e individual. 

 

 

3.2 LEGISLAÇÕES URBANÍSTICAS E DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

 

Os trabalhos para a gestão das áreas de risco geológico-geotécnico, como a adoção de 

obras para minimização dos eventos adversos, devem ser elaborados obedecendo as 

limitações do ordenamento territorial. É importante ainda ressaltar, que a adoção de 

medidas estruturais, como as obras de engenharia, deve ser acompanhada de perto pela 

gestão dos espaços, de forma a não ocasionar com estas medidas, o estímulo a mais 

ocupações nas áreas de risco.  

 

As legislações de proteção e defesa civil no Brasil, são as medidas capazes de assegurar 

a comunidade uma proteção quanto a eventos catastróficos. A legislação nacional, passa 

por estratégicas de um ciclo básico de: prevençao e mitigação, preparação, resposta e 

recuperação. 

 

3.2.1 Legislações nacionais para o planejamento urbano 

A adoção de medidas de planejamento tem por princípio gerar elementos norteadores de 

ações futuras, com redução de efeitos negativos. Uma das formas de se planejar é 
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realizar uma percepção e o julgamento de um elemento sob sua perspectiva atual para 

que eventuais problemas caracterizados hoje sejam entendidos, o que permite direcionar 

as medidas necessárias para que estes não se repitam futuramente. 

 

A constituição brasileira (1988), em seu inciso IX do artigo 21, relata que compete a 

União elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de 

desenvolvimento econômico e social. E debate que compete aos municípios, segundo o 

inciso VIII do artigo 30, promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, 

mediante planejamento e controle do uso do solo, do parcelamento e da ocupação do 

solo urbano.  

 

Como proposta para o planejamento urbano, em junho de 2001 foi homologada a Lei 

Federal do Estatuto das Cidades Nº. 10.257.  Onde regulamenta os artigos 182 e 183 da 

Constituição Federal, e estabelece diretrizes gerais da política urbana. Nestes termos foi 

criada a política urbana com objetivo de ordenar o pleno desenvolvimento das funções 

sociais da cidade e da propriedade urbana. Destaca-se a lei de ordenação do uso e 

ocupação do solo entre outras que visam à preservação, conservação e compatibilização 

do uso urbano com o meio, observando seus limites e potencialidades.  

 

O Estatuto da Cidade também normatiza os instrumentos da política urbana, como o 

plano diretor municipal, disciplina do parcelamento uso e ocupação do solo, o 

zoneamento ambiental e muitos outros instrumentos de regulação das atividades 

urbanas. Esses instrumentos são então fundamentais na delimitação e orientação da 

expansão urbana, especialmente no que diz respeito ao direcionamento do crescimento 

das cidades em direção às áreas de risco geológico-geotécnico. 

 

Na Constituição Federal (1988), Capítulo de Política Urbana, Art 182, estabelece o 

Plano Diretor, como um instrumento básico da política urbana, obrigatório para cidades 

acima de 20 mil habitantes. 

 

Como o Ministério das Cidades normatiza, a revisão dos planos diretores, devem seguir 

às seguintes regras: Prazo máximo de dez anos, a contar da data do início da vigência da 

lei; Revisão antes de dez anos como uma previsão legal específica na lei do PD vigente; 

existência de estudos que apontem a necessidade de revisão. 
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É ainda ponto de extrema relevância para as legislações urbanas referentes a questão de 

Uso e Ocupação do Solo e que contribuem com a minimização de possíveis eventos 

catastróficos, citar a Lei Federal 6.766 de 19 de dezembro de 1979 (modificada pela Lei 

Federal nº 9.785/99, de 29/01/1999). Esta legislação dispõe sobre o parcelamento do 

solo urbano, onde não se permite o parcelamento do solo para áreas urbanas em terrenos 

com declividade igual ou superior a 30% (trinta por cento), a não ser que se atenda as 

exigências específicas das autoridades competentes. 

 

Nas atuações para o planejamento urbano, houve uma grande contribuição para 

possibilitar a diminuição das ocupações em topos de morros e reservas ambientais ou 

chamadas áreas verdes. Como uma ação governamental no país, foi instituído o novo 

Código Florestal, através da Lei Federal n. 4.771 de 15 de setembro de 1965. Esta lei foi 

adaptada para o solo urbano pela Lei Federal 7.803 de 18 de julho de 1989.  

 

Como normativa para a abrangência e atuação da administração pública nestas áreas é 

necessário o processo de regularização fundiária. Conforme é estabelecida na Lei 

nº13.465/17, a regularização fundiária deve ser entendida como um conjunto de 

medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que visam a adequação dos 

assentamentos ditos irregulares ou, os denominados, também núcleos urbanos 

informais. Esta ação tem por lei a incumbência de dar titulação a seus ocupantes, de 

modo a garantir o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções sociais 

da propriedade urbana e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

Ministério das Cidades (2017). 

 

Salienta-se que, em conformidade com a Lei 13.465/17 é vetada a Regularização 

Fundiária em áreas classificadas como de alto grau de risco. 

 

Ainda é necessário frisar que, cidades históricas apresentam, além das legislações 

urbanísticas como as relatadas anteriormente, leis em conformidades com seus 

perímetros de tombamentos como patrimônios culturais da humanidade. Estas leis são 

determinadas pelos órgãos responsáveis por manter seus registros históricos, como os 

Institutos de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). 
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É fato ainda, que a propriedade urbana,  precisa cumprir sua função social, atendendo 

aos objetivos da coletividade, através da garantia pelo Poder público da cidadania e 

dignidade da pessoa humana, dentro dos critérios de sustentabilidade social e ambiental. 

Reitera-se ainda a importância da comunicação entre os setores de planejamento urbano 

e aqueles que lidam com o monitoramento, mapeamento e gestão de riscos geológico-

geotécnicos nas cidades, já que a segurança da população é o objetivo primordial em 

uma sociedade. 

 

3.2.2 Legislação nacional de proteção e defesa civil e a implantação de cidades 

resilientes 

 

As medidas de ações quanto aos impactos dos desastres associados a episódios 

pluviométricos extremos, é uma ação recente no país. Nos anos de 2008 e 2010/2011 

com os eventos ocorridos em Santa Catarina e no Rio de Janeiro, respectivamente, 

houve uma grande comoção nacional e que colaborou com importantes avanços legais e 

institucionais que resultaram na tardia, mas de extrema importância incorporação da 

temática de gestão de riscos de desastres às agendas do planejamento urbano e da gestão 

pública de riscos urbanos. 

 

Após os eventos nas cidades de Santa Catarina e Rio de Janeiro, vieram as primeiras 

medidas mais claras e eficazes quanto a ações de Defesa Civil no país.  A primeira delas 

foi o Programa 2040 do Plano Plurianual 2012-2015, que trata da Gestão de Riscos e 

Resposta a Desastres, apresentando objetivos e dotações importantes para a evolução e 

consolidação da política de riscos urbanos. Veio com este programa a criação e 

instalação do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais 

(CEMADEN), na cidade de Cachoeira Paulista, SP, no âmbito do Ministério de Ciência 

e Tecnologia, e do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (CENAD), 

no âmbito do Ministério de Integração Nacional.  

 

Logo em seguida foram conformados marcos legais para atuação no tema como a Lei nº 

12.608 de 10 de abril de 2012 com um conjunto de ações em nível federal, que 

configuraram importante salto qualitativo na gestão de riscos de desastres no país. Esta 

nova legislação foi um grande avanço para criar no país a possibilidade de criar hábitos 

de atuação nas atividades de prevenção aos desastres. A Lei nº12.608 instituiu a Política 
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Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC) em que dispõe sobre o Sistema 

Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC) e o Conselho Nacional de Proteção e 

Defesa Civil (CONPDEC) e autoriza a criação de sistema de informações e 

monitoramento de desastres. 

 

A referida Lei que ainda não foi regulamentada até este ano de 2018, tem como 

principal foco ações de prevenção, sem desconsiderar as ações necessárias de resposta, 

de socorro e assistência e de recuperação, define as competências da União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios, isolada e conjuntamente, (artigos 6º ao 9º). 

 

A mesma Lei inova ao incluir os agentes políticos no rol de agentes de proteção e defesa 

civil e, ao definir as competências da União e dos entes federados, estabelece o vínculo 

da responsabilidade para com as ações, em sua área de abrangência.  

 

No que diz respeito à questão do risco geológico-geotécnico, segundo a Lei nº 12.608, 

os munícipios devem elaborar os planos de contingência de proteção e defesa civil, além 

de elaborar plano de implantação de obras e serviços para a redução de riscos de 

desastre, promovendo inclusive reassentamento das famílias instaladas em áreas de 

risco ou de proteção ambiental, devendo prover moradia temporária para estas. 

 

O que se deve destacar é que, embora não seja o único responsável pelo cenário de 

riscos, o Município é ente protagonista no âmbito das ações de proteção, prevenção e 

mitigação. Portanto, deve estar preparado para atender imediatamente a população 

atingida por qualquer tipo de desastre, evitando e/ou diminuindo perdas materiais e 

humanas.  

 

Com nova abordagem para as ações de prevenção e de recuperação aos desastres, em 02 

de junho de 2014 é sancionada a lei nº12.983. Esta lei  dispõe sobre as questões 

financeiras de transferências de verbas da União aos órgãos e entidades dos Estados, 

Distrito Federal e Municípios para a execução de ações de prevenção em áreas de risco 

de desastres e de resposta e de recuperação em áreas atingidas por desastres. Ainda 

aborda a possibilidade da criação de um Fundo Nacional para Calamidades Públicas, 

Proteção e Defesa Civil. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12340.htm#ementa.
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Outro avanço para as ações da gestão de riscos nacional e internacional é o Marco de 

Ação de Hyogo (2015-2030). Este instrumento é o mais importante para a 

implementação da redução de risco de desastres, adotado por países membros nas 

Nações Unidas. O objetivo é aumentar a resiliência das nações e comunidades diante de 

desastres, onde ficou definido as ações para o ano de 2015 e pós 2015, com a redução 

considerável das perdas ocasionadas por desastres, de vidas humanas, bens sociais e 

econômicos. 

 

A partir do ano de 2015 com a experiência adquirida com a implementação do Marco de 

Ação de Hyogo e buscando o resultado e os objetivos esperados, há necessidade de uma 

ação focada nos âmbitos intra e interssetorial, promovida pelos Estados nos níveis local, 

nacional, regional e global, nas quatro áreas prioritárias a seguir:  

 

1. Compreensão do risco de desastres; 

2. Fortalecimento da governança do risco de desastres para gerenciar o risco de 

desastres;  

3. Investimento na redução do risco de desastres para a resiliência;  

4. Melhoria na preparação para desastres a fim de providenciar uma resposta eficaz e de 

reconstruir melhor em recuperação, reabilitação e reconstrução. 

 

3.3 CLASSIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS MOVIMENTOS GRA-

VITACIONAIS DE MASSA  

 

Esta parte do trabalho tem por objetivo conceituar os Movimentos Gravitacionais de 

Massa (MGM), tendo em vista que são os eventos no país que ocasionam no maior 

número de vítimas fatais e em prejuízos financeiros como avalia o Atlas Brasileiro de 

Desastres Naturais (1991-2012). Ainda tem como premissa apresentar as principais 

características e tipologias destes fenômenos, evidenciando ainda os fatores 

condicionantes que desencadeiam na sua ocorrência. 

 

O Brasil possui, do ponto de vista do meio físico, condições propícias à ocorrência de 

movimentos de massa, em virtude de suas particularidades climáticas e 

geomorfológicas. Nas áreas urbanas, a presença destas características, associadas à 
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precariedade do avanço desordenado da população às áreas de encostas e os padrões 

construtivos das edificações, vêm provocando perdas para as populações e perdas 

econômicas de grande relevância para as administrações públicas. 

 

3.3.1 Classificação  

 

 

O movimento gravitacional de massa (MGM) foi definido por Varnes (1978), como 

sendo um fenômeno sob influência da força gravitacional terrestre. O deslocamento dos 

materiais que formam as encostas, que podem ser rochas, solos, preenchimentos, ou o 

misto destas combinações, ocorrem, devido a ação da gravidade, no sentido para baixo e 

para fora da encosta. 

 

Segundo Cruden e Varnes (1996), os movimentos gravitacionais de massa são 

caracterizados como eventos que podem ser induzidos por meio de um agente 

deflagrador como a água, o gelo, a neve e o ar, tombando, deslizando, espalhando-se ou 

fluindo.   

 

Nola (2015, apud Hutchinson, 1988), aborda que o conceito de movimento 

gravitacional deve ser feito nos trabalhos e pesquisas para dar uma melhor definição e 

caracterização aos estudos. Ainda analisam que essa estruturação, facilita a divulgação 

de ideias em desenvolvimento e, na medida do possível, promove uma clara e 

consensual terminologia.  

 

Conforme Rodrigues (1998) é de fundamental importância a adoção de uma 

classificação que seja efetiva para a finalidade da pesquisa. 

 

Segundo Corteletti (2017), uma das classificações mais usuais na comunidade científica 

é a de Varnes (1978) e serve como base de vários estudos e instruções de organizações 

internacionais ligadas ao assunto, como a United States Geological Survey (USGS) e 

International Association for Engineering Geology and the Environment (IAEG).   

 

Como neste trabalho não é um dos objetivos a adequação e atualização destas versões, 

será adotada a que levará a uma melhor compreensão dos movimentos de massa 

gravitacionais para a efetiva finalidade da pesquisa, como bem aponta Rodrigues 

(1998).  
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Em âmbito nacional, Tominaga (2009) aponta entre as principais classificações as de 

Freire (1965), Vargas (1966), Costa Nunes (1969), Guidicini e Nieble (1984) e Augusto 

Filho (1992). A seguir na Tabela 3.1, será apresentada uma abordagem dos movimentos 

gravitacionais de massa com uma classificação simples e de fácil compreensão.  

 

Adotou-se, neste trabalho, a classificação proposta por Augusto Filho (1992), que 

ajustou a classificação de Varnes (1978) para as características das realidades 

ambientais brasileiras, que leva em consideração, principalmente, a composição do 

material e a velocidade de deslocamento.  

 

Tabela 3.1 - Principais tipos de movimentos de massa em encostas (Modificado de Cor-

teletti, 2017) 

Movimento de Massa Imagem Descrição 

 

 

 

 

 

 

 

Rastejos (Creep) 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

USGS (2008 

Vários planos de desloca-

mento (internos); 

 

Velocidades muito baixas 

e decrescentes com a 

profundidade; 

 

Movimentos constantes, 

sazonais ou intermitentes; 

 

Solo, depósitos, rocha 

alterada/fraturada; 

 

Geometria indefinida; 

Conceito  

Segundo Freire (1995), os processos de rastejo e sua ocorrência estão associados a alguns mecanismos que, indi-

vidual ou conjuntamente, atuam no seu desenvolvimento, tais como: o inchamento e a contração do solo devido 

às variações de umidade; a ação constante da gravidade, que em períodos chuvosos é intensificada pelo aumento 

de peso do solo e o consequente aumento das tensões cisalhantes; a formação de pressões positivas de percolação 

da água durante chuvas intensas; a redução da coesão do solo pelo aumento da umidade; e o efeito da variação 

térmica que resulta no deslocamento de material. 

Movimento de Massa Imagem Descrição 

Deslizamentos ou Escorrega-

mentos (landslides) 

 
Tominaga (2009) 

Poucos planos de deslo-

camento; 

 

Velocidades médias e 

altas; 

 

Pequenos e grandes volu-

mes de material; 

 

Geometria e materiais 

variáveis; 
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Tabela 3.2 (Continuação) - Principais tipos de movimentos de massa em encostas 

(Modificado de Corteletti, 2017) 

Conceitos 

 

Segundo Oliveira (2004), os escorregamentos planares ou translacionais apresentam superfície de ruptura em for-

ma planar, que acompanha descontinuidades mecânicas e hidrológicas já existentes no material. Deste modo, em 

períodos de maior pluviosidade, a superfície de contato do solo com a rocha sã, que já está fragilizada pelas descon-

tinuidades citadas, rompe-se rapidamente. A massa de solo que se movimenta apresenta morfologia rasa e na maio-

ria das vezes com maior extensão no comprimento. 

 

Os escorregamentos circulares ou rotacionais apresentam superfície de ruptura circular, ao longo da qual ocorre o 

movimento de rotação do maciço de solo, incidindo, sobretudo em solos espessos e homogêneos. Este é um tipo de 

processo muito comum em estradas e rodovias, devido, sobretudo, à construção de taludes artificiais. (Olivei-

ra,2004). 

 

Os escorregamentos em cunha têm sua ocorrência associada a regiões que apresentam um relevo fortemente con-

trolado por estruturas geológicas, como maciços rochosos pouco ou muito alterados, nos quais a existência de duas 

estruturas planares, desfavoráveis à estabilidade, condiciona o deslocamento de um prisma ao longo do eixo de 

interseção destes planos (Tominaga, 2009) 

Movimento de Massa Imagem Descrição 

 

Quedas (Falls) 

 
 

 
 

USGS (2008) 

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; 

 

Tombamento. 

Conceitos 

Segundo Varnes (1978), as quedas são definidas como movimentos muito rápidos (variando entre 0,3 e 30 m/s) em 

que uma massa de qualquer tamanho, de solo e/ou rocha é destacada da área contígua do talude onde está situada, 

envolvendo normalmente queda de detritos precedendo a ruptura. O deslocamento ocorre principalmente por queda 

livre, por rolamento ou salto do material. 

 

As causas das quedas são diversas: alternância de congelamento e degelo ao longo de fraturas e juntas em regiões 

frias, variação térmica do maciço rochoso, perda de sustentação dos blocos por ação erosiva da água, desconfina-

mento lateral do maciço rochoso devido a entalhes recentes, alívio de tensões de origem tectônica, vibrações e ou-

tras, Tominaga (2009). 
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Tabela 3.3 (Continuação) - Principais tipos de movimentos de massa em encostas 

(Modificado de Corteletti, 2017) 

Movimento de Massa Imagem Descrição 

 

Corridas (debris flow) 

 

 

 

 
Tominaga (2009) 

 

muitas superfícies de deslocamento 

(internas e externas à massa em movi-

mentação);  

 

movimento semelhante ao de um líqui-

do viscoso;  

 

desenvolvimento ao longo das drena-

gens;  

 

velocidades médias a altas;  

 

mobilização de solo, rochas, detritos e 

água;  

 

grandes volumes de material;  

 

extenso raio de alcance, mesmo em 

áreas planas.  

Conceito 

As corridas são movimentos gravitacionais que podem atingir velocidades médias a altas devido às características 

do material transportado que assume comportamento de um fluido viscoso quando em contato com um dado 

volume de água. Isso se dá em virtude da perda de atrito interno pela destruição da estrutura devido ao excesso 

de água, Lopes (2006). 

 

3.3.2 Caracterização  

 

 

Para a caracterização dos movimentos de massa, em um primeiro momento, será 

definido o conceito de taludes e encostas. Por taludes, será referenciado a superfície 

inclinada de maciços terrosos, rochosos ou mistos (solo e rocha), resultantes de 

processos geológicos e geomorfológicos diversos. Augusto Filho e Virgili (1998).  

 

Segundo Oliveira (2004), os taludes podem ser naturais, quando não houver ação 

antrópica ou taludes de corte quando, resultado de intervenções humanas ou ainda, 

taludes artificiais, que constituem as superfícies inclinadas de aterros de solo, 

fragmentos de rocha, rejeitos industriais e minerários.  

 

Ainda conforme Oliveira (2004), a designação de encosta natural tem significado mais 

amplo devido a sua área de superfície inclinada. O termo ainda se deve a urbanização da 

área, quando a encosta apresenta uma sessão extensa e integral ou parcialmente ocupada 

por moradias, comércio, indústria, sistema viário, equipamentos urbanos, etc.  
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Como relata Leroueil et al., (1996 apud Oliveira 2004), gerir o uso do solo requer 

conhecimento específico, análise e controle dos fenômenos de movimentos de massa 

que são consequências do comportamento tensão-deformação-tempo dos materiais 

constituintes das encostas.  

 

Ainda é analisada a extrema importância dos sistemas especialistas para análise das 

estabilidades das encostas. Esse dispositivo tem a ver com as habilidades técnicas de 

todos os profissionais envolvidos, com o intuito de disponibilizar dados de estabilidade 

de encostas e criação de uma ferramenta de ajuda para a coleta de informações 

qualitativas e quantitativas do comportamento de uma encosta natural ou talude 

artificial, como as fichas de campo. 

 

Esta ação de criação de fichas de campo para coleta de dados é base para realizar 

previsões de movimentos potenciais e suas consequências, sendo, então fundamentais 

para a elaboração de uma Avaliação de Risco e, proposição de medidas remediadoras, 

medidas estas essenciais no Gerenciamento de Risco. Neste sentido Vaunat et al., 

(1992, apud Oliveira 2004) propôs uma metodologia para a estimativa de risco de 

movimentos de massa em encostas. A abordagem sugerida inclui quatro etapas: 

 

1. Classificação da informação relacionando a encosta em três classes: fatores 

predisponentes “in situ”, que determinam a sensibilidade da encosta após a 

ocorrência de um fator deflagrador, ou uma mudança nos fatores agravadores; 

fatores deflagradores ou agravadores, que são tanto temporários ou evoluídos; 

fatores reveladores, consistem em todas as informações que evidenciam a 

evolução das encostas, mas não participam desta; 

2. Caracterização de todos os movimentos possíveis e fontes de perigos possíveis 

com base nos fatores previamente definidos; 

3. Estimativa da probabilidade de ocorrência de cada movimento, ou seja, da 

condição ou situação de risco que, por sua vez, depende da probabilidade de 

ocorrência de fatores deflagradores ou agravadores; 

4. Estimativa do risco total ou as consequências esperadas associadas com o 

movimento de massa, dependendo da tipologia, magnitude e probabilidade de 

ocorrência do movimento. 
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Guidicini e Nieble (1976) tratam das características dos movimentos gravitacionais de 

massa ligados a agentes predisponentes e causas com foco nos aspectos geológicos, 

geomorfológicos e hidrológicos das encostas.  

 

Para entender o início dos processos deflagradores destes movimentos, será feita uma 

distinção dos termos causa e agente, como Guidicini e Nieble (1976) abordam: Causa é 

o modo de atuação de um determinado agente. Os autores atribuem que um agente pode 

se expressar por meio de uma ou mais causas. Citam, ainda, o exemplo da água que é 

um agente que pode influenciar na estabilidade de uma massa de solo de diversas 

formas: no desencadeamento de um processo de solifluxo (encharcamento do solo 

provocado pelo degelo) e no caso de liquefação instantânea (aumento da pressão 

neutra).  

 

Para este trabalho, conforme Oliveira (2004) aborda, será exposto na Tabela 3.2 os 

agentes predisponentes e os agentes efetivos imediatos e preparatórios para um possível 

movimento de massa gravitacional. 

 

Os agentes predisponentes são considerados aqui como o conjunto de condições 

geológicas, geométricas e ambientais em que o movimento de massa poderá ocorrer. 

 

Os agentes efetivos são conjuntos dos elementos diretamente responsáveis pelo 

desencadeamento de movimentos de massa, nestes se inclui a ação antrópica. Por sua 

vez, os agentes efetivos podem ser preparatórios e imediatos. A Tabela 3.2 apresenta os 

agentes que devem ser observados no estudo dos agentes deflagradores de movimentos 

de massa. 

 

Tabela 3.4 - Agentes deflagradores dos movimentos gravitacionais de massa (Modifi-

cado de Oliveira, 2004) 

Agentes Predisponentes Agentes Efetivos Preparatórios Agentes Efetivos Imediatos 

a) Complexo geológico; 

b) Complexo morfológico; 

c) Complexo climato-hidrológico; 

d) Ação da gravidade; 

e) Radiação solar; 

f) Vegetação original. 

a) Pluviosidade; 

b) Erosão pela água ou vento; 

c) Congelamento e degelo; 

d) Variação de temperatura; 

e) Ação de fontes e mananciais; 

f) Oscilação de nível dos lagos e marés e do 

lençol freático (intemperismo físico); 

g) Ação humana e de animais, inclusive 

desflorestamentos (agentes ambientais); 

h) Dissolução química (intemperismo quími-

co). 

a) Chuvas intensas; 

b) Fusão de gelo e neve; 

c) Erosão; 

d) Terremotos (endógenos); 

e) Ondas; 

f) Vento; 

g) Ações antrópicas, etc. 
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3.3.3 Abordagem por aspectos geológico-geomorfológicos e hidrológicos para a 

estabilidade das encostas 

 

Como processo inicial de descrição, o ambiente geológico apresenta algumas 

características inerentes, como abordam Augusto Filho e Virgilli (1998), em que 

favorecem a instauração dos processos de movimentos de massa. Tais características 

estão relacionadas à litologia, à estrutura (fraturas, diáclases, juntas etc.), às 

propriedades internas (textura e mineralogia), à coesão e o ângulo de atrito, à 

permeabilidade e ao manto de intemperismo. As descontinuidades da rocha, quando 

presentes e concentradas muito próximas, favorecem a ação do tempo facilitando, 

assim, a surgência de zonas de instabilidades. 

 

Para a caracterização dos movimentos de massa em maciços naturais e artificiais e 

processos erosivos, Carvalho (1996) relaciona as principais informações que são 

relevantes e precisam ser levantadas, conforme o resumo na Tabela 3.3. 

 

Tabela 3.5 - Principais características a serem analisadas para a estabilidade de taludes 

naturais e artificiais (Modificado de Oliveira, 2004) 

Taludes Naturais Taludes Artificiais 

 A forma, altura e inclinação dos taludes das en-

costas; 

 A gênese do maciço; 

 O tipo de rocha do substrato; 

 A espessura, orientação, disposição e tipo de ma-

terial das camadas ou horizontes presentes no 

perfil do solo; 

 O tipo de orientação dos planos de fraqueza (xis-

tosidade, fraturas, acamamentos, etc.); 

 A presença de blocos e matacões em superfície; 

 A presença de solos micáceos ou argilosos ex-

pansivos, particularmente sensíveis à desagrega-

ção superficial; 

 A presença de depósitos elevados e/ou inclinados 

de argilas orgânicas possivelmente sensíveis; 

 declividade longitudinal de drenagens; 

 A presença de depósitos aluvionares ou coluvio-

nares nos trechos superiores de drenagens de ele-

vada declividade; 

 A forma e dimensão de bacias hidrográficas ser-

ranas; 

 A hidrogeologia dos maciços (posição do lençol 

freático, existência de lençóis suspensos, pontos 

de surgência d’água, etc.); 

  

 A existência de fossas, pontos de lançamento de 

águas servidas em superfície e vazamentos em 

redes de abastecimento de água; 

 A presença de lixo depositado em taludes. 

 Tipo de maciço (aterro, aterro sanitário 

ou depósitos artificiais de encostas); 

 Altura e inclinação dos taludes; 

 Possibilidade de ocorrência de acúmulo 

de fluidos no interior do maciço; 

 Tipos de materiais presentes (solo, frag-

mentos de rocha, entulho ou lixo); 

 Obstrução das linhas de drenagem natu-

rais; 

 Existência de saias de aterro mal compac-

tadas; 

 Existência de solos argilosos moles em 

várzeas ou mangues junto à base do ma-

ciço; 

 Existência de cortes ou erosão por ravi-

namento nos taludes. 
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Como situações de processos desencadeadores dos escorregamentos, será relatado a 

seguir os principais processos analisados e descritos por diversos autores: 

 

 Segundo os autores (Wolle e Carvalho, 1994; Fernandes et al., 2004), o processo 

de condutividade hidráulica do solo, que são os eventos que acontecem nas 

zonas de diferentes resistências, onde propiciam desiguais permeabilidades no 

solo, influenciando na percolação ou na concentração d’água, podem retratar um 

fator importante no desencadeamento dos escorregamentos, principalmente em 

áreas de espessos mantos de alteração. Alguns estudos sobre as propriedades dos 

solos na região da Serra do Mar apontam que a descontinuidade hidráulica 

dentro desses mantos, muitas vezes, atua como barreiras impedindo a infiltração 

e circulação ou percolação da água, estando relacionados ao contato solo – 

rocha. 

 Conforme analisam (Guidicini e Iwasa, 1976; Tatizana et al.,1987; Augusto 

Filho Virgili, 1998), a água proveniente da precipitação é o principal elemento 

deflagrador dos escorregamentos em ambientes tropicais e subtropicais. O que 

se leva em consideração nestes casos é a sua intensidade, a duração e o tempo de 

retorno. O fator chuva está diretamente associado com a dinâmica das águas de 

superfície e subsuperfície. 

 (Tatizana et al.,1987; Bigarella et al.,2007) abordam a questão da cobertura 

vegetal nos taludes, em que é um fator muito importante na estabilidade de 

encostas. As alterações em sua cobertura podem, inicialmente, retardar o 

movimento ou até mesmo acelerar a deflagração dos escorregamentos. Tal fator 

é de suma importância, pois controla o escoamento superficial e a infiltração da 

água no solo, diminuindo a presença da mesma no subsolo. 

 

Segundo Greenway (1987), a cobertura vegetal quando em situações de solos rasos, 

pode ser o processo propulsor para o mecanismo de ruptura sem ter ocorrido alterações 

nestas coberturas. Este fato é explicado por meio de dois fatores, o mecânico que 

representa a interação física da folhagem ou sistema de raízes com a encosta, e os 

hidrológicos, em que são fatores complexos do ciclo hidrológico. O que se relata em 

diversas bibliografias como Tatizana et al., (1987), é o papel fundamental da vegetação 

no ciclo dinâmico da água na encosta e consequentemente no solo. A principal atuação 

da vegetação para os autores está na retenção da água, impedindo o impacto direto sobre 
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o solo, bem como, a retenção de uma parcela de água precipitada, que volta à atmosfera 

pela evaporação, diminuindo assim, a infiltração e o escoamento superficial da água. 

 

Segundo Terzaghi (1967, apud Oliveira, 2004), as causas de movimentos de massa 

podem ser internas, ou seja, causas que levam ao colapso sem que se verifique qualquer 

mudança nas condições geométricas do talude e que resultam da diminuição da 

resistência interna do material. Causas externas que provocam um aumento das tensões 

cisalhantes sem que haja diminuição da resistência do material, e, por fim, causas 

intermediárias que resultam dos efeitos causados por agentes externos no interior do 

talude, conforme Tabela 3.4. 

 

Tabela 3.6 - Fatores condicionantes dos processos de instabilizações de encostas (Mo-

dificado de Guidicini e Nieble, 1976) 

Causas Internas Causas Intermediárias Causas Externas 

 

 Efeito de oscilações térmi-

cas; 

 Diminuição dos parâmetros 

de resistência por razão do 

intemperismo. 

 

 

 Elevação do nível piezomé-

trico em massas “homogê-

neas”; 

 Elevação da coluna de água 

em descontinuidades; 

 Rebaixamento rápido do 

lençol freático; 

 Erosão subterrânea retro-

gressiva (“piping”); 

 Diminuição do efeito de co-

esão aparente. 

 

 

 Mudança na geometria do 

sistema; 

 Efeitos de vibrações; 

 Mudanças naturais na incli-

nação das encostas. 

 

 

Para a contextualização da velocidade dos movimentos, Guidicini e Nieble, (1984), 

afirma que depende da inclinação da superfície de escorregamento, da causa inicial de 

movimentação e da natureza do terreno. Variam de quase zero a alguns metros por 

segundo. Os movimentos mais bruscos ocorrem em terrenos relativamente homogêneos, 

que combinam coesão com atrito interno elevado. Nestes terrenos a superfície de 

escorregamento é mais inclinada. 
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3.4 ANÁLISE DE RISCOS URBANOS  

Como aborda a geógrafa francesa Ivetty Veyret, não existem cenários com risco zero, 

por esse motivo é de extrema relevância o gerenciamento de riscos. O que deve se frisar 

é que esse gerenciamento envolve escolhas políticas e decisões em relação ao ordena-

mento do território. Ainda conforme Veyret (2007), um instrumento fundamental para 

prevenção e gestão dos riscos está exatamente relacionado com o ordenamento do terri-

tório, ou seja, os instrumentos de planejamentos territoriais. 

 

Em um contexto de planejamento para as ações de Gerenciamento de riscos Urbanos, 

Ogura (1995) inclui uma sequência de atividades, estas iniciativas são pautadas na pre-

venção e preparação. A UNDRO, dentro da linha de abordagem dos Programas de Miti-

gação de Desastres, também trabalha dentro das etapas de prevenção e preparação. As 

atividades abordadas para um adequado gerenciamento de riscos são detalhadas a se-

guir: 

 

a) Identificação das situações de risco; 

b) Análise de risco; 

c) Medidas de prevenção de acidentes; 

d) Planejamento para situações de emergência; 

e) Informações e treinamento do público. 

 

Conforme a legislação nacional de proteção e defesa civil a PNPDEC Lei nº 12.608, os 

ciclos de ações, que devem ser executadas pelos sistemas integrados de Defesa Civil e 

pela sociedade devem ser pautadas na: Prevenção, Mitigação e Preparação, que são as 

definições da lei para a gestão e gerenciamentos em riscos urbanos. 

 

Dentro dos municípios as COMPDECs são órgãos municipais que atuam nas atividades 

de gerenciamento de riscos urbanos. Estes departamentos são regulamentados por legis-

lações federais e municipais, e contam com funcionários públicos municipais ou fun-

cionários comissionados, estes últimos nomeados por uma gestão política. A atuação 

das COMPDECs dentro dos municípios é ainda uma atividade que necessita de melho-
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res legislações internas, que coloquem o órgão com o papel de relevância para a atuação 

nas atividades de Prevenção, Mitigação e Preparação. 

Para os conceitos inerentes à gestão de riscos urbanos, como aborda Corteletti (2017), o 

conceito de risco vem sendo motivo de discussão desde a década de 70 do século XX, 

com grande diversidade de conceitos e de terminologias. É fato também a ampla discus-

são sobre os conceitos de suscetibilidade, perigo (hazard) e vulnerabilidade.  

 

A abordagem destes conceitos será exposta neste trabalho como forma de apresentação 

dos diversos pesquisadores e instituições de pesquisa que trataram o tema. Desta forma 

será tratado o conceito mais próximo ao objetivo específico desta pesquisa. Será apre-

sentado uma abordagem sucinta dos termos usuais do gerenciamento de riscos e meto-

dologias de cálculo de risco. 

 

3.4.1 Desastres socioambientais 

 

Farah (2003), trata sobre a incoerência do termo desastre natural, dentro de uma análise 

geográfica, para distinguir os eventos que ocorrem em áreas de risco e promovem per-

das materiais e humanas. Esta concepção é analisada pela autora devido ao termo natu-

ral, onde o mesmo pode ser entendido, de forma distante da realidade, como evento com 

imponderabilidade e com imprevisibilidade, o que leva a crer que o seu emprego oculta 

os principais responsáveis pela ocupação ilegal de áreas de risco e as consequências 

devido a ineficiência do planejamento urbano. 

 

Ribeiro (2010) analisa que assumir uma visão ‘naturalista’ do risco significa, ao mesmo 

tempo, adotá-lo como fatalidade, quando na realidade, os mesmos são criados social-

mente, produzidos na interação não cuidadosa entre a sociedade e a natureza.  

 

Para este trabalho, devido a abordagem social do risco utilizaremos o termo desastres 

socioambientais. O termo tem a ver com os mecanismos que geram os desastres, onde 

as origens são naturais, mas a sociedade interfere nesses mecanismos quando modifica a 

paisagem, muitas vezes sem acompanhamento técnico. Além disso, a vulnerabilidade 

dos diferentes atores da sociedade interfere na intensidade e magnitude dos desastres, 

dando ao mesmo um caráter essencialmente socioambiental.  



 

27 
 

 

3.4.2 Risco 

 

Em 1981, como aborda Corteletti (2017), um comitê da United States Society for Risk 

Analysis, como resultado de quatro anos de estudos, publicou 14 diferentes definições 

sobre Risco. Ressaltou-se que as definições não poderiam alcançar uma ampla concor-

dância e recomendou-se que não fosse estabelecida uma definição única e simples de 

Risco, mas que o termo fosse adequado de forma mais apropriada para cada caso. 

 

Para as aplicações e inferências deste trabalho, buscou-se a bibliografia de pesquisado-

res e de Instituições de pesquisas e estas foram resumidas na Tabela 3.5. Optou-se por 

encontrar pesquisadores nacionais e internacionais e organizações que abordam o tema 

e que são mais usuais na comunidade acadêmica e profissional. 

 

Tabela 3.7 - Relação de conceitos de risco (Modificado de Corteletti, 2017) 

RISCO 

P
es

q
u

is
a

d
o

re
s 

Autor Conceito 

Varnes (1984) 

Representa o número esperado de vidas perdidas, pessoas 

feridas, danos à propriedade e interrupção de atividade 

econômica, devido a um fenômeno particular para uma 

dada área e período de referência. 

 

Augusto Filho et al.   (1990) 

Representa a possibilidade ou a probabilidade de ocorrência 

de algum dano a uma população (pessoas, estruturas físicas, 

sistemas produtivos) ou a um segmento da mesma. É uma 

condição potencial de ocorrência de um acidente. 

Cerri (1993) 

Representa o produto entre a probabilidade de ocorrência de 

um escorregamento e as consequências desse evento. Quan-

titativamente: 

Risco=Probabilidade x Consequências. 

Veyret (2007) 

Representa a percepção de um perigo possível, previsível, 

em maior ou menor grau, por um grupo social ou um indi-

víduo que tenha sido exposto a ele. 

Fell et al. (2005) 

Representa a medida da probabilidade e severidade de um 

efeito adverso para a vida, a saúde, a propriedade ou o meio 

ambiente. Produto entre a probabilidade de um evento 

adverso e as consequências se o mesmo evento ocorre. 

In
st

it
u

iç
ã

o
 d

e 
P

es
q

u
is

a
 

IUGS-WGL - Int. Union Of 

Geological Sciences (Land-

slide Working Group) – 

(1997) 

Trabalham com a ideia da medida da probabilidade e gravi-

dade de um efeito adverso para a propriedade, a saúde ou 

meio ambiente. Segue em notas que “Risco é estimado pelo 

produto de consequências X probabilidades”. No entanto, 

uma interpretação mais geral de risco implica uma compa-

ração da probabilidade e consequências de uma forma de 

não produto. 
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Tabela 3.8 (Continuação) - Relação de conceitos de risco (Modificado de Corteletti, 

2017) 

RISCO 
In

st
it

u
iç

ã
o
 d

e 
P

es
q

u
is

a
 

Autor Conceito 

JTC32- (Joint Technical 

Committee on Landslides and 

Engineered Slopes 32) 

realizado em 2004 com as 

instituições ISSMGE, ISMR e 

IAEG 

Referem-se a medida da probabilidade e gravidade de um 

efeito adverso à saúde, vida, propriedade, ou ambiente. 

Quantitativamente: Risco = Hazard X Potencial Worth of 

Loss. Isto pode ser também expresso como "Probabilidade 

de um evento adverso vezes as consequências se o evento 

ocorre”. 

 

USGS - United States Geolog-

ical Survey- (2008) 

 

Tratam sobre os riscos de escorregamentos em que os riscos 

é a probabilidade de consequências prejudiciais – o número 

esperado de vidas perdidas, pessoas feridas, extensão de 

danos à propriedade ou sistema ecológicos, ou interrupção 

das atividades econômicas – dentro de uma área sujeita a 

escorregamentos. O risco pode ser de abrangência individu-

al ou coletiva, resultante da interação entre a ameaça e a 

vulnerabilidade individual ou coletiva. 

ABNT / NBR 

ISSO/31.000:2009 

Abordam o efeito das incertezas sobre os objetivos de uma 

organização. 

 

Para a presente pesquisa será adotado o conceito que trata que o Risco = Probabilidade 

x Consequências, como adotam IUGS-WGL (1997), Fell (2005), Cerri (1993) e USGS 

(2008). Seguindo a sequência proposta por Fell et al., (2008), confome Figura 3.1, que 

apresenta as fases demarcadas de análise de risco, avaliação de risco e gerenciamento de 

risco. 
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Figura 3.1 - Fluxograma de gestão de riscos para movimentos gravitacionais de massa 

(Fell et al., 2008 apud Corteletti 2017) 
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3.4.3 Perigo (Hazard) 

 

Como analisa Fell et al., (2004) a análise de perigo é o processo de identificação e ca-

racterização dos possíveis eventos que podem ocorrer em um local, como os MGM. 

Esta análise está dentro da avaliação da frequência correspondente de ocorrência de 

eventos, que é o processo inicial para entendimento das características dos movimentos, 

com suas tipologias e principas danos. 

 

O termo Perigo será proveniente, neste presente trabalho do termo em inglês Hazard, 

em que utilizará uma tradução literal para o português brasileiro, com o termo que pode 

ser mais próximo a ameaça, perigo e até mesmo suscetibilidade. Os conceitos serão a-

presentados na Tabela 3.6 com os autores e conceitos mais próximos da realidade desta 

pesquisa. 

 

Tabela 3.9 - Relação de conceitos de perigo. Modificado de Corteletti (2017) 

Perigo (HAZARD) 

P
es

q
u

is
a

d
o

re
s 

Autor Conceito 

Fell (1994) 

Refere-se ao potencial de ocorrência de um escorregamento de terra que 

cause danos em uma área; tal dano poderia incluir perdas de vida ou 

lesões, danos a propriedades, perturbação social e econômica ou degra-

dação do meio ambiente. 

Varnes et al, 1984 
A probabilidade de ocorrência de um processo potencialmente danoso 

numa determinada área e num certo período de tempo. 

Zuquette (1993) 

Evento perigoso: representa um perigo (latente) que se associa a um 

fenômeno de origem natural ou provocado pelo homem, que se manifesta 

em um lugar específico, em tempos determinados, produzindo efeitos 

adversos nas pessoas, nos bens, e/ou no meio ambiente. 

In
st

it
u

iç
õ

es
 d

e 
P

es
q

u
is

a
 IUGS-WGL (1997) International 

Union of Geological Sciences 

(Working Group on Landslide) 

Uma condição com potencial para causar consequências indesejáveis. 

Ameaças de escorregamento devem ser descritas por zonas e magnitudes. 

JTC32 (2004) - Joint Technical 

Committee on Landslides and 

Engineered Slopes 32 

O potencial de que uma ameaça particular ocorra dentro de um determi-

nado período de tempo. 

ABGE (1998) 
Caracterizou como melhor termo para hazard, nas áreas geotécnicas, a 

palavra suscetibilidade. 

 

Será adotado nesta pesquisa o termo em conformidade com o que especifica Fell (1994), 

em que se refere a Perigo/Hazard ao potencial de ocorrência de um escorregamento de 
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terra que cause danos em uma área; tal dano poderia incluir perdas de vida ou lesões, 

danos a propriedades, perturbação social e econômica ou degradação do meio ambiente. 

 

3.4.4 Suscetibilidade 

 

Os riscos urbanos, ainda tratam sobre o termo suscetibilidade, dentro do cenário de risco 

geológico-geotécnico. Esta análise se trata de da área em estudo e das fragilidades, 

quanto aos materiais presentes. Assim sendo a suscetibilidade de uma área, pode revelar 

a pré-disposição para ocorrer um evento em um local, com uma análise dentro dos pa-

râmetros físicos, não avaliando as possíveis consequências sócio-econômicas. Em seus 

estudos, autores e instituições apresentaram como um resumo na Tabela 3.7, uma classi-

ficação de suscetibilidade. 

 

Tabela 3.10 - Relação de conceitos de suscetibilidade (Modificado de Corteletti, 2017) 

SUSCETIBILIDADE 

P
es

q
u

is
a

d
o

re
s 

Autor Conceito 

Fell (1994) 

Refere-se a suscetibilidade ao escorregamento como a possibilidade 

de que o escorregamento ocorra em uma área com base nas condi-

ções do terreno local. A suscetibilidade não considera, de forma 

explícita, a probabilidade de ocorrência, que também depende de 

recorrência de fatores de disparo, tais como as precipitações ou 

sismos.  

.  

Zêzere (2005) 

Refere-se como a probabilidade espacial de ocorrência de um de-

terminado fenômeno numa dada área, tendo em conta os fatores 

condicionantes existentes no terreno, independentemente do seu 

período de recorrência, ou seja, a susceptibilidade reflete uma 

probabilidade espacial, mas não temporal.  
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JTC 32 (2004) 

Ao escorregamento: envolve classificação de área, ou volume 

(magnitude) e distribuição espacial e potencial de deslizamento de 

terra na área de estudo. Pode também incluir uma descrição da 

distância de deslocamento, velocidade e intensidade do atual ou 

potencial escorregamento.  

 

USGS (2008) 

Ao escorregamento: possibilidade de que um escorregamento ocor-

ra em uma área com base nas condições do terreno local. A susceti-

bilidade não considera de forma explícita a probabilidade de ocor-

rência, que também depende da recorrência de fatores de disparo, 

tais como precipitações ou sismos.  

 

ASG e ISSMGE (2007) 

A avaliação quantitativa ou qualitativa da classificação, volume (ou 

área) e distribuição espacial dos deslizamentos de terra que existem 

ou potencialmente pode ocorrer em uma área. A Susceptibilidade 

pode também incluir uma descrição da velocidade e da intensidade 

do escorregamento existente ou potencial.  
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Para a presente pesquisa será adotado o conceito exposto pela USGS (2008), em que a 

suscetibilidade aos MGM está intrínseca a classificação de uma área, com uma distribu-

ição espacial e potencial de processos de eventos nesta área. Trabalha também com uma 

análise qualitativa da distância de deslocamento e da intensidade do atual ou potencial 

processo. 

 

3.4.5 Vulnerabilidade 

 

A vulnerabilidade tratada aqui quanto aquelas que podem ocasionar os eventos de de-

sastres teve uma abordagem de Veyret (2007), onde revela a fragilidade de um sistema 

em seu conjunto e sua capacidade de superar uma determinada crise. Assim sendo para 

o contexto das cidades a vulnerabilidade está relacionada ao grau de exposição a uma 

determinada condicionante, à fragilidade diante da exposição (falta de informação da 

população, por exemplo) e meios para enfrentar a crise. 

 

O universo entre a geotecnia de riscos urbanos, a arquitetura e urbanismo e a geografia 

são universos que podem contribuir com a questão da vulnerabilidade das áreas no con-

texto urbano. Estudos que tratam das ações antrópicas, da ausência de urbanização e do 

convívio do homem com o espaço em que habita, são inerentes no contexto do conhe-

cimento das possíveis vulnerabilidades aos eventos de riscos geológico-geotécnico. A 

Tabela 3.8 aborda alguns conceitos sobre o tema, que teve foco principal na geotecnia 

de riscos urbanos. 

 

Tabela 3.11 - Relação de conceitos de vulnerabilidade (Modificado de Corteletti, 2017) 

VULNERABILIDADE 

 

P
es

q
u

is
a

d
o

re
s 

 

Autor Conceito 

 

 

Varnes (1984) 

Define como o grau de perda de potencial (dano) de um dado elemento 

ou conjunto de elemento, sem risco resultante da ocorrência de fenô-

meno de catástrofe (desastres naturais) de uma determinada magnitu-

de. Ela é expressa numa escala de 0 (ausência de danos) até 1 (perda 

total).  

 

 

 

 

 

Fell (1994) 

Define como o grau de perda para um dado elemento ou conjunto de 

elementos dentro de uma área afetada pelo(s) escorregamento(s). É 

expressa na escala de 0 (sem danos) a 1 (perda total). No caso de perda 

de vida sem escorregamento, a vulnerabilidade é a probabilidade de 

que uma vida em particular seja perdida, dada à ocorrência do escorre-

gamento.  

Sugere-se a vulnerabilidade total (V), determinada como o produto de 

vários componentes na forma V = VS x VT x V1, onde VS é a proba-

bilidade de impacto espacial, VT é a probabilidade de impacto tempo-

ral e V1 a probabilidade de perda de vida de um ocupante individual 

da área impactada.  
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Tabela 3.12 (Continuação) - Relação de conceitos de vulnerabilidade (Modificado de 

Corteletti, 2017) 

VULNERABILIDADE 

 Autor Conceito 

P
es

q
u

ia
d

o
r 

 

 

Zuquette (1993) 

Define como a característica intrínseca de um sujeito, sistema ou 

elemento que estão expostos a um evento perigoso (hazard), corres-

pondendo à predisposição destes em serem afetados ou suscetíveis a 

perdas. É expressa em uma escala que varia de 0 (sem perdas) a 1 

(perdas totais).  
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JTC 32 (2004) 

Definem como o grau de perda para um determinado elemento ou 

conjunto de elementos dentro da área afetada por um acidente (amea-

ça). Ela é expressa numa escala de 0 (sem perda) a 1 (perda total). 

Além disso, trata-se de um conjunto de condições resultantes de pro-

cessos físicos, social, econômico e fatores ambientais, que aumentam a 

susceptibilidade de uma comunidade ao impacto das ameaças.  

 

 

 

USGS (2008) 

Definem como o escorregamento de terra reflete na extensão das per-

das potenciais para um dado elemento, ou conjunto de elementos, 

dentro de uma área afetada pela ameaça, expressa na escala de 0 (sem 

perdas) a 1 (perda total); vulnerabilidade é formada por condições 

físicas, sociais econômicas e ambientas).  

 

 

 

 ASG e ISSMGE (2007) 

Definem como o grau de perda para um determinado elemento ou 

conjunto de elementos dentro da área afetada pelo escorregamento. Ela 

é expressa numa escala de 0 (sem perda) a 1 (perda total). Para uma 

propriedade, a perda será o valor do dano em relação ao valor da pro-

priedade; para pessoas, será a probabilidade que uma determinada vida 

(elemento em risco) será perdida, quando afetadas pelo deslizamento.  

 

 

Para a presente pesquisa será adotado o conceito exposto por Fell (1994) em que aborda 

a vulnerabilidade total (V), determinada como o produto de vários componentes na for-

ma V = VS x VT x V1, onde VS é a probabilidade de impacto espacial, VT é a probabi-

lidade de impacto temporal e V1 a probabilidade de perda de vida de um ocupante indi-

vidual da área impactada. Esta vulnerabilidade será base para o entendimento das con-

sequências de um provável movimento gravitacional de massa nas áreas modelos a se-

rem estudadas neste trabalho. 
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3.4.6 fatores de contorno para análise de risco geológico-geotécnico 

 

 Probabilidade 

Expressa o quanto provável é que um evento específico aconteça. É mensurável pela 

relação de ocorrência de eventos específicos que causa consequências indesejáveis (per-

das de vidas ou bens materiais) e a totalidade dos eventos prováveis. A probabilidade é 

expressa por um número entre 0 e 1, em que 0 indica a impossibilidade de ocorrência do 

evento e 1 indica que a ocorrência do evento é dada como certa. (Fell et al., 2004). 

       

 Frequência 

 

Freqüência é uma medida de probabilidade expressa como o número de ocorrências de 

um evento em um determinado momento ou em um determinado número de ensaios, 

(Fell et al., 2004). O uso deste parâmetro depende de um banco de dados existente, o 

qual deve conter dados relativos aos eventos a serem analisados. 

 

 Setor de Risco 

 

Segundo Carvalho (1996) o setor de risco tem a mesma definição de área de risco e é 

definido como a porção de terreno sujeita aos efeitos de um processo de instabilização, 

considerado predominante.  

 

 Elemento em Risco 

 

Significa o conjunto de elementos que podem sofrer consequências com a deflagração 

de movimentos em encostas ou serem atingidos por massas já em movimento. São ele-

mentos em risco a população, casas, edifícios, indústrias, construções, atividades eco-

nômicas, serviços e infraestrutura pública na área potencialmente afetada. (Fell et al., 

2004). 

 

 Resiliência  

 

É um termo atual que caracteriza a capacidade de um sistema, comunidade ou sociedade 

expostos a riscos de resistir, absorver, adaptar-se e recuperar-se dos efeitos de um peri-

go de maneira tempestiva e eficiente, através, por exemplo, da preservação e restaura-

ção de suas estruturas básicas e funções essenciais. Marco de Sendai (2015-2030). 
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3.5 AVALIAÇÃO DE RISCOS URBANOS 

 

Avaliação do risco, conforme analisa Fell et al., (2004) é o processo de decisão e reco-

mendação sobre se os riscos existentes são toleráveis e as medidas atuais de controle de 

risco são adequadas e, se não, se as medidas de controle de risco alternativas são justifi-

cadas ou será implementado. A avaliação de risco incorpora as fases de análise de risco 

e avaliação de risco.  

Para o entendimento das interpretações e avaliações do risco será exposto na Tabela 3.9 

uma contextualização de conceitos que abordam as fases de análise para a avaliação de 

risco.  

 

Tabela 3.13 - Relação de conceitos da análise de riscos urbanos. Modificado de Fell 

et al.,(2004) 

Contextualização conceitual da análise de riscos urbanos 

 

Risco Aceitável 

 

 É o risco com o qual estamos preparados para aceitar como ele é, convivendo com este 

no trabalho e na vida quotidiana. A sociedade não faz nenhuma menção a respeito do 

seu gerenciamento e nem considera justificáveis gastos adicionais com esta categoria de 

risco. 

 

Risco Tolerável 

 

É o risco com o qual a sociedade está disposta a conviver de forma que certos valores 

essenciais sejam garantidos e na confiança que estes estejam sendo corretamente contro-

lados, monitorados e que futuramente, na medida do possível, sejam reduzidos. 

Risco individual 

 pode ser definido como a probabilidade anual de um indivíduo identificável, que vive 

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

risco (queda de fragmentos de rocha, escorregamentos, corridas de detritos) vir a se 

tornar vítima fatal de um acidente.  

 

Risco Específico 

 Risco de fatalidade e/ou lesões para qualquer indivíduo identificável que vive em um 

setor de risco de movimentos de massa, ou que segue qualquer padrão de comportamen-

to que o pode expor às consequências de um movimento de massa. 

Risco total 

 

é o número esperado de vidas perdidas, pessoas feridas, danos à propriedade e interrup-

ção de atividades econômicas. É o produto do risco específico e dos elementos em risco 

para o conjunto das situações de risco de movimentos de massa em uma área de risco 

em estudo. 

Risco Social 

 

 

 

Representa o risco da ocorrência da perda múltipla de vidas humanas ou de feridos para 

toda a sociedade: significa que a sociedade deverá arcar com o ônus de um acidente 

provocado por um movimento de massa, causando inúmeros feridos mortes, perdas 

financeiras, ambientais, e outros prejuízos. 
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Entende-se como análise de riscos, segundo Fell et al., (2004), o uso de informações 

disponíveis para estimar o risco para indivíduos ou populações, propriedade ou meio 

ambiente. A análise de risco, geralmente, decompõe o problema da estimativa de risco 

em dois procedimentos: análise da frequência de ocorrência de movimentações de mas-

sa numa dada região – Análise da Situação de Risco e a Análise das Consequências de 

um eventual movimento dentro do setor (área) de risco e a integração das duas análises, 

gerando-se estimativas de risco. 

 

Sendo assim a análise de risco deve conter as seguintes etapas:  

 

 definição de escopo; 

 identificação de perigo (ameaça); 

 estimativa de Probabilidade de ocorrência para estimar o risco; 

 avaliação da vulnerabilidade do (s) elemento (s) em risco; 

 análise das consequências; 

 

3.5.1 Banco de dados 

 

O Banco de Dados é uma ferramenta de extrema relevância para o gerenciamento de 

riscos. Através dos dados coletados e sistematizados em plataformas de fácil acesso, as 

análises de riscos em locais cadastrados poderão ser previamente caracterizadas quando 

ocorrerem novos eventos. Xavier et al., (2017), analisa que esta ferramenta deve ser 

capaz de quantificar os eventos passados, estabelecer e relacionar com os processos 

desencadeadores, os parâmetros de estabilidade e supondo que estes parâmetros poderão 

induzir um novo evento futuramente. Para a eficiência de um banco de dados é necessá-

rio a padronização de todos os dados a serem inseridos.  

 

Uma das bases para esta pesquisa, e que auxilia para a mudança do pensamento 

científico brasileiro, é justamente, o uso as informações deste banco de dados para a 

geração de análises estatísticas e padronização das coletas de dados, através de fichas de 

cadastros. Estas ações que contribuem para gerenciar, com maior eficiência as áreas de 
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risco geotécnico e, com atualizações contínuas no banco de dados, através das fichas 

cadastrais, é uma das formas para a prática de sistemas integrados de informação para a 

prevenção, como é apresentado no esquema da Figura 3.2. 

 

 

 

Figura 3.2 - Organograma de coletas de dados para as tomadas de decisões. 

 

3.6 GERENCIAMENTO DE RISCOS URBANOS 

 

O gerenciamento de risco, como aborda Nogueira (2006), são as ações voltadas para a 

redução e controle dos eventos relativos aos desastres ambientais. Verifica-se que o 

risco diminui à medida que aumenta o gerenciamento, ou seja, gerenciar riscos implica 

na adoção de práticas e métodos pelos municípios, no sentido de evitar acidentes, aten-

der as emergências, reduzir e até mesmo erradicar os riscos ambientais, nas áreas de 

assentamentos precários. 

 

3.6.1 Medidas estruturais e não estruturais 

Segundo Augusto Filho (1992) os métodos e técnicas de identificação, avaliação ou 

análise de riscos devem fundamentar a elaboração de programas de gestão e gerencia-

mento. Estas medidas envolvem uma série de ações de mitigação, adequadas a cada 

situação ou nível de risco. As ações de mitigação, também são identificadas, como me-

didas de prevenção e controle, ou de naturezas estrutural e não-estrutural, conforme as 

Tabelas 3.10 e 3.11. 

 

ANÁLISES

TOMADA

DE

DECISÕES
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Tabela 3.14 - Medidas de prevenção de acidentes geológicos, ações técnicas e objetivos 

correspondentes (Cerri,1993) 

Medidas de Prevenção Ações Técnicas Objetivos 

 recuperação das áreas de 

risco; 

 perenização da ocupação 

(quando possível), por 

meio de projetos de urba-

nização e da implantação 

de obras (medidas estrutu-

rais); 

 eliminar e/ou reduzir os 

riscos instalados; 

 controle da expansão e do 

adensamento da ocupação; 

 estabelecimento de diretri-

zes técnicas que permitam 

adequada ocupação de se-

tores das encostas, expres-

sas por meio de cartas geo-

técnicas; 

 evitar a instalação de novas 

áreas de risco; 

 remoção preventiva e tem-

porária da população insta-

lada nas áreas de risco i-

minente. 

 elaboração e operação de 

Planos Preventivos de De-

fesa Civil, visando reduzir 

a possibilidade de registro 

de perda de vidas huma-

nas. 

 conviver com os riscos a-

tuais. 

 

Tabela 3.15 - Descrição de medidas estruturais e não estruturais, modificado de Augus-

to Filho (1992) 

Medidas Não Estruturais Medidas Estruturais 

 Cartografia de riscos; 

 Atendimentos emergenciais; 

 Planos preventivos de defesa civil; 

 Planos de seguro; 

 Disseminação de informações e treinamento. 

 Execução de obras para erradicar ou minimizar o 

risco – (drenagens, contenções, retaludamentos, 

terraplenagem, proteção superficial, etc). 

 

3.6.2 Análise Qualitativa de Risco 

De forma simplificada, a Metodologia da Análise Qualitativa de Risco de movimentos 

de massa envolve a aquisição de conhecimento de situações de risco, elementos em ris-

co e suas respectivas vulnerabilidades, porém expressa esse conhecimento qualitativa-

mente. Uma maneira típica de Análise Qualitativa de Risco é a atribuição verbalização 

de graus de risco. Mesmo expressando o risco verbalmente através de categorias de ris-
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co, este continua sendo resultado da consideração, ou combinação dos dados básicos da 

situação de risco, elementos em risco e vulnerabilidade. (Fel et al.,2004). 

 

3.6.3 Análises Quantitativas de Risco 

Fell et al., (2004) refere-se a Análise quantitativa como uma análise baseada em valores 

numéricos da probabilidade, vulnerabilidade e consequências, resultando num valor 

numérico do risco.  

 

Será abordado no presente trabalho exemplos de duas metodologias quantitativas de 

riscos a AQR - Análise Quantitativa de Risco ou QRA do inglês “Quantitative Risk A-

nalysis” citada em Fell et al., (2004); Oliveira (2004) e o IQR – Índice Quantitativo de 

Risco – elaborado por Amaral e Silva (2001). 

 

AQR - A aplicação da AQR é geral e multidisciplinar e para sua aplicação em encostas 

em movimentos de massas ativos, são necessárias as seguintes atividades, conforme 

descreve a IUGS (1997 apud Oliveira, 2004). 

 

 Análise das situações de risco: caracterização, classificação e estimativa das 

probabilidades de ocorrência dos movimentos de massa sejam estes potenciais, 

ativos ou com potencial de reativação; 

 Identificação dos elementos em risco, ou seja, a quantidade, característica, 

variações temporais e vulnerabilidade; 

 Análise da vulnerabilidade dos elementos em risco; 

 Cálculo do risco a partir da definição das condições de risco; elementos em risco 

e da vulnerabilidade destes. 

 

Segundo o IUGS (1997) várias organizações vêm empregando AQR em estudos de 

movimentos de massa, por exemplo: 

 

Agências de habitação e engenharia trabalhando em Hong Kong (GEO); 

As principais estradas de ferro e companhias de transportes e outros órgãos 

governamentais se utilizam desta metodologia para a gerência efetiva da segurança, 

custos, manutenção e melhoramento da eficiência de obras em encostas; 
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Barragens ou empresas de serviços públicos empregam este método para avaliar 

aspectos de segurança de barragens, incluindo questões de estabilidade de taludes; 

Situações de risco de queda de blocos em prédios residenciais. 

 

O objetivo principal de uma AQR é obter uma distribuição de probabilidades para as 

consequências surgidas de uma situação de risco de movimentos de massa. Existem 

várias maneiras pelas quais o risco pode ser expresso, como exemplo pode-se produzir 

um histograma com a probabilidade anual de ocorrência de um determinado tipo de 

movimento de massa versus número de perdas de vidas humanas ou o custo dos danos 

decorrentes deste movimento. 

 

As AQRs não são necessariamente baseadas em grandes quantidades de dados objetivos 

(por exemplo: ensaios de laboratório para a determinação da resistência ao cisalhamento 

de solos num dado setor de risco) e é igualmente válido o emprego de dados subjetivos. 

 

Para o cálculo do risco na AQR, Fell et al., (2004) apresenta as seguintes formas: 

 

O risco anual (valor esperado) em que o a probabilidade de ocorrência do perigo é 

multiplicada pelas conseqüências somadas sobre todos os perigos. Isso é expresso como 

valor financeiro x o dano por ano; ou perda potencial de vidas por ano. 

 

Pares Frequência-consequência (F-N) - por exemplo para as propriedades, com as  

probabilidades anuais de menores danos, danos médios e maiores danos. Da mesma 

forma para a perda de vidas humanas com a exposição das pessoas ao perigo e as 

menores e maiores probabilidades de morte.  

 

Parcelas cumulativas de freqüência - conseqüência (F-N parcelas), por exemplo, uma 

parcela da probabilidade anual de N ou mais vidas perdidas, a ser melhor detalhado no 

item de curvas FxN. 

 

Muitas vezes, é útil calcular os três, mas pode-se proceder para uma análise de um 

objetivo a ser estabelecido na pesquisa, como avaliar os danos às propriedades e/ou 

avaliar os danos referentes a perda de vidas humanas. O risco anual de danos às 

propriedades pode ser calculado a partir de: 

 

R (prop) = P(L) x P(T:L) x P (S:T) x V (prop;S) x E                                                     (1) 
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Onde; 

 

R (prop) é a perda anual do valor da propriedade; 

P (L) é a frequência do desmoronamento; 

P (T: L) é a probabilidade do deslizamento de terra atingir o elemento em risco; 

P (S: T) é a probabilidade espacial temporal do elemento em risco; 

V (prop: S) é a vulnerabilidade do elemento em risco para o evento de deslizamento de 

terra; 

E é o elemento em risco (por exemplo, o valor ou a rede de valores presentes na 

propriedade). 

 

A probabilidade anual de que uma pessoa em particular pode perder sua vida pode ser 

calculada a partir de: 

 

P (LOL) = P(L) x P (T:L) x P (S:T) x V (D:T)                                                               (2) 

 

Onde; 

 

P (LOL) é a probabilidade anual que a pessoa irá ser morta; 

V (D: T) é a vulnerabilidade da pessoa ao MGM;  

e P (L), P (T: L) e P (S: T) são como definidos na equação (2). 

 

A vulnerabilidade, como já mencionado neste trabalho, foi abordada por Fell (1994) 

com valores entre 0 e 1, com a aplicação: 

 

V = VS x VT x V1                                                                                                          (3) 

 

Onde;    

             

V é vulnerabilidade total; 

VS é a probabilidade de impacto espacial; 

VT é a probabilidade de impacto temporal; 

V1 é a probabilidade de perda de vida de um ocupante individual da área impactada. 

IQR – Índice Quantitativo de Risco. Foi proposto por Amaral e Silva (2001) e têm 

como base o estabelecimento de índices a partir de eventos ocorridos em locais 

previamente estabelecidos.  

 

Uma das principais vantagens da obtenção de um Índice Quantitativo de Risco é o 

processo de hierarquização das áreas para estabelecimento de um parâmetro com o 
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intuito de locação de investimentos em obras de estabilização. Estes índices devem ser 

calculados a partir de critérios bem definidos que permitem a comparação entre 

situações distintas. Quanto mais rico e preciso for o banco de dados de um determinado 

local, mais representativos serão os resultados da quantificação.  

 

A metodologia para a obtenção do índice quantitativo de risco, IQR, para um 

determinado local, segue as indicações:  

 

R= P x C                                                                                                                    (4) 

 

Onde;  

 

R – risco; 

P – probabilidade de ocorrência de um escorregamento; 

C – consequência, referente às perdas causadas pelo escorregamento. 

 

Amaral e Silva (2001) propôs uma adaptação nesse cálculo, que é a introdução do fator 

de correção para as intervenções realizadas na comunidade (obras de estabilização e 

urbanização) e que diminuem o risco para o setor. Nessa adaptação, o índice 

quantitativo de risco, é expresso por: 

 

IQR= PxCxFi                                                                                                               (5) 

 

Onde: 

 

IQR – índice quantitativo de risco;  

P – probabilidade de ocorrência de um escorregamento com vítimas; 

C – consequência, referente às perdas causadas pelo escorregamento; 

Fi – Fator de correção para intervenções realizadas. 

 

3.6.4 Curvas F x N 

 

Segundo Fell e Hartford (1997), cada comunidade, onde existem regiões de instabilida-

de de encostas, apresenta um nível para a aceitabilidade e tolerância quanto aos riscos 

de movimentos de massa. Infelizmente, é raro, ou na grande maioria inexistente, estudos 

locais que indicam os níveis toleráveis por cada comunidade. 
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Devido ao número de eventos catastróficos que vêm ocorrendo no mundo, têm apareci-

do inúmeras iniciativas no sentido de definir riscos aceitáveis para instalações de enge-

nharia. O que ocorre, infelizmente, é a falta de percepção e a ação dos administradores 

públicos que, em sua maioria, não se posicionam de forma a adotar e aceitar estas práti-

cas. Fell e Hartord (1997). 

 

Retornando aos conceitos de risco aceitável, Finlay e Fell (1997) afirmam que é possí-

vel definir uma escala teórica de níveis de risco por extremidades. Em um extremo, es-

tariam os níveis de risco inaceitáveis, ou seja, aqueles que não se justificam sob nenhum 

aspecto técnico, social ou econômico. Na outra extremidade, estariam os níveis de ris-

cos aceitáveis, ou seja, aqueles que a maioria da sociedade irá aceitar. Entre estes dois 

extremos, ocorre a região dos riscos que não são necessariamente aceitos, porém, tole-

rados. Esta faixa de valores é definida pela The Royal Society (1992) como a região do 

“tão baixo quanto razoavelmente praticável” (As Low As Reasonably Praticable - A-

LARP). 

 

Para se entender o termo risco aceitável, (Finlay e Fell, 1997), fazem uma análise consi-

derando-se o risco de um determinado processo ou tipo de perigo para o indivíduo e o 

risco social da comunidade, região ou país estudado. Os riscos individuais são, frequen-

temente, expressos em termos de probabilidades anuais de ocorrência. Os riscos sociais 

são, comumente, expressos em termos de curvas de frequência anual do acidente (eixo 

y) versus o número de mortes provocadas (eixo x).  

 

Tanto o risco individual como o risco social são caracterizados segundo dois níveis bá-

sicos: o maior ou superior, também denominado de limite; e um menor ou inferior, de-

nominado de objetivo. Riscos superiores ao valor limite não são aceitáveis. Riscos me-

nores que os objetivos são sempre aceitáveis. Os riscos superiores ao objetivo e inferio-

res ao limite caem na região dos riscos toleráveis, ou seja, aqueles sujeitos ao princípio 

do ‘tão baixo quanto razoavelmente praticável”. A Figura 3.3 apresenta um exemplo de 

classificação de risco, segundo os níveis aceitável, tolerável e inaceitável. 

 

Se adotarmos como referência o gráfico apresentado na Figura 3.3, riscos associados a 

processos geodinâmicos que resultem em valores inferiores a 10
-5

 mortes/ano deverão 

ser considerados aceitáveis, não demandando a implementação de medidas de mitiga-
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ção. Por outro lado, se estes riscos forem superiores a 10
-2

 mortes/ano, estas medidas de 

mitigação deverão necessariamente ser implementadas. Os valores de risco de escorre-

gamento intermediários entre estes dois extremos, deverão ser alvo de uma análise de 

custo/benefício, para definição da intensidade e alcance das medidas de mitigação a 

serem implementadas, buscando-se atingir o princípio do risco “tão baixo quanto razoa-

velmente praticável”. (Finlay e Fell, 1997). 

 

 

Figura 3.3 - Faixas dos limites de risco aceitável, tolerável e inaceitável pelo Departa-

mento de Planejamento do Governo de Hong Kong. Modificado de (Finlay e Fell, 1997) 

 

Na análise de riscos individuais, como analisam Fell et al., (2004), onde existe uma alta 

possibilidade de perda de vidas devido a um processo de MGM, a probabilidade de que 

o incidente possa realmente ocorrer devem ser baixos. Isso explica porque a sociedade 

tem certa intolerância aos incidentes que causam muitas vítimas simultâneas, e é incor-

porada em critérios de risco toleráveis na sociedade.  

 

Fell et al., (2004), ainda analisa como os riscos mais elevados são suscetíveis de serem 

tolerados quando se tratam de encostas do que para obras planejadas e executadas, e em 
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indústria de produtos perigosos. A sociedade como um todo, geralmente, tem tolerân-

cias maiores aos riscos urbanos.  

 

O padrão de aceitação do risco individual adotado pela IUGS (1997), como foi aborda-

do por Fell et al., (2004), leva em consideração locais com obras já existentes e os lo-

cais onde as obras poderão ser instaladas. Para entender os limites aceitáveis desse ris-

co, Fell et al., (2004), apontou os parâmetros do risco individual toleráveis usados em 

indústrias de produtos perigosos e barragens: 

 

 Local com obra existente 

 Risco individual para a pessoa mais em risco: 1,0 x 10
-4

 por ano; 

 Média do risco individual para a pessoa mais em risco: 1,0 x 10
-5

 por a-

no. 

 

 Local a ser implantado obra 

 Risco individual para a pessoa mais em risco: 1,0 x 10
-5

 por ano; 

 Média do risco individual para a pessoa mais em risco: 1,0 x 10
-6

 por a-

no. 

 

A CETESB/SP adota o critério de aceitabilidade do risco individual da Inglaterra, como 

observam Silberman e Mattos (2008):  

 Nível máximo tolerável (ocupacional) para trabalhadores: 1x10
-3

/ano; 

 Nível máximo tolerável, para um indivíduo do público exposto ao risco: 

1x10
-4

/ano;  

 Nível aceitável (insignificante): 1x10
-6

/ano a 1x10
-7

/ano. 

 

Para o cálculo do risco individual tolerável em áreas urbanas, serão adotados os critérios 

sugeridos por Fell et al, (2004). Salienta-se que as curvas FxN é adotada exclusivamen-

te para risco social.  
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CAPÍTULO 4 
 

4. ÁREA DE ESTUDO -A CIDADE HISTÓRICA DE OURO PRETO/MG 

 

Neste capítulo serão abordados os pontos relevantes para a caracterização só-

cio/ambiental e habitacional da cidade de Ouro Preto/MG. Serão ainda abordados os 

aspectos geológico-geotécnicos, a geomorfologia e a pluviometria. O entendimento da 

relação do homem com o espaço será feito em fases cronológicas, desta forma determi-

naremos as características do processo de ocupação da cidade, e os problemas sociais e 

geotécnicos decorrentes da ineficiência do planejamento urbano e de políticas públicas 

habitacionais. 

 

Será feito neste item da pesquisa uma abordagem sobre a legislação urbanística vigente, 

como uma forma de apresentar os aspectos relevantes de se trabalhar em uma cidade 

Patrimônio Cultural da Humanidade.  

 

Estas análises geológica-geotécnicas e as características da ocupação da cidade, serão 

base para o entendimento dos processos desencadeadores de instabilizações e/ou even-

tos catastróficos no Distrito Sede do Município de Ouro Preto/MG. Ainda servirão para 

caracterizar os desafios de se propor metodologias de gestão e gerenciamento das áreas 

de riscos geológico-geotécnicos em um Município com tantas particularidades culturais 

e topográficas. 

 

4.2 LOCALIZAÇÃO  

 

A cidade de Ouro Preto/MG, cuja fundação se deu no ano de 1698, por Antônio Dias, 

sob o nome de Vila Rica, localiza-se na região denominada Quadrilátero Ferrífero, na 

porção sudeste do estado de Minas Gerais, Figura 4.1, distanciando-se em cerca de 97 

quilômetros da capital Belo Horizonte. A área da unidade territorial do município é de 
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1.245,114 km², altitude média de 1.116 m e o ponto mais alto é o Pico do Itacolomi, 

com 1.772m.  

 

 

Figura 4.1 - Mapa sem escala da Localização da Cidade de Ouro Preto/MG. Xavier 

(2018) 

 

O clima de Ouro Preto possui características de clima tropical de montanha. Esta análise 

aborda a baixa latitude que é compensada pela atitude e conformação orográfica regio-

nal. Os verões são suaves e os invernos são brandos com baixas temperaturas e elevada 

umidade atmosférica. 

 

A temperatura em época mais quente é de 21,2 ºC (em janeiro) e a menor é de 15,5 ºC 

(em julho). A média anual gira em torno dos 18 ºC. As temperaturas mais elevadas co-

incidem com o período chuvoso enquanto as temperaturas mais baixas ocorrem no perí-

odo seco.  

 

A principal drenagem da área que está inserido o distrito sede é o rio do Carmo ou ribei-

rão do Funil, como é chamado no município. Segundo Rodrigues (2002), este rio é um 

dos tributários da bacia do rio Doce. O seu leito é principalmente rochoso, o que dificul-

ta a infiltração rápida das águas pluviais, predominando o escoamento superficial e a 

retenção de água nas camadas superficiais. Zenóbio (2000) analisa a ocorrência de á-
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guas subterrâneas na região e salienta que a mesma está restrita ao sistema de fraturas 

rochosas. 

 

O alto índice pluviométrico é uma característica marcante da cidade. Segundo analisa 

Castro (2006) a concentração pluviométrica se concentra, principalmente, entre os me-

ses de outubro e março, com 87% da precipitação anual, Figura 4.2. O regime pluvio-

métrico é caracterizado como tropical com uma média de 1.610,1 mm anuais em uma 

série analisada de 1988 a 2004.  

 

Figura 4.2 - Índices Pluviométricos mensais de Ouro Preto. Gomes (2017) 

 

4.3 O PROCESSO DE OCUPAÇÃO 

 

Conforme relata Pereira (2011) a cidade de Ouro Preto surgiu a partir do agrupamento 

de diversos arraiais. Na Figura 4.3 é apresentado um mapa cronológico de como os ar-

raiais evoluíram e conformaram a cidade como é atualmente. Ao contrário do observado 

na época, onde as cidades se desenvolviam a partir de um núcleo central, Ouro Preto 

surge da ligação entre as ocupações existentes e o caminho de ligação entre elas, confi-

gurando o que se denomina hoje por “caminho tronco” da cidade. 
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Figura 4.3 - Evolução da ocupação a partir do caminho tronco. Modificado de Oliveira 

(2010) 

 

 Os principais arraiais existentes na época de criação da cidade, por volta de 1698, são, 

aproximadamente, os consolidados hoje como os bairros: Cabeças, Pilar, Praça Tiraden-

tes (Antiga Praça Santa Quitéria), Padre Faria, Alto da Cruz e Antônio Dias. Além des-

tes, existiam arraiais secundários que também foram consolidados com o passar do tem-

po. 

 

Conforme Arcipreste et al., (2015) as movimentações de terra para o nivelamento do 

terreno, devido as dificuldades de escavação, se deram em apenas alguns pontos, como 

no Morro de Santa Quitéria, nome dado na época, para dar origem ao centro administra-

tivo, local hoje onde está a Praça Tiradentes. As vias acompanhavam as meias encostas 

e as residências se ajustavam ao perfil da rua, assim como aos limites laterais dos terre-

nos, criando um cenário de casas enfileiradas. 

 

Uma análise cronológica da ocupação da cidade de Ouro Preto, desde relatos dos pri-

meiros habitantes ao ano de Tombamento pela UNESCO, será apresentada na Tabela 

4.1.  
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Tabela 4.1 - Fase cronológica de ocupação da cidade de Ouro Preto. Fonte de dados: 

(Revista CPC, 2016) 

Ano Processo 

 
1698 

 

 Fundação da Cidade de Vila Rica, nome de domínio na época, que surgiu a partir das primeiras 
amostras de ouro, em grande quantidade, encontradas no Ribeirão do Tripuí. 

 

1700  Primeira chegada de Bandeirantes na região. 

1720  Início das construções mais sólidas, que caracterizavam a intenção de permanência na região. 
 

1720 a 1750  Período de maior volume de extração de ouro. 
 

1735 a 1763  Governo do Conde de Bobadela. Este governo se caracterizou pelas intervenções urbanas mais 
significativas do século XVIII, como a construção de pontes de ligação entre os arraiais, chafarizes 
para abastecimento de água, etc. 

 

1789  Inconfidência Mineira. 
 

1820  Declínio da extração aurífera. 
 

1823  Vila Rica é elevada a Capital da Província de Minas Gerais (já ocorrida a vinda da família Real Por-
tuguesa para o Brasil). 

 

1839 a 1876  Fase de grande relevância educacional. Criação da Escola de Farmácia e Bioquímica e da Escola 
de Minas e Metalurgia, respectivamente. 

 

1888  Inauguração do ramal férreo. 
 

1897  Capital da Província de Minas Gerais é transferida para Belo Horizonte. 
 

1924  Fase de grande relevância para a Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural - Visita dos Mo-
dernistas a Ouro Preto. 

 

1930  Fase de grande relevância para o processo industrial e avanço populacional para as áreas de as-
sentamentos precários- Foi implantada na cidade a indústria Eletro Química Brasileira S/A (en-
campada em 1950, pela ALCAN - Alumínio do Brasil S/A). 
 

1933  Decreto lei 22.928, de 12 de julho de 1933, que declara Ouro Preto como Monumento Nacional. 
Uma das primeiras medidas concretas para a Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural. 

 

1937  Criação do Instituto do Patrimônio Histórico Nacional – IPHAN. 
 

1938  Tombamento de Ouro Preto pelo IPHAN. 
 

1980  Conjunto arquitetônico e urbanístico de Ouro Preto é chancelado como Patrimônio Cultural da 
Humanidade pela UNESCO. 

 

 

4.4 CARACTERIZAÇÃO DO MEIO FÍSICO  

 

Neste item será abordada uma contextualização sintética de diferentes estudos já desen-

volvidos em relação aos aspectos críticos dos condicionantes geológico-geotécnicos do 

Distrito Sede da cidade de Ouro Preto, bem como o histórico de eventos relativos aos 

processos geodinâmicos. 
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A contextualização destes estudos deverão ser a base para a aplicação da metodologia a 

ser adotada nesta pesquisa, em que irão apresentar informações base para a proposta de 

modelos a serem adotados para uma hierarquização das áreas de risco.  

 

A investigação dos eventos que ocorreram no passado e o uso de ferramentas para pa-

dronizar e manter os dados atualizados é um dos pontos de grande relevância para as 

tomadas de decisão por especialistas e, assim pelos gestores públicos. O estudo do meio 

físico e os monitoramentos da situação atual, possibilitam caracterizar e prevenir a ocor-

rência de futuros eventos, bem como a proposição de medidas estruturais e /ou não es-

truturais que podem minimizar os efeitos dos desastres socioambientais. 

 

4.4.1 Contexto Geológico  

 

A geologia da cidade de Ouro Preto, é base de vários estudos devido a sua complexida-

de e por suas reservas minerais como de ouro, ferro, bauxita, manganês, etc. Estas bases 

geológicas, são de extrema importância para a caracterização das áreas e análises de 

estabilidades das encostas. O comportamento geológico-geotécnico dos materiais, que 

constituem a encosta é foco para o entendimento das possibilidades de novos movimen-

tos de massa, bem como o histórico de eventos, que caracterizam a frequência. 

 

Segundo CPRM (2016), a cidade ocupa uma região inserida entre o anticlinal de Maria-

na e o sinclinal Dom Bosco, onde afloram unidades litoestratigráficas paleoproterozói-

cas, compostas principalmente por quartzitos, xistos, filitos e itabiritos, estruturados 

regionalmente segundo um homoclinal de direções NW-SE e E-W, com mergulho geral 

para SW e S. Essa sequência encontra-se parcialmente encoberta por formações lateríti-

cas, observadas principalmente nos platôs e porções mais elevadas do relevo. 
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A parte externa da estrutura, onde se encontra o Distrito Sede, é constituída pelas litolo-

gias do Supergrupo Minas, com mergulhos para SW e SE e exibe vários falhamentos e 

dobramentos que condicionam a complexidade geológica da área. (CPRM, 2016). 

A estratigrafia do Quadrilátero Ferrífero compreende quatro grandes unidades: os Com-

plexos Metamórficos, o Supergrupo Rio das Velhas, o Supergrupo Minas e o Grupo 

Itacolomi. A Tabela 4.2, apresenta um resumo da geologia no Distrito Sede da cidade de 

Ouro Preto, em que se encontram as três últimas unidades. 

 

Tabela 4.2 – Estratigrafia do Quadrilátero Ferrífero com a apresentação do contexto 

geológico da Cidade de Ouro Preto. Modificado de (Cavalcanti 1999 apud Oliveira 

(2010)). 

IDADE SUPERGRUPO GRUPO FORMAÇÃO LITOLOGIA 

P
A

L
E

O
P

R
O

T
E

R
O

Z
Ó

IC
O

 

 Itacolomi Indiviso quartzitos, ortoquartzitos, filitos quartzosos, 

filitos e conglomerados com seixos de itabiri-

tos 

M
IN

A
S

 

Sabará Indiviso clorita-xisto, grauvaca, metatufos, conglome-

rados e quartzitos 

P
ir

ac
ic

ab
a 

Barreiro filitos e filitos grafitosos 

Taboões Ortoquartzitos 

Fecho do Funil filitos, filitos dolomíticos e dolomito silicoso 

Cercadinho quartzitos ferruginosos, quartzitos, filitos 

ferruginosos e dolomitos 

It
ab

ir
a 

Gandarela dolomitos, filitos dolomíticos e calcários 

Cauê itabiritos, itabiritos dolomíticos e hematíticos 

C
ar

aç
a
 Batatal filitos e filitos grafitosos 

Moeda quartzitos sericiticos, conglomerados e filitos 

A
R

Q
U

E
A

N
O

 

R
IO

 D
A

S
 V

E
L

H
A

S
 M

aq
u

in
é 

Indiviso quartzitos, conglomerados, sericita-quarzito-

xisto e filito 

N
o

v
a 

L
im

a Indiviso filitos cloríticos, filitos grafitosos, metagrau-

vacas e formações ferríferas, quartzitos e 

metacherts, dolomitos e rochas máficas e 

ultramáficas 

Q
u

eb
ra

 

O
ss

o
s 

Indiviso komatiitos, formações ferríferas e metacherts 
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Conforme Oliveira (2010), a Serra de Ouro Preto, no norte da área urbana, se encontra o 

SGRV, representado pelo Grupo Nova Lima. Já o Supergrupo Minas na cidade é repre-

sentado pelos grupos: Caraça, Itabira, Piracicaba e Sabará, distribuídos ao longo de toda 

estrutura antiformal.  

O mapa geológico de Lobato et al.,(2005 apud Xavier 2018 ), Figura 4.4, apresenta a 

distribuição litológica no Distrito Sede da cidade de Ouro Preto/MG. Como se percebe é 

que a distribuição de litotipos como filito e itabirito são comumente encontrados na re-

gião e são precursores, devido ao estado de intemperização, dureza e infiltração dos 

processos instabilizadores das encostas. 

 

Figura 4.4 - Carta litológica simplificada do distrito sede de Ouro Preto. Lobato et al. 

(2005) adaptado por Xavier, 2018. 

Área de estudo 
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Como forma de exemplificar os principais fenômenos que ocasionam as instabilidades 

dos maciços no Distrito Sede, a Figura 4.5, é um recorte da região que vai da Serra de 

Ouro Preto ao Morro do Cruzeiro.   

 

 

Figura 4.5 - Seção geológica esquemática que apresenta a disposição geral das 

principais unidades litoestratigráficas aflorantes na cidade de Ouro Preto. (CPRM,2016) 

 

Um dos pontos a serem abordados nesse contexto geológico, apresentados no esquema 

do corte AB da Figura 4.5, são algumas características estruturais e estratigráficas que 

atuam como facilitadoras dos processos de instabilização das encostas que formam a 

Serra de Ouro Preto. A disposição estratigráfica de itabiritos sobre filitos, que são litoti-

pos com comportamentos geotécnicos e hidrológicos distintos, é foco principal de e-

xemplo. 

 

Nos períodos chuvosos prolongados os itabiritos, que apresentam alto grau de permea-

bilidade, facilitam a infiltração e percolação de água pelo maciço. Entretanto, como os 

filitos, que estão por baixo e são rochas pouco permeáveis, ocorre a tendência de redu-

ção da percolação com consequente acúmulo de água no contato entre tais unidades. 

Essa característica, como no esquema da Figura 4.6, favorece o aumento da poropressão 

e consequente redução da coesão entre as partículas que formam as rochas e os solos, o 

que contribui para o início dos processos de movimentação de massa. Além disso, a 

configuração estrutural das unidades litológicas da região favorece a deflagração dos 

processos de instabilização, especialmente os rastejos e deslizamentos, uma vez que as 
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camadas de rocha mergulham no mesmo sentido da declividade das encostas. CPRM 

(2016). 

 

Figura 4.6 - Talude da Rua Padre Rolim exemplificando os contatos itabirito/filito e a 

seção esquemática apresentando processo de instabilização comumente observado na 

Serra de Ouro Preto, favorecido pela saturação de camadas de itabirito (permeável) so-

bre filito (pouco permeável). Modificadas de (CPRM,2016) 

  

Segundo análises de Fontes (2011) e Oliveira (2010), a litologia da cidade histórica po-

de ser dividida em cinco zonas diferentes.  

 

 Ao norte na Serra de Ouro Preto, ocorrem as formações Moeda, Batatal e Cauê, 

pertencentes ao Supergrupo Minas, sobrepostos ao xisto Nova Lima, do 

Supergrupo Rio das Velhas; 

 A área delimitada pelo Alto da Cruz, a leste da área urbana, é composta 

predominantemente pela Formação Cercadinho e o Grupo Sabará;  

 O Núcleo Histórico Central, no vale principal, formado por terrenos da 

Formação Cercadinho;  

 Na região dos bairros Jardim Alvorada e Vila São José, predominam as 

formações Barreiro e Taboões; 

 Nos bairros Morro do Cruzeiro, Saramenha e Pocinho, na parte sul da cidade, 

ocorrem principalmente a Formação Fecho do Funil e o Grupo Sabará, além do 

Grupo Itacolomi no bairro Novo Horizonte. 
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4.4.2 Geomorfologia 

Em uma contextualização geomorfológica, conforme Fugimoto (2005) é necessário in-

cluir em sua análise uma abordagem cronológica das formas de relevo, do material de 

cobertura superficial e dos processos geomorfológicos, pois estes revelam as dimensões 

das alterações ambientais no espaço urbano.  

 

Gomes et al., 1998, descreve de uma forma clara e objetiva a implantação do Distrito 

Sede em um vale limitado pela Serra de Ouro Preto ao norte e a Serra do Itacolomi ao 

sul, Figura 4.7, por onde corre o Ribeirão do Funil. Relata ainda que a morfologia local 

é caracterizada por altas escarpas e montanhas representando cerca de 75% de todo o 

sítio urbano da Cidade. 

 

 

Figura 4.7 - Imagem Google Earth 2018 do Distrito Sede de Ouro Preto, entre as Serras 

de Ouro Preto e a Serra do Itacolomi 

 

Para a análise da altimetria, segundo Sobreira (1990), as feições mais marcantes da área 

são as regiões das serras de Ouro Preto e Itacolomi, com altitudes entre os 1.200 m e 

1.500 m. Nestas faixas, a quebra de relevo é marcante, registrando-se variações bruscas 

até 1.060 m. As menores altitudes são observadas na região central do Distrito Sede, 
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com valores inferiores a 1000 m, na faixa de domínio direito do Ribeirão Funil. A Figu-

ra 4.8, apresenta o mapa hipsométrico do Distrito Sede do Município de Ouro Preto. 

 

Figura 4.8 - Hipsométrico e seções topográficas do perímetro urbano do Distrito Sede 

de Ouro Preto/MG. (Base cartográfica e de dados: SMPDU, 2009). (Gomes, 2017) 

 
 

Como uma cidade caracterizada pela extração minerária do Ciclo do Ouro nos Séculos 

XVII e XVIII, estas atividades alteraram a morfologia das encostas, Figura 4.9, com o 

uso de processos de desmontes hidráulicos e acréscimo de materiais tecnógenos que 

foram abandonados de forma desordenada com o esgotamento dos veios auríferos se-

guido pelo fechamento das lavras. 
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Figura 4.9 - Alterações na morfologia das vertentes pelos desmontes da mineração do 

século XVIII no bairro São Cristóvão, Ouro Preto. (Sobreira, 2014) 

 

Quanto às declividades, Carvalho (1984), analisa que cerca de 42% da área urbana exi-

be feições muito acidentadas (declividades superiores a 40%), 36% tem feições de rele-

vo moderado (declividades entre 20 a 40%) e apenas 22% de terrenos com declividades 

baixas (entre 5 e 20%). Estas características são de extrema relevância no contexto ur-

bano, pois permitem uma abordagem prévia para o planejamento no uso e ocupação do 

solo, como a Lei Federal 6766/79, em que proíbe o parcelamento do solo em áreas com 

declividade igual ou superior a 30%, exceto se atendidas exigências especiais para pre-

servação do meio físico. 

 

Como uma abordagem sucinta da análise geomorfológica, sobreira (1990), divide a área 

urbana de Ouro Preto em cinco domínios morfológicos principais, com base nas carac-

terísticas geológico-geotécnicas e de ocupação. Os domínios delimitados pelo autor 

foram os seguintes: Serra de Ouro Preto; Morro do Alto da Cruz, Morro do Cruzeiro; 

Vale da Vila São José/ Jardim Alvorada e o Vale do Núcleo Histórico. Na mesma análi-

se existem dois tipos básicos de encostas: um onde o pendor é concordante com o mer-

gulho das rochas e outro em que o pendor é oposto ao mergulho, demonstrando o con-

trole do relevo condicionado fortemente pela geologia. 
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4.4.3 Condicionantes geotécnicos 

 

Diversos estudos apontam como a atividade da mineração interferiu na forma das encos-

tas da cidade de Ouro Preto. As características da mineração do ouro ocorridas nos sé-

culos XVII e XVIII na Serra de Ouro Preto, apontam que essas áreas guardam registros 

das atividades passadas como ruínas, escavações subterrâneas, buracos de sarilho, mun-

déus, canais de condução de água e até artefatos usados no processo de extração do ou-

ro.  

 

Esses locais minerados, os chamados sítios arqueológicos que são grandes patrimônios 

arqueológicos do Município, vêm sofrendo com a ocupação urbana desordenada. Essas 

ocupações acarretam na degradação do patrimônio arqueológico, mas sobretudo na ins-

tabilidade dos terrenos alterados pela mineração. O desmonte hidráulico era o processo 

mais comum, aproveitando águas de chuva e de nascente da Serra de Ouro Preto.  

 

As consequências destas atividades, além de modificar a paisagem, alteraram os dispo-

sitivos da rede de drenagem, ocasionaram a formação de grandes depósitos de detritos e 

blocos rochosos a meia encosta, a criação de taludes íngremes e instáveis e desencade-

amento de processos erosivos acelerados. A Figura 4.10, apresenta o mapa das áreas de 

mineração na cidade de Ouro Preto, com grande destaque para a área da Serra de Ouro 

Preto. 
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Figura 4.10 - Áreas mineradas no Distrito Sede de Ouro Preto. (Oliveira, 2010) 

 

Segundo Fontes (2011), os vales que permeiam toda a encosta da Serra de Ouro Preto 

condicionam a drenagem das águas que descem em direção às partes baixas da cidade 

(Ribeirão Tripuí), constituindo-se em tributários da Bacia do Rio Doce.  

 

Quanto ao solo, segundo Bonuccelli e Zuquette (1999), a cidade de Ouro Preto não a-

presenta solos muito desenvolvidos, as espessuras variam entre, 0,5m a 15 m, o que não 

é muito comum em solos tropicais. Entretanto, as rochas aflorantes apresentam perfis 

bem desenvolvidos, segundo o grau de alteração. 

 

Bonuccelli e Zuquette (1999) consideram como solos, na área urbana de Ouro Preto, 

apenas os materiais do tipo: rocha completamente alterada e rocha residual. Cerca de 

40% da área foi caracterizada por apresentar solos (coluvionares, residuais e saprolíti-

cos) com espessuras menores que 10 m, sobrepostos a rochas intensamente alteradas.  

 

Bonuccelli e Zuquette (1999) descreveram os colúvios e saprolitos com espessuras me-

nores que 2 m, sobrepostos a rochas duras, levemente a moderadamente alteradas, e 
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recobrem 30% da área. A textura são predominantemente, siltosas, arenosas e silto-

arenosas. Os materiais lateríticos, originados na intemperização do itabirito, quartzitos, 

filitos e xistos ferrugionosos, recobrem 16% da área e representam um papel importante 

na cidade. 

 

Além destes materiais residuais, foram descritos também por Bonuccelli e Zuquette 

(1999), os depósitos de materiais transportados como colúvio, tálus e aluvião, além dos 

depósitos tecnogênicos resultantes da ação antrópica como aterros não compactados, 

depósitos de entulhos (bota-fora) e rejeitos de mineração. 

 

A diversidade litológica da cidade de Ouro Preto é uma das características que colocam 

a região em grandes destaques para bases de estudos. Um dos mapeamentos geotécnicos 

feitos no Município, o de Souza (1996), é ainda base para estudos de mapas do uso e 

ocupação do solo e proposição de possíveis áreas de expansão. Para este último, o traba-

lho de Oliveira (2010) é um banco de dados municipal de pesquisa. Neste presente estu-

do, será adotada a Tabela 4.3 de Souza (1996), que apresenta os graus de alteração e 

arranjos estruturais complexos de cada área, de acordo com a divisão geológica do mapa 

geológico da cidade. 

 

A Tabela 4.3 é um resumo dos parâmetros que caracterizam a estabilidade dos maciços 

e será base para analisar as condições geotécnicas das encostas a serem estudadas. O 

que se percebe é que as características litológicas da região propiciam um comporta-

mento geotécnico diferenciado nas rochas em um mesmo perfil, como foi observado por 

Oliveira (2010). 
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Tabela 4.3 - Parâmetros que caracterizam as tendências de infiltração, escoamento su-

perficial, erodibilidade e estabilidade dos maciços. Modificado de Oliveira (2010) 
 Infiltração 

Escoamento Super-

ficial 
Erodibilidade Estabilidade da Encosta 

C
a

n
g
a
 

Moderadamente 

rápido para 

muito rápido 

Devagar para 

moderado 
Muito devagar 

Pobre para boa. Estabilidade contro-

lada pelas fraturas e tipo de material 

subjacente. É arriscado fazer cortes 

que exponha o itabirito friável ou 

outro material de baixa capacidade de 

carga 

X
is

to
 S

a
b
a

-

rá
 Insignificante na 

rocha ou nas 

fraturas 

Moderado para 

rápido 

Moderadamente 

resistente 

Se o material estiver intemperizado 

ele pode suportar estruturas leves. 

Estruturas pesadas devem assentar 

sobre a rocha sã. 

F
il

it
o

 B
a

rr
ei

-

ro
 Devagar na 

rocha 

e fraturas 

Rápido 
Moderadamente 

erodível 

Pobre a normal e controlada pela 

posição da foliação e grau de intem-

perismo. Há risco quando a foliação 

mergulha no corte, ou quando a rocha 

é muito fraturada ou muito intemperi-

zada 

Q
u

a
rt

iz
it

o
 T

a
-

b
o

õ
es

 Moderado a 

rápido 

na rocha e nas 

fraturas 

Moderado a devagar Muito erodivel 
Muito pobre devido a alta friabilidade 

dessa rocha. 

F
il

it
o

 F
ec

h
o

 d
o

 

F
u

n
il

 Insignificante na 

rocha ou nas 

fraturas 

Rápido a moderado 
Moderadamente 

erodível 

Pobre a boa. Controlado pela direção 

da foliação e das fraturas. 

F
il

it
o

 Q
u

a
rt

iz
i-

to
 C

er
ca

d
in

h
o
 

Moderado a 

rápido 
moderado a devagar 

Moderadamente 

erodível 

Apresenta risco devido ao alto grau 

de faturamento dessas rochas 

D
o

lo
m

it
o
 

G
a

n
d
a

re
la

 

Insignificante na 

rocha, devagar 

nas 

fraturas 

Rápido Muito resistente 

Boa a excelente, controlado pela 

direção dos estratos e fraturas. 

 

 

 

 

It
a

b
ir

it
o

 

C
a

u
ê 

moderado a 

rápido 

através das 

fraturas 

moderado a devagar 

Geralmente 

muito erodível 

quando friável 

Pobre a boa. Controlado pela direção 

da foliação, fraturas e friabilidade. É 

potencialmente perigoso quando a 

camada superficial mergulha na 

direção do corte, ou quando a rocha é 

muito fraturada ou friável. 

F
il

it
o

 B
a

ta
ta

l 

Devagar próxi-

mo 

a superfície 

através de fratu-

ras, 

insignificante 

em 

profudidade. 

Moderado a rápido. 

Erodível quando 

intemperizado, 

moderadamente 

resistente quando 

a rocha 

é nova. 

Pobre a boa. Controladao pela dire-

ção da foliação, fraturas e grau de 

intemperismo. Oferece risco 

quando a foliação mergulha no corte 

ou quando a rocha é muito fraturada 

ou imtemperizada 
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Tabela 4.4 (Continuação) - Parâmetros que caracterizam as tendências de infiltração, 

escoamento superficial, erodibilidade e estabilidade dos maciços. Modificado de Olivei-

ra (2010) 

 Infiltração 
Escoamento Super-

ficial 
Erodibilidade Estabilidade da Encosta 

Q
u

a
rt

iz
it

o
 

M
o

ed
a
 

Moderado a 

rápido 
Moderado a devagar Resistente 

Boa a excelente para o quartzito são. 

Nesse caso, alto fraturamento na 

rocha e encostas íngremes podem 

causar a queda de blocos. 

X
is

to
 N

o
va

 L
im

a
 

Insignificante na 

rocha ou nas 

fraturas 

Rápido a moderado 

Moderadamente 

erodível a muito 

erodível 

Normal a arriscado; moderado a alto 

risco de escorregamentos. Salvo onde 

o ângulo de corte na encosta é contro-

lado pela direção da foliação e fratu-

ras. 

 

4.4.4 Os processos geodinâmicos 

 

No contexto nacional, no aspecto de históricos de eventos catastróficos, Ouro Preto se 

destaca por possuir um quadro recorrente de eventos relativos a movimentos gravitacio-

nais de massa. As ocupações em áreas de alto risco geológico-geotécnico condicionado 

por suas características físico-territoriais e climáticas são os aspectos que mais contribu-

em para este cenário. A Figura 4.11 apresenta alguns registros de acidentes envolvendo 

movimentos de massa em Ouro Preto entre os anos de 1989 a 2015. 

 
Legenda: 
Série 1 – Ocorrências         Série 2 - Mortos 

 

Figura 4.11 - Ocorrências registradas na cidade de Ouro Preto. (Gomes, 2017) 
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Um dos primeiros registros em arquivo, de forma mais documentada, se trada do ano de 

1979. Neste ano ocorreram eventos de grande proporção por todo o município, especifi-

camente, no Distrito Sede. Foram contabilizados diversos movimentos gravitacionais de 

massa, estes eventos são associados a elevados índices de precipitação pluviométrica 

(cerca de 1.216 mm) concentrados nos meses de janeiro e fevereiro daquele ano. Tecno-

solo (1979). 

 

Conforme o documento da Empresa Tecnosolo (1979), que foi responsável pela atuação 

técnica no cenário pós evento, vários acidentes afetaram muitas áreas habitadas, provo-

cando grandes perdas materiais, obstruções de ruas e danos parciais ao patrimônio artís-

tico e cultural da cidade. Foram executadas as principais obras de contenção no centro 

histórico nesta época. 

 

Entre os monumentos afetados, podem ser citadas as igrejas de São Francisco de Assis, 

São José e Mercês. Ao longo da Rua Padre Rolim, trecho final da rodovia que interliga 

a capital Belo Horizonte à cidade, diversas ocorrências foram registradas. Casarão na 

Praça da Estação, denominado casarão Alfredo Baeta, Figura 4.12 (a). As cicatrizes dos 

movimentos contrastam a paisagem das encostas ouro-pretanas na atualidade, Figuras 

4.12 (b) e 4.12 (d), e relatam de forma assídua a suscetibilidade destas áreas aos escor-

regamentos. 

 

Outro evento de grande proporção foi o do ano de 2012 na encosta da Rua Padre Rolim 

em frente à Rodoviária da Cidade, Figura 4.12 (c). Este evento causou grande repercus-

são na população local com 2 vítimas fatais e um grande volume de material movimen-

tado. Os ouro-pretanos que vivenciam cenários catastróficos, principalmente os que são 

vítimas destes eventos, relatam sempre o medo de novos eventos. Muitos continuam nas 

edificações que ocorreram os processos, mas alegam que não tem para onde ir, e todo o 

período chuvoso, a apreensão e o medo voltam a assombrar os dias e as noites de suas 

famílias. 
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Figura 4.12 - Disposição de imagens dos eventos de MGM e registros das suas cicatri-

zes no Distrito Sede de Ouro Preto/MG. a) e b) Bairro Estação; Fonte das imagens: 

Tecnosolo (1979) e Nola (2015), respectivamente.  C) e d) Bairro São Francisco; Fonte 

das imagens: Arquivo COMPDEC/Ouro Preto/MG. 

 

4.5 INFRAESTRUTURA URBANA  

 

A análise da infraestrutura da cidade de Ouro Preto será relatada em forma de evolução 

cronológica, conforme artigo de Vieira (2016) na Revista CPC, São Paulo, n.22, p.145-

189, jul./dez. 2016, Sobreira (1992), Fonseca et al (2010), pesquisas e informações da 

Prefeitura Municipal de Ouro Preto – Departamento de Infraestrutura Urbana da Secre-

taria Municipal de Obras e Urbanismo. 

 

Este trabalho, por se tratar de um diagnóstico e hierarquização das áreas de alto grau de 

risco, com propostas de medidas estruturais e/ou não estruturais para minimização dos 

impactos referentes aos desastres socioambientais, tem a intenção de entender os pro-

cessos iniciais de ocupação e os projetos referentes ao planejamento urbano da cidade. 

Desta forma, estabelecer uma análise do meio físico, com suas características intrínse-

cas de uma cidade Patrimônio Cultural da Humanidade. 
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4.5.1 Histórico de implantação de infraestrutura no Distrito Sede 

 

Ocorreram nos processos iniciais de ocupação da cidade de Ouro Preto, algumas pro-

postas de melhorias referentes ao Patrimônio Arquitetônico e aos dispositivos de infra-

estrutura urbana. Segundo Vasconcellos (1951) a inauguração da linha férrea em 1888 

permitiu o acesso a novos ‘arraiais’ e a mudança da aparência da cidade.  

 

Como propostas de melhorias na cidade, algumas serão de extrema relevância para sub-

sídio desta pesquisa e serão relatados na Tabela 4.4. 

 

Tabela 4.5 - Implantação de obras de infraestrutura urbana na cidade de Ouro Preto de 

1949 à 1989. Fonte Sobreira (1990); Vieira (2016); relatório Tecnosolo (1979) 

Ano Melhorias 

1881 e 1882 

 Proposta de melhoramentos urbanos - Ampliação da visão das mais 

importantes edificações - rebaixamentos de ruas e praça. Medida 

de proposta não foi adotada. Vieira (2016) 

1889 

 Obras de infraestrutura de saneamento básico - proposta do enge-

nheiro Quintiliano Neri Ribeiro. Todo o esgotamento sanitário era 

realizado por gravidade e conduzido para os Tanques de Desinfec-

ção da Barra, os quais, sem dúvida, podem ser considerados a pri-

meira estação de tratamento de esgotos de Minas Gerais e uma das 

primeiras do Brasil. Fonseca et al, 2010. 

1949 – Início do Século XIX 

 II Proposta de melhoramentos urbanos – Segundo Vieira (2016), 

nesta fase houve a cidade sendo provida de postes para a ilumina-

ção elétrica. Melhorias arquitetônicas aos casarios do centro histó-

rico. Apresenta ainda os seguintes serviços sendo executados: 

“construção de esgotos”, “abastecimento de água”. 
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Tabela 4.6 (Continuação) - Implantação de obras de infraestrutura urbana na cidade de 

Ouro Preto de 1949 à 1989. Fonte Sobreira (1990); Vieira (2016); relatório Tecnosolo 

(1979) 

Ano Melhorias 

1979 

 Devido ao evento referente às chuvas de 1979, foram feitas medi-

das estruturais e não estruturais na cidade de Ouro Preto. Foram 

feitas obras de contenções e drenagens - Desmontes, retaludamen-

to, drenagens superficiais e contenções por gabiões nas encostas 

aos fundos da ‘antiga’ Santa Casa e na Vila São José.  Instalações 

de inclinômetros pela TECNOSOLO (1979).  

 

 Cortina ancorada aos fundos da Igreja São Francisco de Assis. So-

breira (1992). 

 

 Obras de contenção - muros pedras secas em diversas áreas da ci-

dade – (ex.Cemitério da Igreja Nossa Senhora das Mercês, Rua Pa-

raná, Rua Getúlio Vargas e Ponte Seca); Sobreira (1992). 

 

 Muros de gabiões – Vila São José e Rua Pe.Rolim. Sobreira 

(1992). 

 

Conforme dados IBGE (2010) o município apresenta, 75.6% de domicílios com esgo-

tamento sanitário adequado, 18.9% de domicílios urbanos em vias públicas com arbori-

zação e 30.6% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada (pre-

sença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio).  

 

4.6 ORDENAMENTO TERRITORIAL   

 

A referência desta abordagem para o presente trabalho é de extrema importância para 

exemplificar as adversidades na gestão de uma cidade história. Implantar melhorias ur-

banísticas em uma cidade com características físicas e histórias tão peculiares é um 

grande desafio.  

As leis municipais para o planejamento e ordenamento territorial, diante do alcance e a 

possibilidade de abordar de forma realista as singularidades de cada cidade, devem re-

presentar, no caso das cidades históricas, o desenvolvimento e ordenamento urbano com 

a preservação do Patrimônio Cultural. Desta forma é necessário observar os trâmites e 



 

68 
 

diálogos nos diversos setores que lidam com o tema, para uma abordagem e proposição 

de projetos que estejam dentro das legislações vigentes. 

 

É de extrema importância abordar que a população de uma cidade histórica, também é 

parte do cenário histórico, assim sendo, deve ser tratada nas legislações municipais, de 

forma a garantir a sua integridade física, como das edificações tombadas pelo Patrimô-

nio. 

 

A Tabela 4.5, apresenta a evolução cronológica para se garantir a preservação da estru-

tura histórica da cidade de Ouro Preto, como suas ruas, casarões, etc. O ordenamento 

territorial obteve avanço com as leis destinadas ao planejamento urbano. 

 

Tabela 4.7 - Evolução cronológica das principais mudanças legislativas para o ordena-

mento territorial na cidade de Ouro Preto. Fonte: Oliveira (2010), Revista CPC (2016) 

Ano Inovação 

1920 
Foram elaborados diversos projetos de lei pelo Governo do estado de Minas Gerais, visando a prote-

ção do patrimônio da cidade, mas nenhum foi efetivamente desenvolvido e promulgado. 

1937 
Foi criado o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional(SPHAN), que em 1938 promove 

o tombamento de Ouro Preto, contudo, sem a definição de perímetro de tombamento. 

1968 

Em 14 de novembro, a prefeitura criou o DPHAM/OP (Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico 

Municipal – futuro Departamento do Patrimônio Histórico e Artístico Municipal de Ouro Preto), 

com competência para atuar na fiscalização de obras, execução de obras públicas, estudos legislati-

vos etc., mesmos sem uma legislação consistente em vigor. 

1973 

Ainda sem nenhum Plano Diretor vigente, o município publica dois importantes decretos voltados 

para o ordenamento urbano e proteção do patrimônio cultural: Decretonº.49/1973, que estabelecia 

normas para liberação de Habite-se e, Decreto nº.27/1973 que estabelecia normas gerais para preser-

vação de monumentos, sítios e paisagens. 

1989 
Definição do perímetro do tombamento pelo IPHAN. 

 

1990 
Publicadas por meio da Lei nº57,as diretrizes para o Plano Diretor do Município. 

 

1996 
Lei Complementar n°01/96 - Primeiro Plano Diretor Municipal. 

 

2004 
Portaria nº.122 do IPHAN. Restrita a Zona de Proteção Especial. 

 

2006 

Lei complementar n°29/06 - Plano Diretor Municipal - Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do 

Solo. Criação da Secretaria Municipal de Patrimônio e Desenvolvimento Urbano. 

 

2010 
Portarianº.312 IPHAN e revisão do Plano Diretor. 

 

2011 
Revisão da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo. 

 

 

A legislação em vigor no Município é o que estabelece o Plano Diretor na Lei nº 91/10 

e a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo com a Lei nº 93/11. Estas legislações 

estão de acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, com o Estatuto 
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da Cidade e a Lei orgânica municipal, já que estabelecem estas normatizações para o 

planejamento urbano. 

 

O mapa de zoneamento urbano, ANEXO II, apresenta a divisão das legislações por zo-

nas na cidade e o perímetro de tombamento, este mapa será base para entender as legis-

lações vigentes em cada área a ser estudada. 

 

A Portaria nº312 do IPHAN é a que dispõe sobre os critérios para a preservação do con-

junto arquitetônico e urbanístico de Ouro Preto e regulamenta as intervenções nas áreas 

protegidas em nível federal. Neste documento nos artigos 2º,3º e 4º do capítulo I, fica 

delimitada a área do perímetro tombado, os valores artísticos e patrimoniais e a obriga-

toriedade de qualquer intervenção no perímetro tombado ser autorizado pelo referido 

órgão. 

 

Os problemas atuais como de infraestrutura de saneamento precária, ineficiência de fis-

calização frente às construções irregulares, loteamentos irregulares, aberturas irregulares 

de ruas, avanço desordenado nas encostas da cidade, continuam ocorrendo e podem 

afetar as estruturas tombadas como parques arqueológicos e as áreas de preservação. 

Sem falar aqui, de como estas situações podem ocasionar no aumento de eventos catas-

tróficos na cidade. 

 

4.7 GERENCIAMENTO DE RISCOS URBANOS  

 

4.7.1 Defesa Civil 

A cidade de Ouro Preto em conformidade com a Lei Municipal nº207/04 cria as bases 

legais para implantação do departamento de Defesa Civil no Município, a COMDEC – 

Coordenadoria Municipal de Defesa Civil. A atuação do departamento aconteceu de 

forma objetiva no ano de 2005, com a nomeação dos agentes de Defesa Civil. A partir 

do ano de 2013 após o Marco de Hyogo a COMDEC passou a ser denominada 

COMPDEC – Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, dando foco para as 

ações de prevenção. 

 

A COMPDEC é, atualmente, um departamento pertencente a Secretaria Municipal de 

Defesa Social onde constam: 
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 Departamento de Fiscalização e Posturas; 

 Ourotran; 

 Guarda Municipal; 

 COMPDEC. 

 

Atualmente a COMPDEC apresenta a estrutura apresentada na Figura 4.13.  

 

 

Figura 4.13 - Organograma de funcionamento da COMPDEC 

 

Como forma de atuação nas diligências, a COMPDEC atua nas vistorias iniciais e 

encaminha aos departamentos as situações para serem tomadas as providências cabíveis. 

Com relação a tomada de decisão o órgão atua da seguinte forma: 

 

 Com as famílias afetadas por eventos catastróficos, são encaminhas a 

Assistência Social junto com os laudos técnicos da situação das edificações para 

averiguação da situação social e possíveis subsídios; 

 As obras a serem executadas no local onde ocorreu algum evento, são 

encaminhadas á Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, onde são feitas 

recomendações pelos agentes de defesa civil; 

 Em caso de danos ambientais, cortes de árvores, etc, são encaminhados à 

Secretaria de Meio Ambiente; 

 A Secretaria de Cultura e Patrimônio é necessária e de extrema relevância para o 

entendimento das áreas de ocupação com as legislações e base para atuação na 

proposta de retirada definitiva das famílias em áreas de risco; 

 Os Departamentos de fiscalização e Procuradoria Jurídica são os órgãos de 

tomadas de decisões quanto a obras irregulares e loteamentos irregulares. 

Coordenador 

Engenheiro Civil Engenheiro 
Geólogo 

Agentes 
Administratvos 

Acessor  
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Como forma de exemplificar a situação atual da organização das ações de Defesa Civil 

no Município, a Figura 4.14 apresenta um organograma de funcionamento para as 

tomadas de decisão quanto a eventos catastróficos e situações quotidianas aos serviços 

executados. 

 

Figura 4.14 - Fluxograma das tomadas de decisões na gestão de riscos em Ouro Pre-

to/MG 

Existiram medidas que colaboraram com as ações da COMPDEC na cidade, estas 

medidas foram trabalhos acadêmicos, ações governamentais federais, estaduais e 

municipais como é apresentado na Tabela 4.6. Salienta-se que estes trabalhos foram 

apresentados resumidamente, e constam, estes trabalhos acadêmicos como oficiais para 

os departamentos municipais de Defesa Civil e Planejamento Urbano. Sabe-se que 

diversos trabalhos são feitos sobre a complexidade geológica-geotécnica na cidade de 

Ouro Preto/MG, mas a comunicação entre os autores destes materiais e os setores 

responsáveis pela gestão de riscos é um ponto que necessita de grandes avanços, tanto 

por parte dos setores públicos municipais como por parte dos pesquisadores. 
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Tabela 4.8 - Trabalhos apresentados oficialmente à PMOP e aplicados na gestão de 

riscos urbanos. Fonte: COMPDEC/OP 

ANO AUTOR INOVAÇÃO 

1. 1982 Edézio T. Carvalho Carta Geotécnica de Ouro Preto 

2. 1996 Marta de Souza Carta Geotécnica de Ouro Preto 

3. 2006 Jeanne M. G. Castro Dissertação de Mestrado ‘Pluviosidade e movimentos de 

massa nas encostas de Ouro Preto’. 

4. 2011 Michel M. M. Fontes Cartas geotécnicas de Ouro Preto 

5. 2011 CPRM Mapeamento das áreas de risco 

6. 2012 PMOP/ Geólogo Charles 

R. Murta – Base de dados 

(CASTRO, 2006). 

Sistema de Alerta Meteorológico de Ouro Preto - Samop.  

7. 2013 IGEO Criação do IGEO/Parceria Público Privada, IGEO/PMOP 

8. 2014/2015 Projeto Pluviômetros nas 

Comunidades - CEMA-

DEN 

 Locação de 12 Pluviômetros semiautomáticos na cidade de 

Ouro Preto/MG 

9. 2015 PANGEA Mapeamento das áreas de risco com orçamento de medidas 

estruturais 

10. 2016 CPRM Novo Mapeamento das áreas de risco 

11. 2017 NUGEO (Projeto de 

Pesquisa) 

I Curso Integrado de Gestão de Riscos Urbanos, Criação das 

Fichas Cadastrais de Campo. 

12. 2017 PMOP – Departamentos 

de Informática e Defesa 

Civil. 

Desenvolvimento de aplicativo para acompanhamento em 

tempo real das leituras dos pluviômetros e vista das áreas 

mapeadas pela CPRM (2016) e Mapa Iterativo dos Pluviô-

metros semiautomáticos, este último – Disponível em: 

http://www.ouropreto.mg.gov.br/monitoramento-chuva 
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CAPÍTULO 5 
 

5. METODOLOGIA PROPOSTA 

 

Este capítulo apresenta a proposta de uma metodologia desenvolvida para o cálculo do 

índice de risco (iR). Seu desenvolvimento se deu em 5 etapas, detalhadamente descritas 

a seguir: 

  

 Etapa I: sistematização e organização do banco de dados, cálculos das 

frequências relativas e das probabilidades iniciais anuais dos bairros do Distrito 

Sede para eventos relativos a movimentos gravitacionais de massa e pré seleção 

das áreas; 

 Etapa II: criação de ficha de campo para coletas de dados; 

 Etapa III: trabalhos de campo; análise dos dados de campo; identificação dos 

bairros com fragilidades habitacionais e seleção final das áreas; 

 Etapa IV:proposta de metodologia para os cálculos do índice de risco que é o 

objetivo principal deste trabalho junto a propostas para medidas com o intuito de 

minimizar os riscos; 

 Etapa V: aplicação da metodologia proposta nas áreas selecionadas. 

 

 

5.1. ETAPA I: BANCO DE DADOS E CÁLCULOS INICIAIS 

 

5.1.1. Sistematização e organização do banco de dados 

 

O projeto ‘Identificação das áreas de risco da cidade de Ouro Preto/MG’, desenvolveu 

um banco de dados, a partir de levantamentos de documentos das Secretarias 

Municipais de Obras e Urbanismo e Defesa Social (Departamento de Defesa Civil) e em 

diversos trabalhos acadêmicos. Após a reunião de todos os dados relativos a MGM no 

Distrito Sede da cidade de Ouro Preto/MG, foi criada uma versão através do software 

Microsoft Office Excel®. Os dados relativos a cada um dos eventos catalogados foram 

distribuídos em colunas que variavam entre: identificação, autor da inserção do dado, 

ano de inserção do dado, fonte do dado, material predominante no movimento, tipo de 
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movimento, presença de ações antrópicas, data da ocorrência do movimento, 

coordenadas geográficas, atividade do movimento, área mobilizada, profundidade, 

formato da encosta, moradores em risco, edificações em risco, endereço e observações. 

Este banco de dados é uma ferramenta oficial da Defesa Civil, onde todas as 

informações já são acessadas pelos agentes municipais. 

 

Uma das principais formas de organizar as informações e auxiliar nas tomadas de 

decisão,  é o uso de ferramentas bases para integração dos dados. A principal motivação 

para o projeto, no qual este presente trabalho faz parte, é a criação de dados 

padronizados e informações confiáveis para as tomadas de decisão para planejamentos 

urbanos, gestão das áreas de riscos na Cidade de Ouro Preto MG. 

 

De acordo com Corteletti (2017), um dos motivos para a não utilização constante dos 

bancos de dados se deve ao tempo limitado que as universidades e unidades de pesquisa 

têm para o desenvolvimento de seus projetos. Desta forma, a não continuidade dos 

trabalhos científicos culmina com bancos de dados incompletos e pouco representativos. 

 

O uso de banco de dados apresenta uma infinidade de vantagens, independente da 

metodologia de pesquisa adotada, porém a necessidade da implementação da cultura de 

utilização desta ferramenta é imprescindível para o sucesso dos mapeamentos e 

setorizações in loco. Do ponto de vista da engenharia urbana e geotécnica, os centros de 

pesquisas, universidades e municípios devem trabalhar de forma conjunta para que esta 

cultura seja adotada.  

 

As informações para a criação das distribuições dos pontos de eventos referentes a 

movimentos de massa no Distrito Sede, passaram por refinamentos e chegou-se ao 

mapa apresentado na Figura 5.1. Salienta-se que muitos dados de extrema importância 

para um estudo abrangente que contextualizaria as consequências dos eventos, não 

tiveram suas capturas feitas de forma ideal pelos departamentos municipais. Estas 

informações se referem a localização correta dos pontos, as tipologias dos movimentos, 

o material presente, a área de atingimento dos movimentos e ao número de edificações e 

pessoas afetadas. 
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Figura 5.1 - Distribuição espacial dos movimentos gravitacionais de massa no Distrito 

Sede do Município de Ouro Preto MG.  Xavier et al. (2017) 

 

Para o entendimento da realidade das áreas de risco na cidade de Ouro Preto, foram 

feitos campos em diversos bairros. As análises foram feitas com base em observações 

de um conjunto de fatores naturais e antrópicos. Dentre estas análises são 

representativos a litologia presente, geomorfologia predominante, hidrografia como os 

canais naturais de drenagem, tipo de solo, os parâmetros visuais das encostas para a 

estabilidade, presença de cicatrizes de escorregamentos, vegetação, declividade. Para os 

condicionantes antrópicos foram observados a ocupação das encostas, as condições das 

moradias, a população local, presença de obras de contenção e infraestrutura da área 

quanto a drenagem pluvial e ligação de água e esgoto e locais de acúmulo de lixo. 

 

Dentro desta análise, um ponto de extrema importância para o entendimento da questão 

habitacional e os principais processos que motivaram a retirada de pessoas de suas 

edificações no município, foram levantadas através de um trabalho, em parceria com 

funcionários do setor de habitação da SMDSHC e da Defesa Civil. Esta atividade 



 

76 
 

forneceu dados relevantes para as principais vulnerabilidades espaciais e individuais, 

onde mostram a causa de remoção de famílias de alguns locais devido a fragilidade das 

construções que acarretam patologias estruturais, a ineficiência da infraestrutura da área 

e a suscetibilidade dos locais a processos de movimentos gravitacionais de massa. 

 

 

5.1.2. Frequências e probabilidades relativas iniciais 

 

A partir do banco de dados foi possível realizar um histórico de acidentes  a 

movimentos gravitacionais de massa, relativos aos anos de 1979 à 2017, do Distrito 

Sede do Município de Ouro Preto/MG. A análise dos pontos, foi feita através do mapa 

do município de Ouro Preto usado pela Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio, 

onde foram excluídos os pontos fora dos limites dos bairros. Dessa forma, foram 

utilizados apenas os pontos dentro dos limites geográficos estabelecidos na mapa do 

Distrito Sede. 

 

Durante o período de 1979 a 2017, totalizando 38 anos de análise, foram identificados 

1112 pontos de MGM levantados no Distrito Sede, sendo  805 dentro dos limites dos 

bairros. Dessa forma foi possível calcular a frequência de eventos por bairro, Figura 5.2.  
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Figura 5.2 - Frequência dos MGM por bairro no Distrito Sede do Município de Ouro 

Preto/MG 

 

Para o cálculo da probabilidade de acidentes nos bairros do distrito sede foi feita, 

primeiramente, o cálculo da frequência relativa de acidentes por bairro, a partir de  

método estatístico utilizando a relação: 

 

 

  
 

 
                                                                                                                             (6) 
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Onde; 

 

f é a frequência relativa; 

F é a frequência absoluta; 

n é a quantidade de dados 

 

O cálculo da probabilidade relativa foi realizado a partir da relação: 

 

   
 

 
                                                                                                                                 

(7) 

Onde; 

 

P é a probabildade relativa; 

f é a frequência relativa; 

T é o intervalo de tempo do banco de dados. 

 

Este cálculo, posssui o intuito de gerar uma hierarquia entre os bairros, acentuando os 

locais com maior frequência de acidentes, como é apresentado na Tabela 5.1, obtendo 

dessa forma, um dos parâmetros para a escolha dos locais a ser testada a metodologia 

proposta. 

 

Tabela 5.1 - Resumo de Eventos relativos a MGM com o número de eventos por bairro, 

a frequência e a probabilidade relativas anuais no período de 1979 a 2017 

VALUE Bairro Número de Eventos Frequência Rela-

tiva inicial de 

MGM 

Probabilidade Anual 

Inicial 

1 Vila Aparecida 14 0,017 4,58E-04 

2 Vila dos Engenheiros 4 0,005 1,31E-04 

3 Saramenha de Cima 5 0,006 1,63E-04 

4 Saramenha 16 0,020 5,23E-04 

5 Pilar 13 0,016 4,25E-04 

6 Passa Dez de Baixo 3 0,004 9,81E-05 

7 Lagoa Saramenha 19 0,024 6,21E-04 

8 Novo Horizonte 9 0,011 2,94E-04 

9 Nossa Senhora do Car-

mo 

17 0,021 5,56E-04 

10 Pocinho 22 0,027 7,19E-04 

11 Bairro Lagoa 11 0,014 3,60E-04 
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Tabela 5.2 (Continuação) - Resumo de Eventos relativos a MGM com o número de 

eventos por bairro, a frequência e a probabilidade relativas anuais no período de 1979 a 

2017 

VALUE Bairro Número de Eventos Frequência Rela-

tiva inicial de 

MGM 

Probabilidade Anual 

Inicial 

12 Vila Itacolomi 9 0,011 2,94E-04 

13 Tavares 12 0,015 3,92E-04 

14 Vila Santa Isabel 3 0,004 9,81E-05 

15 Morro do Cruzeiro 0 0 0 

16 Barra 8 0,010 2,62E-04 

17 Centro Histórico 33 0,041 1,08E-03 

18 São Francisco 59 0,073 1,93E-03 

19 Morro São Sebastião 38 0,047 1,24E-03 

20 Vila São José 6 0,007 1,96E-04 

21 Jardim Alvorada 7 0,009 2,29E-04 

22 N. Senhora de Lourdes 6 0,007 1,96E-04 

23 Cabeças 7 0,009 2,29E-04 

24 Vila Pereira 2 0,002 6,54E-05 

25 Passa Dez de Cima 5 0,006 1,63E-04 

26 São Cristóvão 60 0,075 1,96E-03 

27 Água Limpa 21 0,026 6,86E-04 

28 Rosário 7 0,009 2,29E-04 

29 Antônio Dias 21 0,026 6,86E-04 

30 N. Senhora das Dores 28 0,035 9,15E-04 

31 Santa Cruz 60 0,075 1,96E-03 

32 Vitorino Dias 24 0,030 7,85E-04 

33 Padre Faria 48 0,060 1,57E-03 

34 Alto da Cruz 26 0,032 8,50E-04 

35 Taquaral 60 0,075 1,96E-03 

36 Piedade 26 0,032 8,50E-04 

37 Morro da Queimada 30 0,037 9,81E-04 

38 Morro Santana 52 0,065 1,70E-03 

39 Morro São João 14 0,017 4,58E-04 

40 Campo Grande de Vila 

Rica 

0 0 0 

Total de movimentos analisados  805 1 0,0 

Anos de Análise (1979 a 2017) 38     

 

Também foi utilizado como parâmetro o histórico do número de mortes e pessoas 

feridas no período avaliado de 1979 a 2017 (T=38 anos). A Tabela 5.2 apresenta os 

dados relativos ao ano do evento com o número de óbitos e feridos. 
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Tabela 5.3 - Resumo do registro de óbitos e feridos provenientes de MGM de 1979 a 

2017 

Eventos com registros de óbitos e feridos/bairro 

Centro Histórico em 1989  3 Mortes e 2 Feridos 

São Francisco (1992 e 2012) 4 Mortes  

São Cristóvão (1995) 3 Mortes e 1 Ferido 

Taquaral (1997 e 1998) 2 Mortes  

Piedade (1997) 12 Mortes e 1 Ferido 

 

Com a associação das análises de probabilidade anuais iniciais e número de óbitos e 

feridos, foi possível obter a primeira seleção das áreas possíveis de estudo, Tabela 5.3. 

Vale ressaltar que os bairros com maiores probabilidades anuais iniciais estão na faixa 

de valor igual a 10
-3

. 

 

Tabela 5.4 - Bairros com maiores índices de eventos de MGM de 1979 a 2017 

Bairro Eventos 

Taquaral 60 

Santa Cruz 60 

São Francisco 59 

Pe. Faria 48 

M. Santana 52 

São Cristóvão 60 

Centro 33 

 

Amaral e Silva (2001) ressaltam que para uma análise estatística é necessário a 

adequação dos fatos a partir dos dados históricos, possibilitando resultados mais 

próximos da realidade da área, diminuindo assim a incerteza dos dados de análise. Este 

fato se deve a um cenário em que um acidente recente numa comunidade consolidada há 

décadas aumentará significativamente a frequência de acidentes, introduzindo um vício 

ao cálculo e não corresponderia à realidade da área. Para isso os bairros selecionados 

devem ter surgido antes do período de tempo de análise. Os autores destacam também a 

necessidade de averiguar in loco as condições geológicas e antrópicas/geotécnicas de 

cada área  

 

Assim sendo, todos os bairros selecionados, a partir do banco de dados, já existiam 

antes de 1979, logo estão dentro do intervalo de 38 anos (1979 à 2017). Portanto não 
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compromete a análise estatística da probabilidade. Dessa forma, partiu para a ETAPA 

II, com a elaboração da ficha de campo, para subsidiar as atividades in loco nos bairros 

selecionados, marcando assim a ETAPA III da metodologia proposta neste trabalho e 

nessa etapa que foram determinantes para a escolha das áreas modelos.  

 

5.2. ETAPA II: FICHA DE CAMPO  

A metodologia de Índice de Risco (iR) tem como base parâmetros multicriteriais onde 

as informações estatísticas extraídas de um banco de dados de eventos são aliadas as 

observações coletadas em campo. Temos assim os critérios de análises quantitativas e 

qualitativas. Como forma de organização e padronização das coletas de dados em 

campo, foi confeccionada uma ficha de coletas de dados. 

 

A ficha para a presente pesquisa, foi uma ferramenta técnica que teve como objetivos a 

orientação e auxilio na identificação de feições físicas de movimentação e suas 

características; particularidades físicas do talude, litológicas, análises das 

vulnerabilidades, além de padronizar as inspeções de campo. 

 

Como forma de simplificar e contribuir para a proximidade dos técnicos e a ferramenta, 

foi feita uma abordagem mais simples de Ficha de Campo para Taludes Urbanos para a 

sigla (FCTU).  A FCTU elenca 21 parâmetros típicos de vistorias em taludes urbanos 

suscetíveis aos processos de movimentos gravitacionais de massa. A seleção e 

determinação dos parâmetros foram realizadas a partir da influência do parâmetro para 

desencadear os movimentos, tomando por base suas características e feições como 

foram discutidos no Capítulo 2 deste trabalho. 

 

Para cada parâmetro foram determinados quatro (4) atributos, com o intuito de 

caracterizar a magnitude do evento. Eles representam o grau de potência para 

desencadear o movimento de massa. Cada atributo é específico de cada parâmetro, 

possibilitando sua identificação de maneira prática, reduzindo ao máximo a influência 

subjetiva do profissional no campo. 

 

Durante o processo de elaboração da ficha e aliado as características da geologia do 

Distrito Sede da cidade de Ouro Preto/MG, percebeu-se a necessidade de diferenciar os 

parâmetros e atributos pertinentes a taludes rochosos e de solos. Este fato se deve a 

diferença de comportamentos mecânicos destes materiais, que ocasionam nos 

diferenciados movimentos gravitacionais de massa caracterizados no Capítulo 2. 
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Sendo assim, os trabalhos de campo foram feitos tendo como ferramentas de coletas de 

dados duas fichas: a primeira apresentou apenas parâmetros voltados para movimento 

de massa em taludes de solo; já a segunda, parâmetros para taludes em rocha. A Figura 

5.3, é o modelo do Layout final da FCTU de Rochas, após os testes feitos em campo.  A 

FCTU Solos está no Apêndice II. 
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Figura 5.3  - Ficha de Campo para Taludes Urbanos de Rocha 
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5.3.ETAPA III: TRABALHO DE CAMPO 

 

5.3.1. Escolha das áreas de estudo a partir dos trabalhos de campo 

 

As atividades de campo foram realizadas nos bairros apresentados na Tabela 5.3, 

selecionadas pelos critérios calculados a partir do banco de dados. Essas atividades 

passaram por diversas etapas: 

 

campo 1: equipe do projeto ‘Indentificação das áreas de risco de Ouro Preto’; 

campo 2: equipes das SMDSHC e Defesa Civil para levantamentos das residências de 

origem dos beneficiários do projeto Aluguel Social; 

campo 3: vistorias das equipes: do Batalhão do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, 

Fiscalização e Posturas e do projeto ‘Indentificação das áreas de risco de Ouro Preto’ às 

áreas mapeadas pela CPRM (2016) como risco muito alto; 

campo 4: Imageamento com Aeronaves Remotamente Pilotadas (ARP), popularmente 

conhecidas como “drones”, das 3 áreas modelos 

 

Durante o período de atividade de campo, nas áreas visitadas, também foram observadas 

características relacionadas aos cenários de perigo, de vulnerabilidades espaciais, 

temporais e individuais, e a infraestrutura destas áreas, através da ficha de campo. 

 

Vale ressaltar que no Campo 2, foram realizados trabalhos com os técnicos do setor de 

habitação e a defesa civil, que contribuiu com o entendimento da remoção das famílias 

de suas residências, quanto aos principais processos que ocasionaram nestas remoções, 

que exemplificam os principais eventos recorrentes e suas consequências. A partir das 

observações em campo, foi possível contextualizar a situação habitacional encontrada 

com os bairros de maior fragilidade e os principais processos que afetaram as 

edificações.  

 

As Figuras 5.4 e 5.5 apresentam um resumo dos bairros com maiores membros de 

beneficiários de Aluguel Social, comprovando suas fragilidades habitacionais e os 

principais processos que afetaram as edificações. 
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Figura 5.4 - Bairros com maiores registros de remoções de famílias das edificações no 

Distrito Sede de Ouro Preto/MG 

 

 

Figura 5.5 - Número de eventos diagnosticados nos bairros de origem dos beneficiários 

do programa Aluguel Social no Distrito Sede de Ouro Preto/MG 
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Como diagnóstico das fragilidades encontradas nas áreas vistoriadas, as principais 

foram: 

 

 Ausência de infraestrutura urbana – drenagem pluvial, ligações de água e esgoto 

e contenções; 

 Edificações com alta vulnerabilidade construtiva – ausência de estruturas de 

fundações, pilares, vigas e cintas bem como ausência de revestimentos externos. 

Coberturas frágeis em telhas de fibrocimento; 

 Cortes irregulares que provocam a maioria dos movimentos gravitacionais de 

massa do tipo planar;  

 Ligações clandestinas de água, com o uso de mangueiras e tubulações frágeis, 

que provoca vazamentos constantes no talude de corte possibilitando os 

colapsos; 

 Lançamentos de águas servidas nos taludes de corte e aterro; 

 Lançamento de lixos nos taludes; 

 Construções em locais de alta suscetibilidade a movimentos gravitacionais de 

massa; 

 Construções de edificações sobre galerias da mineração. 

 

Como forma de ilustrar os principais diagnósticos feitos nos campos, a Tabela 5.4, 

apresenta figuras que apresentam alguns cenários referentes a infraestrutura urbana, 

padrão construtivo e estrutural de residências, sistemas de contenções encontrados, 

galerias da mineração em meio urbano e cortes e aterros irregulares.  
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Tabela 5.5 - Principais diagnósticos preliminares de campo. Fonte das imagens: Arqui-

vo pessoal 

Principais Diagnósticos de Campo 

 

 

 

 

Ruas pavimentadas com insuficiência de dispositivos de 

drenagem urbana (bocas de lobo) bairro Morro Santana. 

Fonte: a autora/2017. 

Edificação com alta vulnerabilidade estrutural 

(inexistência de elementos estruturais – viga, cinta, 

pilar) e padrão construtivo (acabamento) inexistente. 

Bairro Piedade. Fonte: A autora/2017. 

 

 

 

 

Edificação vulnerável a jusante de blocos de grandes 

dimensões (matacões). Bairro Piedade. Fonte: A 

autora/2017. 

 

Edificações sobre aterros irregulares e presença de lixo 

no talude de aterro. Bairro Morro da Queimada. Fonte: 

A autora/2017. 
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Tabela 5.6 (Continuação) - Principais diagnósticos preliminares de campo. Fonte das 

imagens: Arquivo pessoal 

Principais Diagnósticos de Campo 

 

 

 

 

Sistemas de contenção ineficientes. Bairro Taquaral. 

Fonte: A autora/2016. 

Edificações em topo de encostras ingremes, ligações 

de água irregular, processos erosivos e ovimentações 

de massa progressivos. Bairro Santa Cruz. Fonte: A 

autora/2015. 

 

 

 

 

Ocupação em área sem infraestrutura urbana. Bairro São 

Francisco. Fonte: A autora/2017. 

Ligações de água em tubulações frágeis (Mangueiras 

e tubo pvc) sobre talude. Bairro Taquaral. Fonte: A 

autora/2017. 
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Tabela 5.7 (Continuação) - Principais diagnósticos preliminares de campo. Fonte das 

imagens: Arquivo pessoal 

Principais Diagnósticos de Campo 

 

 

 

 

Cortes e aterros irregulares e grandes indícios de 

movimentação no terreno. Bairro Morro Santana/Piedade. 

Fonte: A autora/2017. 

Muro de pedra com urgência em manutenções. Centro 

Histórico. Fonte: A autora/2015. 

 

 

 

 

Edificações sobre galerias da mineração Sec. XVII e 

XVIII de grandes extensões. Bairro Taquaral. Fonte: A 

autora/2017. 

Edificações dentro de linhas naturais de drenagem. 

Bairro São Francisco. Fonte: A autora/2017. 
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Tabela 5.8 (Continuação) - Principais diagnósticos preliminares de campo. Fonte das 

imagens: Arquivo pessoal 

Principais Diagnósticos de Campo 

 

  

Contenções em pneus executadas sem critérios técnicos 

eficentes. Bairro São Francisco. Fonte: A autora/2017. 

Contenções pontuais ineficientes em taludes de corte 

ingremes e de alturas elevadas. Bairro M. Santana. 

Fonte: A autora/2016. 

  

Aliando todas as informações das Etapas I, II e III foi possível a definição dos bairros 

modelos para a aplicação da metodologia proposta para o cálculo do índice de risco (iR) 

desenvolvida na ETAPA IV. Foram selecionados 3 bairros para exemplificar a 

metodologia a ser adotada: 

 

 Bairro Taquaral; 

 Bairro São Cristóvão; 

 Centro Histórico – Praça Barão do Rio Branco ( Praça da Estação). 

 

Os bairros selecionados caracterizam por possuírem maiores probabilidades anuais 

iniciais, maiores registros de óbitos e feridos, maiores fragilidades sociais habitacionais 

e também foram afetados por eventos recentes.  
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5.4. CARACTERIZAÇÃO HISTÓRICA E FÍSICA DAS ÁREAS MODELOS 

 

Nesta parte do trabalho, será abordada uma caracterização das áreas modelos para 

aplicação da metodologia de análise dos índices de risco (iR). A contextualização 

relatada terá como foco, o processo de ocupação destas áreas, os eventos recentes, os 

mapeamentos de riscos feitos em cada área modelo, a caracterização do meio físico 

como: o contexto geológico e geotécnico e a infraestrutura urbana. A Figura 5.6 

apresenta a localização das áreas modelos no Mapa de Registros de MGM do Distrito 

Sede de Ouro Preto/MG, para melhor vizualização, apresenta-se no APÊNDICE I a 

mesma Figura ampliada. 

 

 

Figura 5.6 - Mapa da frequência de eventos de movimentos gravitacionais de massa no 

Distrito Sede do Município de Ouro Preto MG 

 

Também foram realizados vôos com ARP (drone), no Campo 4, para atualizar as 

imagens do Google Earth Pró nos 3 bairros selecionados. Observou-se a existência de 

MGM derivados dos processos de ocupações recentes de forma desordenada, 

aumentando a fragilidade das ocupações dessas áreas (Apêndice I). 
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5.4.1. Bairro São Cristóvão 

 

O bairro São Cristóvão está localizado a noroeste do centro histórico da cidade de Ouro 

Preto, a 1,4Km da Praça Tiradentes, e na porção oeste da Serra de Ouro Preto. Esta área 

na cidade de Ouro Preto, como relatam Calil e Stephan (2017), é uma grande encosta 

que foi utilizada desde o século XVIII como uma das principais áreas para o 

desenvolvimento de atividades de exploração mineral, com a utilização de várias 

técnicas, como o desmonte hidráulico e a perfuração de galerias subterrâneas. Houve 

desocupação da área em meados do Século XIX, para a atividade da mineração.  

 

 

Figura 5.7 - Localização do bairro São Cristóvão no Distrito Sede do Município de 

Ouro Preto/MG 

O último mapeamento das áreas de risco no município feito pela CPRM (2016), traz 

uma realidade preocupante para o bairro São Cristóvão. Neste bairro foram mapeados 

36 setores de risco alto e muito alto, com 205 edificações em risco e um total, 

aproximado de 813 pessoas em situação de risco alto e muito alto. A Figura 5.6, é um 

detalhe do Mapa desta setorização, Mapa no ANEXO I.  
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Figura 5.8 - Detalhe do mapa de Setorização CPRM (2016), bairro São Cristóvão  

 

Os dados obtidos pela Receita Municipal da Prefeitura Municipal de Ouro Preto em 

Maio de 2018, constam, atualmente, 1333 imóveis construídos no bairro, com 22 em 

construção. O bairro São Cristóvão, como é apresentado na Figura 5.7, possui 3 zonas 

distintas no zoneamento definido pelo Plano Diretor Municipal, Lei nº93/2011: Zona de 

Adensamento Restrito (ZAR) - trecho com maior urbanização ; Zona Especial de Inte-

resse Social (ZEIS) - parte alta do bairro São Cristóvão -; Zona de Proteção Ambiental 

(ZPAM) - área com início de ocupação a montante.  
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Figura 5.9 - Detalhe do Mapa de Zoneamento do Distrito Sede, Lei nº93/2011– Bairro 

São Cristóvão 

 

 Registros históricos de MGM 

 

Dentro dos registros no Banco de Dados, dos 60 movimentos analisados no bairro São 

Cristóvão, a Rua Pirita é a que apresenta um dos maiores históricos. Esta rua se 

encontra na parte mais alta do bairro, também chamado Serra do Veloso. O evento mais 

recente, é o que foi registrado pela equipe da COMPDEC Ouro Preto em 06 de janeiro 

de 2018.  

 

Este evento foi descrito, Figura 5.10, como um movimento do tipo planar, que ocorreu 

por volta das 02h00min., na parte alta da encosta que bordeja a Rua Pirita no Bairro São 

Cristóvão. Na descrição do evento, foram avaliados 12 dias consecutivos com chuvas 

constantes, deixando de chover apenas em dois dias dentro de um intervalo de tempo 

compreendido entre 26/12/2017 e 06/01/2018, dia da ocorrência. No total o acumulado 

pluviométrico registrado no período foi de 162,51mm, sendo que no dia 05/01/2018 

choveu 36,6mm e no dia, 06/01/2018, choveu 40,85mm deflagrando o processo do tipo 

planar na encosta à montante das residências. Relatório Técnico COMPDEC (2018).   
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Figura 5.10 - Movimento Gravitacional de Massa do tipo, Planar, na encosta da Rua 

Pirita. COMPDEC (2018) 

 

A ocorrência deste processo na Rua Pirita, acarretou em uma instabilidade ainda maior à 

encosta, causando desconfinamento das camadas à montante do maciço, Figura 5.11. 

Por esse motivo e devido ao número de edificações à jusante do movimento, a área foi 

escolhida para a aplicação da metodologia proposta. 

 

 

Figura 5.11 - Principais fraturas à montante, visualizadas após o movimento na encosta. 

Charles R. Murta (2018) 
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O evento registrado, acarretou no colapso do muro de pedra seca que sustentava o 

aqueduto da mineração do Século XVII/XVIII, Figura 5.12. Estes aquedutos eram 

galerias expostas à superfície que serviam para conduzir água para os processos da 

extração mineral. Como relata Ferreira (2017), o muro tem altura variável de acordo 

com a topografia do terreno. A estrutura do muro, possui a base mais larga do que o 

topo, formando uma seção transversal trapezoidal típica de estruturas de contenção, com 

a face externa ligeiramente inclinada. A largura do topo da estrutura neste trecho é de 

1,5 metros. A altura varia ao longo da estrutura, alcançando 4 metros em seu ponto 

máximo. 

 

 

Figura 5.12 – (A) Vista parcial de redes de aquedutos na Serra do Veloso.(B)- vista da 

estrutura em muro de pedra seca para sustentação do aqueduto. Modificado de Ferreira 

(2017) 

 

Na atualidade, o aqueduto é base de sustentação de tubulações de abastecimento de água 

do SEMAE, Figura 5.13, e uma das situações vista no local, foi a condição destas 

tubulações, que apresentavam indícios de desgastes por queimadas. Esta situação 

ocorre, quando as queimadas avançam nestas áreas e os tubos em PVC sofrem com as 

altas temperaturas, que acaba por romper com estas tubulações e o escoamento da água 

fica diretamente no talude. 
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Figura 5.13 – (A) Tubulações de abastecimento de água sobre aqueduto. (B) Tubula-

ções com desgaste por alta temperatura. Fonte: A autora (2018) 

 

Neste evento, a equipe da COMPDEC analisou em campo a área do espraiamento dos 

detritos de canga à jusante juntamente com restante destes detritos que permaneceu 

preso na vegetação ou nas quebras de relevo local à montante. Como resultado final, 

cinco residências foram interditadas e 23 moradores foram desalojados por segurança 

imediata à integridade física dos mesmos. A Figura 5.14, apresenta a disposição de 

imagens do movimento e 4, das 5 edificações afetadas. 

 

 

Figura 5.14 – (A) Vista ampliada do movimento com localização das edificações 

afetadas. (1) Edificação afetada no pé do talude. (2) Edificação afetada no pé do talude. 

(3) Edificação afetada no lado oposto ao pé do talude. (4) Edificação afetada na parte 
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mais distante visualizada por fragmentos de rocha. Fonte das imagens: A autora (2018) 

e arquivo COMPDEC 

 Contexto Geológico 

 

Na área da encosta da Rua Pirita, se encontra o Grupo Itabira, com uma sequência 

composta por itabiritos e itabiritos filíticos e dolomíticos quando indiviso, como é 

indicado pelo mapa geológico e descrito por Fontes (2011). As feições expostas são 

escarpadas e recobertas por uma capa de canga limonítica resultante da alteração in situ. 

São materiais bastante vulneráveis à ação erosiva da água e a presença de diáclases 

catalisa estes efeitos. 

 

Por uma análise visual na área é verificado a camada superior, com a carapaça em canga 

laterítica e a presença de solo residual saprolítico de Itabirito. A CPRM (2016) classifica 

a área como constituída de colúvio, colúvio com seixos e blocos, trechos com canga 

ferruginosa e afloramentos/exposições de rocha itabirítica com foliação 

predominantemente desconfinada. A encosta da Rua Pirita apresenta trechos visíveis 

com blocos de canga em dimensões elevadas, e a presença de vegetações rasteiras e 

árvores de portes distintos, que dificultam a visualização destes blocos na extensão de 

toda a encosta. Figura 5.15.  

 

 

Figura 5.15 – (A) Disposição de materiais presentes na encosta. (B) Configuração do 

Itabirito presente e a presença de solo residual saprolítico sobre a rocha. Autora (2018) 

A encosta apresenta uma altura aproximada de 50 m do trecho da Rua Pirita ao topo 

com variações nas inclinações. Foram encontradas inclinações que variavam de 40º a 
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60º, orientadas para S-SW, a favor do movimento.  A encosta é cortada a meia altura 

por um aqueduto da mineração, como já analisado no item anterior. 

 

As estruturas remanescentes da mineração aurífera na Serra do Veloso demonstram o 

papel fundamental desempenhado pela água na extração e apuração do ouro. Os 

processos de extração e beneficiamento empregados à época demandavam grande 

quantidade desse recurso natural, daí a necessidade de se construir a rede de aquedutos. 

Ferreira (2017). 

 

Como foi identificado no contexto geológico, a presença de solos residuais e 

saprolíticos são vistos na encosta da Rua Pitrita e apresenta na encosta cerca de 50 cm 

de espessura, Figura 5.16. 

 

 

Figura 5.16 – Confguração geológica-geotécnica do maciço 

 

Além dos materiais residuais, estão presentes também na área de estudo, depósitos de 

materiais transportados como colúvio, tálus e aluvião, além dos depósitos resultantes da 

ação antrópica como aterros não compactados, depósitos de entulhos (bota-fora) e 

rejeitos de mineração.  

 

A Rua Pirita encontra-se a uma altitude média de 1300 m, o perímetro urbano da cidade 

se encontra a uma faixa de 1100 m, e os topos das serras de Ouro Preto, estão em faixas 
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variáveis de 1500 m de altitude. Com relação à forma da encosta, o perfil côncavo-

convexo é o que a caracteriza. 

 

 Contexto Geotécnico 

 

São encontradas na área bocas de galerias da mineração, Figura 5.17, que exemplificam 

ainda mais as atividades minerárias na encosta e como a ocupação está inserida nesta 

área, junto a estruturas históricas e de estabilidades geotécnicas até então, 

desconhecidas. 

 

 

Figura 5.17 - Boca de galeria da mineração na base da encosta. Autora (2018)  

 

Estas análises mostram como a ocupação no bairro se deu sobre estruturas da mineração 

e sobre depósitos de tálus, provenientes de processos de desmontes hidráulicos, 

acarretando cenários de grande instabilidade nos cortes e aterros na área. Ainda 

apresenta o avanço da malha urbana em encosta íngreme e com alta suscetibilidade a 

movimentos gravitacionais de massa. 

 

 Tipologias construtivas e infraestrutura urbana 

 

A área em análise, possui um perfil construtivo com tipologias variadas, edificadas 

sobre cortes e aterros irregulares, com cortes a 90º em taludes com planos de 

xistosidade a favor do movimento e aterros não compactados.  

 

A maior parte das edificações são em alvenaria de tijolos cerâmicos, possuindo a grande 

maioria dois pavimentos, Figura 5.18. As edificações que avançam pela encosta 
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íngreme, apresentam estruturas de alta vulnerabilidade estrutural, sem estruturas de 

pilar, cintas e com lançamentos de água pluvial e esgoto no talude. As coberturas são 

em telhas de fibrocimento, que não suportam impactos dos blocos de rocha.  

 

 

Figura 5.18 – (A) Vista ampla das edificações presentes na encosta. (1) Edificações de 

2 pavimentos e bem estruturadas, na base do talude. (2) Edificações de alta 

vulnerabilidade sobre aterros não compactados. (3) Edificação sobre o talude. (4) 

Edificação sobre o talude. Fonte: Arquivo Compdec (2018) e a autora (2018) 

 

O sistema de drenagem de águas pluviais é inexistente em certos trechos e insuficiente 

em outros, o que gera problemas relacionados ao escoamento das águas e movimentos 

gravitacionais de massa em alguns locais. É possível notar casos em que os próprios 

moradores ou a prefeitura cobrem as aberturas de drenagem urbana, devido a fatores 

como o mau cheiro. O mau cheiro exalado das galerias pluviais é causado pela 

interligação irregular de redes de esgoto no sistema de drenagem pluvial. 

 

Na Rua Pirita, os pavimentos das vias de acesso se apresentam em CBUQ no trecho 

inicial, pavimento poliédrico no trecho a jusante da encosta em análise e os acessos a 

montante, se encontram em ruas sem estruturas de pavimento. Não são visualizadas 

nestas áreas sistemas de drenagem pluvial e não são vistos estruturas de contenções, a 

não ser o muro de pedra seca que sustenta o aqueduto, que se encontra em um estado 

ruim de conservação. 
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 Mapeamento da Defesa Civil 

 

Em um mapeamento feito pela Defesa Civil, após o evento registrado em janeiro de 

2018, foram contabilizadas 29 edificações a jusante, com 13 edificações em contato 

direto com a encosta, portanto, mais vulneráveis, já que não apresentam estruturas que 

possam amenizar os impactos futuros dos blocos de canga, Figura 5.19.  

 

 

Figura 5.19 - Quantificação das edificações com possibilidades de serem afetadas por 

novos processos na área 

 

5.4.2. Área 2 - Bairro Taquaral 

 

O bairro Taquaral,  Figura 5.20, se encontra a extremo leste do Distrito Sede e faz limite 

com os bairros Nossa Senhora da Piedade (Piedade) e Padre Faria a oeste, Morro 

Santana ao Norte e com o Município de Mariana-MG a Leste. A sua ocupação se 

encontra a meia encosta e é um dos bairros em que se observa as maiores fragilidades 

quanto a ocupação urbana.  
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Figura 5.20 - Localização do bairro Taquaral no Distrito Sede do Município de Ouro 

Preto/MG 

 

O bairro também apresenta resquícios de sítios arqueológicos, abrigos escavados na 

rocha, grandes galerias, bocas das antigas minas de ouro e sarilhos para suas 

ventilações. Se encontram, também na área do bairro, estruturas de muros de pedra, 

usados para delimitar os caminhos para as áreas da extração mineral. 

 

Como contexto do risco urbano, o bairro Taquaral é o que apresenta a maior área 

mapeada pela CPRM (2016) em risco muito alto, Figura 5.21. São 46 edificações em 

risco muito alto com 200 pessoas nesta situação. No total entre risco alto e muito alto, 

são 115 edificações e 506 pessoas em situações de risco. Nos dados da Receita 

Municipal, constam no bairro, atualmente, 329 imóveis construídos e nenhum em 

construção. 
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Figura 5.21 - Detalhe do mapa de Setorização CPRM (2016). Bairro Taquaral 

 

O zoneamento urbano do bairro apresenta, conforme a Figura 5.22, as seguintes 

descrições: ZAR 2, ZAR 3, ZEIS 1 e ZEIS 2 e configuram em áreas em que se deve 

observar e realizar o controle da ocupação devido a infraestrutura da área, a 

complexidade geológica-geotécnica e locais onde se encontram edificações de interesse 

cultural (ZAR 3). Ainda, caracterizam a precariedade das ocupações e as existências de 

ocupações e loteamentos irregulares.  

 

 

Figura 5.22 - Recorte do Mapa de Zoneamento do Distrito Sede, Lei nº93/2011– Bairro 

Taquaral 
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 Registros históricos de MGM 

 

Na análise inicial por meio do banco de dados, foram registrados no bairro Taquaral 60 

eventos relacionados a movimentos gravitacionais de massa. Para este estudo, a área 

escolhida se trata do local referenciado pelos moradores como rua Madalena Gonçalves. 

 

O evento mais recente foi em Dezembro de 2017, e se trata de um escorregamento do 

tipo planar, devido a corte e aterro para uma abertura de acesso informal. O aterro instá-

vel, com extensão e altura elevados, através da não compactação do material deposita-

do, sofreu com vários processos erosivos, acarretando em um movimento maior na oca-

sião de chuvas acumuadas por 5 dias consecutivos. A jusante desse aterro, encontram-se 

edificações e estruturas históricas, como estruturas de interesse arqueológico. 

 

Os índices pluviométricos, na data do último evento ocorrido, varianram entre 70 a 

90mm. A Defesa Civil foi acionada para atendimento a uma edificação nesta área, que 

foi atingida por material proveniente deste talude de aterro.  

 

 Contexto Geológico e Geomorfológico 

 

A complexidade do meio físico na região do bairro Taquaral é um dos pontos de grande 

debate para as restrições a ocupação na área. O bairro apresenta limitações a estes pro-

cessos devido a cenários geológicos, geomorfológicos e condições hidrográficas que 

oferecem perigo as já populações existentes.  

 

Quanto ao contexto geológico pode-se admitir, com base no recorte do mapa geológico 

regional, que a maior parte da área de estudo está inserida no contexto de itabiritos per-

tencentes à Formação Cauê. 

 

A geomorfologia da área é caracterizada, apesar de a área possuir vertente principal com 

orientação norte-sul, apresenta variações côncavo-convexas das encostas. Existem a 

presença marcante no relevo em que configuram flancos para leste e oeste, onde se en-

contram talvegues cortam transversalmente o bairro. São estes talvegues, que configu-

ram o fluxo preferencial das drenagens, que causam grandes complexidades para a ocu-
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pação. Existem, atualmente, construções dentro destas áreas o que acaba por configurar 

um barramento ao livre fluxo de drenagens. 

 

 Contexto Geotécnico 

 

A área aqui analisada, como acontece em toda a extensão do bairro, é constituída por 

crosta ferruginosa com espessura variando de 5 a 15 m de desnível, e na base, pelo re-

verso da encosta, caracterizado por exibir declividade variando de 20 a 35° de inclina-

ção em média, podendo apresentar também feições íngremes a escarpadas, cobertas por 

depósitos de tálus, matacões de canga, quartzito e itabirito e depósitos tecnogênicos. 

 

A condição intemperizada dos maciços de itabirito na formação das carapaças de canga, 

é comumente encontrada na região, Figura 5.23. Em geral a canga formada in situ, tam-

bém conhecida como canga estruturada, preserva estruturas reliquiares do itabirito, co-

mo os planos do bandamento e de fratura. Localmente ela pode ocorrer sotoposta à cros-

ta ferruginosa alóctone. 

 

 

Figura 5.23 - Maciço em corte irregular para abertura de rua, em condição de alta in-

temperização e com presença de cangas. A autora (2018). 

 

A presença de poros nos maciços com as crostas ferruginosas e da canga alveolar são 

situações de alta complexidade geotécnica para a estabilidade dos taludes, Figura 5.24, 

já que podem promover considerável condutividade hidráulica, que, por sua vez, pode 
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condicionar à formação de elevadas forças de percolação bem como poro-pressão em 

subsuperfície. 

 

 

Figura 5.24 - Presença de poros e cangas inseridas no maciço que condicionam instabi-

lidade geotécnica. A autora (2018) 

 

A área ainda apresenta uma grande extensão em depósitos de tálus, essa massa de 

material é oriundo do processo de esplotação mineral por desmonte hidráulico, durante 

quase cem anos entre os séculos XVII e XVIII e que vai dos pontos mais altos da 

encosta até as partes mais aplainadas do bairro. Uma análise geotécnica para estes 

materiais, se trata do elevado grau de laterização destes, o que se confere pela coloração 

vermelha, e textura essencialmente pedregulhosa, onde o arcabouço varia de pedregulho 

fino a matacão, com amplo predomínio de pedregulho médio a grosso de itabirito, canga 

e quartzito. A percolação de água pelos poros, amplia a instabilidade destes taludes.  

 

 Tipologias construtivas e infraestrutura urbana 

 

A infraestrutura da área é precária, com presença insuficiente de dispositivos de 

drenagem, que só se encontram na parte inicial do trecho em análise. Existe uma galeria 

de coleta de água da encosta íngreme no trecho inicial da área, Figura 5.25, 

visivelmente, esta estrutura se encontra subdimensionada, e com processo ativo de 

assoreamento, e o escoamento de água no local é constante. Os assoreamentos destas 

estruturas se deram, prioritariamente, por carreamento de material de construção civil e 

pelo grande corte e aterro de uma grande área a montante. 
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Figura 5.25 - (A) Galeria em concreto armado a meia encosta, dentro da linha natural 

de drenagem. (B) Ponto inicial da área em estudo e vista ampliada da ponte sobre a ga-

leria de drenagem existente. Fonte: A autora 2018 

 

A área não apresenta pavimentação, sistemas de ligações de água e esgoto e os proces-

sos erosivos na área são visíveis e em alto grau de evolução a cada vistoria. As estrutu-

ras de contenções vistas, Figura 5.26 e Figura 5.27, se tratam, respectivamente de um 

muro em concreto armado e um muro de pedra seca, ambos muito comuns na cidade. 

Salienta-se que estas estruturas são pontuais e não garantem a estabilização da encosta, 

são apenas estruturas para sustentação da via de acesso. 

 

 

Figura 5.26 - Muro de contenção para sustentação da via de acesso no trecho inicial da 

área em estudo. A autora (2018) 



 

109 
 

 

Figura 5.27 - Muro em pedra seca em um dos trechos da área em estudo. A autora 

(2018) 

 

As edificações são, em sua maioria de um pavimento e com alta vulnerabilidade 

construtiva, sem sistemas estruturais eficientes e com coberturas em telhas de 

fibrocimento. Existem 3 edificações dentro da linha natural de drenagem e outras 2 

muito próximas a esta área. O lançamento de água servida no talude é recorrente e o uso 

de mangueiras para distribuição de água às edificações é visível. Uma representação 

simplificada desta área é feita pela Figura 5.28, com apresentação de imagens das 

edificações e da infraestrutura da área. 

 

 

Figura 5.28 - (A) Vista ampliada da área. (1) Edificação dentro da linha de drenagem. 

(2) Edificação próxima a linha de drenagem. (3) Edificações no topo de talude com ater-

ro irregular. (4) Edificação a jusante do aterro irregular. Fonte: A autora (2018). 
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5.4.3. Área 3 – Praça Barão do Rio Branco / Morro da Forca 

 

A área, faz parte do núcleo histórico, Figura 5.29, e é também conhecida como 

‘Estação’, por se tratar do local onde se encontra a estação ferroviária de 1888. É um 

trecho de ferrovia pertencente ao Ramal de Ponte Nova, foi aberto para ligar a então 

capital de Minas Gerais na época, Ouro Preto, à capital do Império a cidade do Rio de 

Janeiro.  

 

Figura 5.29 - Localização do bairro São Cristóvão no Distrito Sede do Município de 

Ouro Preto/MG 

 

A estação ferroviária de Ouro Preto, que está situada às margens do ribeirão do Funil, 

na parte mais baixa da cidade, induziu à expansão urbana e atraiu novos usos para a 

região, formando novos focos de povoamento, Feres (2002). Em 1980, este ramal foi 

desativado, mas ainda havia movimentação de passageiros que utilizavam os trens 

mistos, que são conjuntos compostos de carros de passageiros e vagão de carga. 

 

Na área de interesse deste estudo, também se encontra o casarão tombado pelo 

patrimônio, intitulado Solar Baeta Neves, Figura 5.30. O casarão foi erguido no final do 

século XIX por uma tradicional família de comerciantes da região. O mais antigo 

registro sobre o imóvel indica que o terreno foi adquirido em 1890, pela família Baeta 

Neves. O casarão foi construído nos dois anos seguintes, às margens do Córrego do 

Funil. IPHAN (2018).  
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Figura 5.30 - Solar Baeta Neves do Século XIX na praça da ‘Estação’. Fonte: A autora 

(2018) 

 

A setorização da CPRM (2016), Figura 5.31, coloca toda a área do casarão Baeta Neves 

em risco alto, devido a encosta instável a montante da edificação. Se encontram também 

no local imóveis comerciais. 

 

 

Figura 5.31 - Detalhe do mapa de Setorização CPRM (2016). Bairro ‘Estação’ 

  

O zoneamento urbano na área em análise é acentuado no recorte , conforme a Figura 

5.32. Como área histórica, a delimitação é a ZPE. 
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Figura 5.32 - Detalhe do Mapa de Zoneamento do Distrito Sede, Lei nº93/2011– Bairro 

‘Estação’ 

 Registros Históricos de MGM 

 

O banco de dados obteve um registro de 33 eventos em todo o centro histórico de 1979 

a 2017, acredita-se que este número é mais elevado, como em todos os outros bairros. A 

ausência de informações precisas e consistentes também se encontra neste núcleo da 

cidade.  

 

O maior registro de eventos na área se trata do ano de 1979, conforme relatórios, 

conforme relatórios TECNOSOLO (1979), a cidade sofreu um grande evento devido a 

índices pluviométricos elevados, sem dados exatos, em que ocorreram vários 

movimentos por todo o município. 

 

O talude a montante do casarão é chamado Morro da Forca, e é um dos mais 

importantes pontos de referência histórica da cidade de Ouro Preto. Foram encontrados 

3 registros de eventos nos anos de 1979, 2011 e 2012. Estes dados foram analisados 

através da Tecnosolo (1979) onde ocorreu o maior evento na área e registros da Defesa 

Civil e IGEO (2014).  A Figura 5.33 apresenta os eventos de MGM na área em análise. 

 



 

113 
 

 

Figura 5.33 - Disposição de imagens referentes à encosta do morro da forca e os even-

tos registrados. (A) Imagem atual, 2018 da cicatriz do movimento e altura da encosta. 

Fonte: A autora/2018. (1) Evento registrado em 1979. Fonte: TECNOSOLO (1979). (2) 

Evento registrado em 2011. Compdec (2011). (3) Evento registrado em 2012. Fonte: 

IGEO (2014). (4) Situação atual do maciço. Fonte: A autora (2018). 

 

 Contexto Geológco e Geomorfológico  

 

A encosta aqui em análise compreende o terço inferior do flanco sudoeste do Morro da 

Forca. A altura estimada via Google Earth Pro é cerca de 60 m, e conforme aborda 

relatórios técnicos IGEO (2014) a cicatriz de escorregamento está estimada em 15 

metros de extensão vertical. A orientação do mergulho das camadas, seguem a direção 

NNW/SSE e mergulho moderado para SSW (195/37). 

 

A partir das análises in loco do maciço e, segundo o recorte do mapa geológico da Folha 

Ouro Preto apresentado no Capítulo 2, a área está inserida dentro do domínio de rochas 

pertencentes à Formação Sabará. De um modo geral, esta unidade é composta por uma 

sequência metapelítica dominada por filitos, xistos, metaritmitos e metavulcânicas, com 

raras lentes de quartzito intercaladas. 

 

Os dados de mapeamento geológico feitos pelo IGEO (2014), indicam, quanto ao 

arcabouço estrutural, que o maciço de filito no Morro da Forca é compartimentado por 

três estruturas principais: uma foliação penetrativa e duas foliações espaçadas. 
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A foliação penetrativa constitui o plano de reorientação mineral mais conspícuo no 

filito. Via de regra, apresenta direção NNW/SSE e mergulho moderado para SSW 

(195/37). Com relação à condição das descontinuidades paralelas a este plano, em geral, 

ocorrem fechadas, lisas, preenchidas por óxidos e hidróxidos de ferro e ou material 

brando, com persistência da ordem métrica e espaçamento centimétrico. 

 

A foliação espaçada, por sua vez, se caracteriza por apresentar domínios de clivagens 

insipientes e esparsos. Na área da encosta, foram identificadas duas famílias, sendo uma 

com direção NW/SE e mergulho alto para NE (037/76) e outra com direção NE/SW e 

mergulho alto para NW (330/80). Com relação à condição das descontinuidades 

paralelas a estes planos, em geral, ocorrem abertos (cerca de 1 mm), preenchidos por 

óxidos e hidróxidos de ferro e com persistência e espaçamento centimétricos. 

 

 Contexto Geotécnico 

 

A encosta é dominada por um maciço de filito muito alterado, saprolítico, extremamente 

fraturado e de cor castanho avermelhada. Observa-se na sobreposição do maciço, uma 

camada com, aproximadamente 0,30 m de espessura coluvionar. Através da textura do 

material averiguada em campo, infere-se que esta unidade geotécnica apresenta elevada 

permeabilidade. 

 

Segundo relatório técnico IGEO (2014), foram observados dois tipos de mecanismos de 

ruptura deflagrados na porção sudoeste do morro da Forca e no evento registrado em 

2011/2012, as tipologias registradas tratam de um movimento do tipo rotacional e outro 

do tipo planar. O primeiro ocorreu no terço inferior da encosta, mobilizando cerca de 

120 m³ de rocha e solo. Exibe superfície de ruptura com forma circular, configurado por 

meio da coalescência de vários pequenos planos de ruptura desenvolvidos em diversas 

direções. O segundo é de natureza planar, condicionado pela descontinuidade paralela 

ao plano da foliação. Ocorreu logo a montante da ruptura rotacional, no contato entre o 

saprolito e o maciço rochoso alterado. 

 

As edificações instaladas no pé do talude em análise, foram inseridas com cortes em 

torno de 70º. Este corte em um maciço com características tão complexas quanto a sua 

estabilidade, é o que fomenta o desconfinamento das camadas do maciço, e, em cenários 

de índices pluviométricos elevados, tanto a água superficial como a elevação do lençol 

freático no talude, podem favorecer o início do processo de escorregamento planar e/ou 

rotacional.  
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Ainda existe no maciço, a locação de galeria da mineração do século XVII e XVIII, que 

pelo que se apresenta na Figura 5.34, colaborou com a abertura de uma grande trinca no 

maciço e colocou um grande bloco em instabilidade, podendo afetar a edificação a 

jusante e o leito do rio que passa na área. Uma das grandes preocupações neste 

processo, é o movimeto gerar um acúmulo de material na calha do rio e impedir o fluxo 

normal do mesmo. 

 

 

Figura 5.34 - Disposição de situações de instabilidade do maciço. Fonte: IGEO (2014) 

e a autora (2018) 

 

 Tipologias construtivas e infraestrutura urbana 

 

A área em estudo, por se tratar de um local inserido no núcleo histórico, apresenta uma 

infraestrutura típica destas cidades. Pavimentação em blocos poliédricos, sistemas de 

drenagem urbana em estruturas arcaicas e que demandam manutenções constantes. As 

edificações se encontram em estruturas mistas, como os casarões do Século XVII e 

XVIII na cidade e as edificações mais recentes, em tijolos cerâmicos.  

 

Constam a jusante do talude em sua base inicial uma edificação comercial, o casarão 

Baeta Neves, uma edificação em forma galpão (antigo varejão da estação) e o leito do 

rio, Figura 5.35. Salienta-se que todos estes imóveis se encontram interditados pela 
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Defesa Civil e existem, constantemente, ações para reocupação de todos estes 

estabelecimentos, que em períodos de seca, colocam em questionamentos as 

considerações técnicas dos agentes municipais da Secretaria de Defesa Social e nos 

períodos de chuva, estas medidas quase não são discutidas.  

 

 

Figura 5.35 - (A) Vista ampliada da área em estudo. (1) Estabelecimento comercial e 

casarão solar baeta neves (2) Antigo varejão da estação. (3) Proximidade do talude às 

edificações e ausência de dispositivos de drenagem e sistemas de contenção no talude. 

Localização do leito do rio. Fonte: A autora 2018. 

 

O talude não apresenta nenhum dispositivo de drenagem ou contenção e sua 

instabilidade é agravada pela abertura de trincas por enraizamento de vegetação e por, 

prováveis vibrações provenientes do alto fluxo de tráfego na área. 

 

5.5. ETAPA IV: METODOLOGIA PROPOSTA   

 

A metodologia proposta foi desenvolvida tendo como fundamento os estudos de Fell 

(1994); Fell et al., (2004) e Amaral e Silva (2001). A partir do conceito que o risco é um 

processo dinâmico. Para tanto as análises são baseadas em observações em campo, tais 

como: 
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 a tipologia da construção; 

 a proximidade entre as edificações e o talude e a distribuição espacial das 

construções (por exemplo se estão na crista ou no pé do talude); 

 a densidade populacional, a distribuição espacial e temporal da população; 

 o grau de proteção oferecido às pessoas pela natureza da construção; 

 as medidas não estruturais que são aplicadas ao setor pelos órgãos responsáveis 

como: campanhas educacionais de percepção de risco, monitoramentos, planos 

de evacuação, etc. 

 

A IUGS (1997, apud Oliveira 2004) avalia que a vulnerabilidade é afetada pela posição 

dos elementos em risco, ou seja, se estes estão a montante ou a jusante do possível 

movimento e da natureza dos elementos em risco, esta análise seguiu de acordo com a 

Figura 5.36.  

 

 

Figura 5.36 - Principais posições das estruturas em relação ao talude que são afetadas 

pelo deslocamento de massa por um escorregamento. Fonte: Silva (2017) 
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A avaliação dos danos, foi realizada de acordo com a interação do 

movimento/edificação, esta observação se dá a partir da coleta de dados por meio da 

FCTU distintas para solo e rocha.  

 

 Vulnerabilidades  

 

Conforme a definição de vulnerabilidade já feita no Capítulo 2 deste trabalho, foi 

adotado uma aplicação associada ao nível de danos potenciais, ou grau de perdas, 

expressa numa escala de 0 a 1, mesmo padrão das consequências adotado por Amaral e 

Silva (2001). Como abordam Fell (1994); Wong et alii (1997), a avaliação da 

vulnerabilidade envolve, portanto, o conhecimento da interação entre um dado 

movimento de massa e os elementos afetados. Em essência a vulnerabilidade (V) foi 

considerada a partir da Equação 3. 

 

              

                                                                                                                                          

Onde: 

 

V é a Vulnerabilidade; 

Vs é a probabilidade espacial de impacto de um MGM em um elemento; 

Vt é a probabilidade temporal de impacto (exemplifica a probabilidade de uma 

edificação estar ocupada durante o impacto); 

V1 é a probabilidade de perda de vidas ou proporção do valor do elemento. 

 

Como forma de simplificar os cálculos e exemplificar cenários possíveis para a 

aplicação da metodologia, foi feita uma adoção de valores padrões de vulnerabilidades 

como usado por Oliveira (2004). Estes valores foram baseados em estudos feitos em 

Hong Kong, como relata o autor, em situações de Movimentos Gravitacionais de Massa. 

 

A vulnerabilidade espacial, para o presente estudo, foi avaliada conforme a relação dos 

elementos em risco e a área total da observação do possível alcance dos fragmentos de 

rocha ou dos detritos oriundos de um movimento em solo. As observações do possível 

alcance, seguiram de acordo com as observações in loco e de dados históricos passados. 

A Tabela 5.5 permite calcular a vulnerabilidade espacial. 
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Tabela 5.9 - Descrição de áreas e estimativa da parcela correspondente a 

vulnerabilidade Espacial. Oliveira (2004) 

Vulnerabilidade Espacial – VE 

Descrição Área (Ha) 

Área total estudada 
 

AT 

Área definida através do estudo da trajetória e da distância máxima alcançada pelos frag-
mentos de rocha ou detritos, oriundo de escorregamentos – ADM – Área de Distância 

Máxima 

ADM 

Área correspondente às residências AR 

Vulnerabilidade Espacial 
   

  

   
 

 

 

Oliveira (2004), analisa que a vulnerabilidade temporal é associada ao tempo de 

permanência dos indivíduos em sua residência, indústria, escola, comércio, prédio 

público, etc, e ainda ao período do dia no qual estes acidentes ocorrem com maior 

frequência. Esta probabilidade apresenta uma grande variabilidade e, realmente, 

demanda de investigação mais aprofundada. A Tabela 5.6, apresenta parâmetros da 

vulnerabilidade temporal. 
 

Tabela 5.10 -Estimativas da parcela de vulnerabilidade correspondente à probabilidade 

temporal para uma família padrão. Oliveira (2004) 

Vulnerabilidade Temporal - VT 

Considerações VT 

Probabilidade dos indivíduos adultos estarem na residência em dias úteis 0,50 

Probabilidade dos menores em idade escolar estar na residência em dias úteis 0,60 

Probabilidade de o idoso estar na residência em dias úteis 1,0 

Probabilidade dos adultos e os menores estarem na residência aos sábados, 
domingos e feriados 

0,70 

Probabilidade do idoso estar na residência aos sábados, domingos e feriados 0,90 

Probabilidade da família estar na residência ao longo de um ano 0,60 – 0,70 

 

A análise da vulnerabilidade temporal leva em consideração a existência de estruturas 

abertas (janelas, portas, varandas) voltadas para a encosta, ainda consideram a 

proximidade da encosta com a edificação e se existe ou não proteção da residência 

(barreiras artificiais ou naturais, bosque de árvores robustas), estes critérios podem 

definir a ocorrência ou não de vítimas fatais. As Tabelas 5.7 e 5.8 apresentam critérios 

de vulnerabilidade individual adotados em Hong Kong, para movimentos em solo, e 

movimentos em rocha, este último estabelecido por Oliveira (2004). 
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Tabela 5.11 - Resumo das faixas de vulnerabilidade e dos valores recomendados para 

fatalidades provocadas por movimentos de massa em Hong Kong. Modificado de Oli-

veira (2004) 

Vulnerabilidade de um indivíduo em uma edificação – Movimentos em SOLO 

Caso Faixa Valor Recomendado Comentários 

1 – Se ocorre ruína da 
edificação 

0,9 – 1,0 1,0 Morte é quase certa 

2 – A edificação é invadi-
da por detritos e a pes-

soa é soterrada. 

0,8-1,0 1,0 Morte muito provável 

3- Se a edificação é inva-
dida por detritos e a 

pessoa não é soterrada. 

0 – 0,5 0,2 Grande chance de sobre-
vivência 

4- Se os detritos se cho-
cam somente com a 

edificação. 

0-0,1 0,05 Virtualmente não existe 
perigo * 

*Melhor considerar maiores detalhes, isto é, a proximidade da pessoa com a parte da edificação afetada pelo 
material escorregado. 

 

As observações feitas em campo para as vulnerabilidades das edificações também 

levaram em consideração a geometria do talude, assim a localização das edificações e 

sua distância em relação ao topo ou pé do talude, como exemplifica a Figura 5.37. 

 

 

Figura 5.37 - Esquema para entendimento da inferência do alcance dos movimentos 

gravitacionais de massa 
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Já a vulnerabilidade individual é estimada a partir das características do padrão de cons-

trução das edificações e trajetória do movimento que impacta a edificação, Tabela 5.8. 

 

Tabela 5.12 - Estimativas da parcela de vulnerabilidade de um indivíduo em sua resi-

dência. Oliveira (2004) 

Vulnerabilidade dos Indivíduos dentro das Residências – VI (Vulnerabilidade Individual) – Movimentos em 
Rocha 

Tipo de Dano Faixa 

Valor Recomendado 

 
CASAS DE MADEIRA OU 
DE ALVENARIA DE TIJO-
LOS FURADOS SEM LAJE 

(PADRÃO POPULAR) 

CASAS CONSTRUÍDAS COM 
ESTRUTURAS DE CONCRETO 

ARMADO OU ALVENARIA 
AUTOPORTANTE DE BLOCOS 

OU TIJOLOS MACIÇOS 

Impacto de fragmentos 
provocando o colapso da residên-

cia 
 

0,9 –1,0 1,0 1,0 

Fragmentos passam por algum vão 
da residência (janelas, basculantes, 
portas), atingindo compartimentos 
de grande tempo de permanência. 

 

0,8 –1,0 1,0 0,9 

Fragmentos passam por algum vão 
da residência (janelas, basculantes, 
portas), atingindo compartimentos 
de pequeno tempo de permanên-

cia. 
 

0,6 –1,0 0,9 0,7 

Fragmentos se chocam contra a 
residência, destruindo-a 

parcialmente. 
 

0,6 –1,0 0,8 0,6 

Fragmentos se chocam com a 
residência não provocando danos à 

estrutura 
 

0 – 0,1 0,1 0,05 

 

 Fator de correção - Fi 

 

Foi adotado o Fator de correção (Fi)  de Amaral e Silva (2001), que expressa a correção 

imposta por obras de estabilização na área. Este fator varia entre 0 e 1,  onde valor 0 

representa a eliminação total do risco com as intervenções realizadas, já o valor 1 

representa a ausência de intervenções para a estabilização na área. 
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5.5.1. Etapa V: Metodologia proposta para o cálculo do índice de risco  

 

O desenvolvimento da metodologia obedece os critérios fundamentais para estabelecer a 

quantificação do risco, a partir da Equação 4:  R = P x C: 

 

 Cálculo das probabilidades 

 

As probabilidades anuais iniciais nos bairros em estudo, já foram calculadas na Tabela 

5.1, no Capítulo 5 desta pesquisa e será definida como P - Probabilidade Anual inicial,  

que serão atualizadas a partir da análise da situação da área ( in loco). Tem o intuito de 

corrigir as probabilidades de um possível evento na área, através da situação das 

vulnerabilidades existentes. 

 

 Cálculo das vulnerabilidades 

 

Para essa metodologia será adotado a terminologia de vulnerabilidade (V) e conforme a 

equação de Fell (2004), que expressa um cenário atualizado das possibilidades de um 

movimento gravitacional de massa ocorrer na área em estudo e gerar danos individuais.  

 

                                                                                                                         (8) 

 

Onde: 

 

V é a Vulnerabilidade; 

Vs é a probabilidade espacial de impacto de um MGM em um elemento; 

Vt é a probabilidade temporal de impacto (exemplifica a probabilidade de uma 

edificação estar ocupada durante o impacto); 

VI é a probabilidade individual, denominada aqui, como a perda de vidas. 

 

 Cálculo do fator de correção 

 

Como forma de adaptação nestas análises, tendo o Distrito Sede do Município de Ouro 

Preto/MG como foco para abordagem e aplicação desta metodologia, levou-se em conta 

as estruturas que mais se encontram na região. Através das vistorias, verificou-se que a 

maioria das obras de estabilização são em muros de pedra seca, muro de concreto 

armado e muros de gabião. No centro histórico pós evento de 1979, foram realizadas 
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várias obras de cortinas atirantadas, são encontrados, tembém, sistemas de drenagem 

pluvial urbano,  bem como algumas escadas hidráulicas em encostas pontuais. 

 

A adaptação do método de Amaral e Silva (2001), será feita para apropriar o cálculo à 

realidade do Distrito Sede do Município de Ouro Preto/MG, com padronização dos 

valores aos sistemas executados. Estes valores do Fi, como sugerido, expressa a correção 

imposta pelas obras de intervenções realizadas na comunidade (obras de estabilização e 

urbanização), de forma a expressar a redução da vulnerabilidade da área e, 

conequentemente, o risco a um evento de movimento gravitacional de massa.  

 

A influência das obras de estabilização foram avaliadas em 5 categorias a partir dos 

fatores de ponderação proposto por Corteletti (2017), Tabela 5.9.  

 

Tabela 5.13 - Fatores de correção em função das obras de intervenção realizadas (Cor-

telletti, 2017) 

Natureza das obras de intervenção 
 Peso 

Obra de contenção em bom estado de conservação ou talude em boas condições de estabili-

dade  

0,1 

Retaludamento + sistema de drenagem + cobertura vegetal 0,3 

Retaludamento + sistema de drenagem 0,5 

Retaludamento ou obra de contenção insuficiente (estado de conservação ruim ou péssimo) 0,7 

Obras inexistentes – área com necessidade de intervenção 1,0 

 

 

 Cálculo do índice de risco proposto 

 

 

A partir dos fatores definidos anteriormente tendo como premissa básica da 

metodologia proposta nesse estudo, “a vulnerabilidade e o risco geológico-geotécnico 

são fatores dinâmicos na análise de risco e devem estar embasados no acervo de dados 

consistentes permitindo a efetiva aferição dos problemas de movimentos gravitacionais 

e massa e uma intervenção rápida e hierarquizada de trabalho de mitigação na área” , 

Corteletti (2017).  
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Dessa forma apresenta-se a seguinte relação:  

 

                                                                                                                 (13) 

 

Onde: 

 

iR é o Índice de Risco; 

P é a probabilidade relativa anual;  

V é a vulnerabilidade; 

Fi é o fator de correção para os locais com obras que minimizaram o risco na área em 

estudo. 

 

A metodologia proposta, através de fatores já definidos por metodologias publicadas, é 

uma forma de dar aos fiscalizadores uma melhor compreensão das análises a serem 

feitas in loco. A expertise destes fiscais, é uma abordagem que deve estar clara, e sem 

este condicionante, os resultados podem sofrer com o distanciameto da realidade do 

risco na área. 
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CAPÍTULO 6 
 

6. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

À luz da metodologia apresentada na seção 5 do capítulo anterior, bem como da 

caracterização das 3 áreas modelo propostas,  serão descritas a seguir, neste capítulo,  as 

Análises Quantitativas de situações de risco.  

 

Foram empregados no levantamento destes setores e na quantificação de residências em 

risco, os mapas baseados no Google Earth Pro e em levantamentos feitos em campo e 

no imageamento com Drone. Para simulação da encosta, como forma de entender a sua 

dimensão, geometria e geomorfologia, foi utilizado o software SketchUp Pro. 

 

Para o entendimento das vulnerabilidades, foram feitos cálculos através das frequências 

conhecidas dos registros na área e da infraestrutura urbana existente no local. Devido a 

falta de informações precisas e consistentes dos eventos passados nas áreas de estudo, 

adotou-se informações dos eventos recentes que ocorreram nas áreas, bem como 

imagens dos eventos nos registros históricos. 

 

Uma das principais dificuldades encontradas para entender a dimensão de futuros 

eventos,  se devem a ineficiencia dos registros feitos nos laudos da Defesa Civil. Estes 

documentos apresentavam informações insuficientes dos eventos, principalmente no 

que se refere a tipologia do movimento, dimensões, alcances e localização. Portanto, 

utiizou-se as informações dos eventos recentes, que foram desritos no capítulo 5, como, 

principalmente, critério para estabelecer o, possível alcance, de novos movimentos 

nestas áreas. 

 

6.1. RESULTADOS DO IR NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO – RUA PIRITA 

 

 Resumo da FCTU 

 

A Figura 6.1 é um resumo da ficha de campo preenchida da área, com os principais a-

pontamentos sobre os problemas geológico-geotécnicos encontrados.  
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Figura 6.1 - Resumo Preenchido da Ficha de Campo de Taludes Urbanos – Rua Pirita 
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6.1.1. Cálculo do iR 

 

Os cálculos serão apresentados por meio do esquema da Figura 6.2, para entendimento 

da geometria da encosta. 

 

Figura 6.2 - Desenho esquemático da encosta em análise no bairro São Cristóvão 

 

 Probabilidade relativa inicial: 

  

Conforme a Tabela 5.1, a probabilidade relativa inicial P = 1,96 x 10
-3   

 vulnerabilidades 

 

Para a encosta da Rua Pirita, devido ao último evento de registro, pôde-se ter uma ideia 

do alcance de detritos oriundos do movimento, com a tipologia e volume encontrados. 

A grande maioria dos eventos registrados na cidade de Ouro Preto, não contextualizam 

registros do alcance dos movimentos, esta parte do trabalho seguirá uma linha de enten-

dimento, tendo como base o alcance mais recente e perfazendo uma simulação qualita-

tiva de possíveis eventos, já que movimentos anteriores não foram registrados de forma 

clara e objetiva. 
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O depósito se caracteriza por um colúvio, colúvio com seixos e blocos, trechos com 

canga ferruginosa e afloramentos, exposições de rochas itabiríticas com foliação pre-

dominantemente desconfinada.  Não consegue se visualizar na área fragmentos de rocha 

que são encontrados em superfície, com exceção do depósito já mencionado de blocos e 

que foi descrito pelo relatório técnico da COMPDEC no acidente de janeiro de 2018.  

 

Para a estimativa do alcance, neste trabalho concentraremos esforços na predição da 

distância máxima alcançada pelos fragmentos para a recorrência dos eventos ocorridos 

em janeiro de 2018. Esta estimativa foi feita utilizando-se, a avaliação empírica e evi-

dências geológicas como já descritas. A Tabela 6.1, apresenta os parâmetros adotados 

para as vulnerabilidades. 

 

Tabela 6.1 - Cálculo das vulnerabilidades na encosta do São Cristóvão 

VULNERABILIDADES DA ÁREA CONFORME TABELAS 5.4; 5.5; 5.6 e 5.7 

Vulnerabilidade Espacial - Vs 1,0 Cálculo das áreas. 

Vulnerabilidade Temporal -Vt 0,7 Probabilidade da família estar na residência ao longo 
de um ano 0,6 a 0,7 

Vulnerabilidade Individual -VI 0,9 Fragmentos passam por algum vão da residência (jane-
las, basculantes, portas), atingindo compartimentos de 
grande tempo de permanência. 

Vs x Vt x VI= 0,63 

 

 Fi 

 

Para o fator de correção, o aqueduto da mineração na área, que de certo modo, é um 

retaludamento na encosta, e, a estrutura do muro de pedra seca, que, apesar de se encon-

trar em um estado ruim de conservação, foram considerados nos cálculos. Portanto neste 

caso será aplicado um Fi mínimo de 0,7. 
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 iR 

 

O índice de Risco global para a área, tendo em vista todos os parâmetros previamente 

calculados, é estabelecido, conforme a Tabela 6.2: 

 

Tabela 6.2 – Cálculo do iR do Bairro São Cristóvão 

ÍNDICE DE RISCO DA ÁREA 

 P= 1,96 x 10-3 V= 0,63 Fi=0,7 iR= 8,6 x 10 -4  

 

 

6.2.   CÁLCULO DO IR NO BAIRRO TAQUARAL – RUA MADALENA 

GONÇALVES 

 

 Resumo FCTU 

 

A Figura 6.3 apresenta o resumo da FCTU para a rua Madalena Gonçalves, no Bairro 

Taquaral, com os apontamentos dos principais problemas geológico-geotécnicos 

encontrados. A característica da infraestrutura da Rua, é vista na grande maioria das 

ruas do bairro, principalmente, no que se refere a ineficiência da drenagem pluvial. 
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Figura 6.3 - Resumo Preenchido da Ficha de Campo de Taludes Urbanos, Taquaral  

 

6.2.1. Cálculo do iR 

A área de estudo, na rua Madalena Gonçalves, foi mapeada por meio de Drone, com o 

intuito de correção na imagem do Google Earth, e gerou a imagem apresentada na 

Figura 6.4. Como destaque na imagem, estão a grande área de corte e aterro e a 

edificação atingida pelo escorregamento em Dezembro de 2017. 
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Figura 6.4- Imagem por meio de drone da área de corte e aterro, Taquaral. A autora 

(2018) 

 

A simulação feita para a encosta do Taquaral, levou em consideração a altura da 

encosta, a inclinação e a localização das edificações no topo da encosta, a meia encosta 

e no pé do talude, Figura 6.5. Ainda considera-se o perigo quanto a novos 

escorregamentos no talude de aterro, as vulnerabilidades das edificações e a 

infraestrutura local.  

 

 

 



 

132 
 

 

Figura 6.5 - Desenho esquemático por meio do SketchUp Pro, da encosta em análise no 

bairro Taquaral 

 

 Probabilidade relativa inicial: 

 

A probabilidade anual inicial conforme Tabela 5.1, P= 1,96 x 10-3. 
 

 Vulnerabilidades 

 

Os dados de possíveis alcances para abrangência de movimentações na área, levou em 

consideração o evento de dezembro de 2017 e a localização da edificação afetada pelo 

material carreado pelo talude de aterro. Esta estimativa foi feita utilizando-se, a 

avaliação empírica e evidências geológicas como já descritas. A Tabela 6.3, apresenta 

os parâmetros adotados das vulnerabilidades. 
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Tabela 6.3 - Cálculo das vulnerabilidades Encosta Taquaral 

VULNERABILIDADES DA ÁREA CONFORME TABELAS 5.4; 5.5; 5.6 e 5.7 

Vulnerabilidade Espacial - Vs 1,0 Cálculo das áreas. 

Vulnerabilidade Temporal -Vt 0,7 Probabilidade da família estar na residência ao longo 
de um ano 0,6 a 0,7 

Vulnerabilidade Individual -Vi 1,0 Impacto de fragmentos provocando o colapso da resi-
dência 
 

Vs x Vt x VI = 0,7 

 

 Fi 

 

Para o fator de correção, não existem na área em análise, nenhum sistema de 

contenção ou dispositivos de drenagem que possam ser considerados nos 

cálculos, portanto adotou-se Fi = 1,0. 

 

 iR 

 

O índice de Risco global para a área, tendo em vista todos os parâmetros previamente 

calculados, é estabelecido, conforme a Tabela 6.4: 

 

Tabela 6.4 – Cálculo do iR Encosta Taquaral 

ÍNDICE DE RISCO DA ÁREA 

PAi= 1,96 x 10-3 V= 0,7 Fi=1,0 
 
 

iR= 1,4 x 10 -3 
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6.3. CÁLCULO DO IR NA PRAÇA BARÃO DO RIO BRANCO - MORRO DA 

FORCA 

 

 Resumo FCTU 

 

A Figura 6.6, apresenta a FCTU preenchida para a encosta do Morro da Forca, com os 

apontamentos dos principais problemas geológico-geotécnicos encontrados. 

 

 

Figura 6.6 – Resumo da Ficha de Campo da encosta do Morro da Forca 
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6.3.1. Cálculo do iR 

 

A simulação feita para a encosta do Morro da Forca levou em consideração a altura da 

encosta, a inclinação e a localização das edificações no pé do talude, Figura 6.30. Foi 

considerado que as 3 edificações no pé do talude são as mais vulneráveis diretamente ao 

impacto dos blocos. Considerou-se uma média de vulnerabilidade, a partir da 

informação que as edificações são comerciais, não foi considerado no cálculo a 

vulnerabilidade das pessoas em trânsito. 

 

 

Figura 6.7 - Desenho esquemático por meio do SkecthUp pro do Morro da Forca e da 

localização das edificações 

 

 Probabilidade relativa inicial: 

 

A Probabilidade anual inicial conforme a Tabela 5.1, P= 1,08 x 10-3. 
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 Vulnerabilidades 

 

Os dados de possíveis alcances para abrangência de movimentações na área, levou em 

consideração os eventos ocorridos na área e a localização da edificação afetada pelo 

material carreado pelo talude de corte. Esta estimativa foi feita utilizando-se, a avaliação 

empírica e evidências geológicas como já descritas. A Tabela 6.5, apresenta os 

parâmetros adotados das vulnerabilidades. 

 

Tabela 6.5 - Cálculo das vulnerabilidades Praça da Estação 

VULNERABILIDADES DA ÁREA CONFORME TABELAS 5.4; 5.5; 5.6 e 5.7 

Vulnerabilidade Espacial - Vs 0,6 Cálculo das áreas. 

Vulnerabilidade Temporal -Vt 0,5 Probabilidade dos indivíduos adultos estarem na edifi-

cação em dias úteis. 

Vulnerabilidade Individual -VI 0,9 Fragmentos passam por algum vão da residência (jane-

las, basculantes, portas), atingindo compartimentos de 

grande tempo de permanência. 

Vs x Vt x VI= 0,27
 

 

 Fi 

 

Para o fator de correção, a análise na área constata-se a ausência de sistemas que 

possam amenizar os impactos dos blocos às edificações. Portanto adotou-se Fi = 1,0. 

 

 iR 

 

O índice de Risco global para a área, tendo em vista todos os parâmetros previamente 

calculados, é estabelecido, conforme a Tabela 6.6: 

 

Tabela 6.6 – Cálculo do iIR 

ÍNDICE DE RISCO DA ÁREA 

 PAi= 1,08x10-3 V= 0,27 Fi=1,0 
 
 

iR= 3,0 x 10 -4 
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6.4. ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

Os resultados apresentaram as médias do risco individual dentro dos limites de 10
-4

 e  

10
-3

 , Tabela 6.7. Este fato implica nas observaçãoes quanto a atuação, dentro da 

equação sugerida, do fator de correção. Também é verificado a influência da 

vulnerabilidade temporal no cálculo do índice de risco, em que se considera o tempo de 

permanência das pessoas dentro das edificações.   

 

Tabela 6.7 - Hierarquização das áreas de risco 

Área Colocação IR 

Bairro Taquaral 1 1,4 x 10 
-3 

Bairro São Cristóvão 2 8,6 x 10
-4 

Morro da Forca – Centro Histórico 3 3,0 x 10
-4 

 

 

Conforme é analisado por Fell et al.,(2004), o Risco individual nos locais a serem 

implantadas as obras, é sugerido como tolerável no limite de 1,0 x 10 
-5 

por ano, que é o 

que foi considerado, devido a análise ser em uma encosta urbana, para a pessoa mais em 

risco. Esta análise implica em um cenário preocupante para as áreas em estudo, já que 

todas as áreas estudadas ficaram em limites superiores, nos patamares de risco 

intolerável. 

 

Contudo, em face da proximidade do valor limite sugerido com o limite tolerável para 

as áreas do bairro São Cristóvão e Morro da Forca, sugere-se a necessidade de aplicar 

um princípio consagrado no gerenciamento de riscos: o ALARP (“As low as reasonably 

praticable”). 

 

Este princípio enuncia que se deve reduzir o risco a níveis tão baixos quanto 

razoavelmente viáveis, implantando para isso medidas mitigadoras do risco. Estas 

medidas compreendem o conjunto de ações, normalmente designadas por Controle do 

Risco e são implementadas, após a Tomada de Decisões juntamente com o 

Monitoramento do Risco. Já para o bairro Taquaral, a implantação de obras de 

urbanização e sistemas de contenção devem ser avaliadas financeiramente, por meio de 

um estudo abrangente de viabilidade. Por outro lado, se faz necessária também a 

estruturação da legislação vigente, a fim de que o local tenha acesso a estas obras. 
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O próximo item será dedicado à propostas para as medidas mitigadoras do risco, como 

forma de entender os aspectos da gestão de riscos na cidade de Ouro Preto/MG. 

 

6.5. PROPOSTAS PARA MINIMIZAÇÃO DO RISCO 

 

As propostas aqui apresentadas devem ser entendidas como medidas prévias, devendo 

ocorrer levantamentos financeiros para viabilidade destas soluções. É importante 

ressaltar também que estas medidas precisam estar de acordo com as legislações 

vigentes, como a implantação de medidas estruturais. Quanto às medidas não 

estruturais, as soluções só dependem dos setores envolvidos na gestão do risco e em 

empregar soluções técnicas por meio de parcerias que podem contribuir nas tomadas de 

decisões, a solução mais viável sempre é o trabalho em equipe, por meio de uma gestão 

compartilhada, Figura 6.31. Em um primeiro momento, será apresentadas as soluções 

não estruturais, em seguida as soluções estruturais a cada área de estudo. 

 

 

Figura 6.8 - Esquema proposto para a gestão de riscos compartilhada 

 

Salienta-se que esta medida proposta, foi pensada para a estrutura organizacional 

municipal vigente em Ouro Preto/MG, tendo em vista que cada gestão política, pode 

propor cenários e organizações diferentes. O que é importante frisar, é que a 

comunicação e a tomada de decisã,  deverá ser feita aliando todos os setores 

administrativos que possam lidar, diretamente, com o assunto de áreas de risco 

geológico-geotécnico. 

 



 

139 
 

A seguir foi feita uma proposta para atividades e criação de um sistema integrado para a 

gestão de riscos na cidade de Ouro Preto, como forma de minimização dos eventos 

catastróficos. Esta proposta tem a base de uma gestão compartilhada, onde a 

comunicação é o ponto chave para alimentação de sistemas para as tomadas de decisões 

e medidas de prevenção: 

 

 Banco de dados 

 

Sistematização e organização de bancos de dados e fichas integradas de campo a todas 

as secretarias que lidam com as áreas de riscos – integração dos dados em um único 

banco de dados. Sistema integrado e dinâmico. 

 

 Parcerias com a Defesa Civil e processos de capacitações 

 

Implantação de NUPDECs – Núcleos de Defesa Civil nos bairros; capacitações 

sistêmicas aos agentes municipais e aos NUPDECs; palestras informativas, educativas 

às comunidades; parcerias com instituições de ensino para troca de informações e 

cooperações técnicas; parcerias com empresas privadas. 

 

 Planejamento urbano 

 

Atualização de ferramentas de orientação ao ordenamento territorial; atualização de 

mapeamentos das áreas de risco como orientadores ao planejamento urbano; atualização 

do Plano Diretor, como forma de obtenção de novos vetores de crescimento urbano, 

áreas de interesse social, rearticulação das legislações em áreas de alto risco, com 

minimização da taxa de ocupação nestas áreas e articulação para regularizações 

fundiárias nos assentamentos precários. 

 

 Sistemas de Monitoramentos  

 

Imageamento com Drones para controle de ocupação desordenada e análises apuradas 

das encostas; sistemas de Interferometria Radiométrica – Técnicas InSAR; Geofísica; 

reativação de inclinômetros já instalados e capacitação do corpo técnico da defesa civil 

para geração de dados e controle técnico; aplicativos sistematizados e integrados para as 

leituras aos equipamentos; dispositivos de alerta para evacuações. 

 

Aliado à gestão compartilhada que são medidas não estruturais sugere-se, também, para 

as áreas, as medidas estruturais: 
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 Serra do Veloso 

 

Execução de sistemas de drenagem pluvial urbano, com cálculos das contribuições das 

drenagens naturais da encosta, bem como o redimensionamento das redes de drenagem 

existente. Para a encosta, sugere-se sistemas de retaludamento na face mais íngreme, 

com dispositivos de drenagem superficial, e, posteriormente, revegetação.  

 

 Morro da Forca 

  

Para esta encosta, a proposta é a instalação de sistema de contenção em redes de alta 

resistência, com malhas confeccionadas em arames de aço. Atualmente o uso da tela é 

mais indicado já que não interfere na geometria do maciço rochoso. Estes sistemas são 

ideais para o revestimento e proteção de taludes rochosos, podendo ser cobertos por 

vegetação. Por estar em área de Proteção Especial, as medidas precisam preservar ao 

máximo a área e manter a característica visual da encosta, contrastando o mínimo 

possível, com o patrimônio tombado. 

 

 Taquaral 

 

O bairro Taquaral é o que apresenta a maior complexidade urbanística e geológica-

geotécnica, das três áreas analisadas. Inicialmente, é de grande urgência, reformulações 

nas legislações urbanísticas de ordenação físico-territorial, para que sejam estabelecidas 

as áreas com possibilidades de obras de urbanização, bem como obras de contenções e 

drenagem pluvial. Salienta-se da necessidade de estudos aprofundados sobre o 

movimento do tipo rastejo, que é encontrado na área. Para a situação atual, recomenda-

se medidas técnicas de monitoramentos dos movimentos existentes na encosta.  

 

Para todas as propostas apresentdas, é necessária a avaliação da viabilidade financeira 

destas obras e das medidas técnicas de monitoramento. O poder público tem por missão, 

entender quais as melhores formas de minimizar os riscos de uma maneira viável e que 

possa contemplar um maior número de pessoas possível. Do contrário, recomenda-se a 

retirada das famílias das áreas de risco inaceitáveis. É preciso, também, entender a 

urgência do controle das ocupações nestas áreas, como forma de minimizar as 

consequências de futuros eventos. 
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CAPÍTULO 7 
 

7. CONCLUSÕES E PROPOSTAS PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

O objetivo da aplicação metodológica de um índice de risco no Distrito Sede do 

Município de Ouro Preto/MG, através de 3 áreas modelo, foi alcançado pela análise 

estatística de um banco de dados de eventos de Movimentos Gravitacionais de Massa.  

A atuação desta ferramenta de manter dados atualizados e ainda de criar fichas de 

cadastros para a coleta dos dados, foi um dos pontos de maior dificuldade para esta 

pesquisa.  

 

Analisar os dados de forma eficiente e averiguar estes dados em campo, é um trabalho 

complexo que exige tempo e dedicação, o que pode e deve ser feito,  é a atualização 

constante do banco de dados existente, para que se tenha informações de alta 

confiabilidade para a replicação desta metodologia para as outras áreas da cidade e 

outras cidades do país. 

 

Os resultados obtidos através da metodologia proposta, se mostrou eficiente para 

entender os cenários urbanos do risco geológico-geotécnico e, em como os locais 

podem se comportar para minimizar estes riscos. Foi observado nos cálculos que os 

parâmetros da vulnerabilidade e o fator de correção, tem grande influência no índice de 

risco, o que sugere que uma eficiência no planejamento urbano (legislações urbanísticas 

físico-territoriais), a implantação de obras de engenharia e a eficiência nas construções 

de edificações, de forma a atender a requisitos técnicos básicos de segurança, podem 

minimizar os efeitos de um evento adverso.  

 

Um dos pontos observados é que a área com o índice de risco maior, é a área do Bairro 

Taquaral, e neste local, prevalece os assentamentos irregulares, motivo esse, que se faz  

necessário tomadas de decisão acerca das legislações e regularizações fundiáras para, no 

que concerne a lei,  adotar medidas mitigadoras do risco, como obras de infraestrutura 

urbana (drenagem pluvial e contenções de encostas). O que dificulta todo o processo são 

legislações ineficientes e que não podem ser aplicadas em áreas de alto risco, como a 

regularização fundiária. Tendo em vista que a lei de Regularização é vetada para áreas 

de alto risco geológico-geotécnico. 
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A equação do iR proposta,  possibilita a quantificação e hierarquização das áreas de 

risco, encontrando no final o risco individual. Salienta-se que a metodologia pode ser 

reformulada para o cálculo do risco social, para a quantificação da população exposta e 

confecção de curvas F x N. O presente estudo focou no risco individual das áreas, tendo 

em vista que a coleta de informações acerca do número de pessoas por área não foi o 

objetivo central. O risco individual, através de parâmetros internacionais, foi analisado 

para os cenários da cidade de Ouro Preto/MG, e este fato colocou as áreas em estudo em 

situação de alta fragilidade quanto a tolerabilidade dos níveis de risco. As áreas, devido 

a situação apresentada, se mostraram em patamares de risco intoleráveis.   

 

Devido ao grau de intolerabilidade das áreas aos processos geodinâmicos, as medidas 

estruturais e/ou não estruturais são impostas para a minimização deste cenário. As 

informações dos riscos individuais, serviram para esboçar um cenário de grau de risco 

que cada pessoa está exposta. Apesar de não ter apresentado as curvas F x N com o 

risco social, o risco individual já serviu como parâmetro para hierarquização das áreas. 

 

A metodologia proposta cria uma dinâmica da quantificação do risco e da identificação 

das áreas expostas aos eventos de movimentos gravitacionais de massa. Essa lógica é de 

extrema importância para a manutenção destas áreas por meio dos agentes de defesa 

civil, onde poderá ocorrer aplicações da metodologia para novas situações e para o 

restante das áreas já mapeadas, ou que possam apresentar novos eventos. 

 

É visto também, que as áreas inadequadas podem sair de exposição alta para áreas 

ALARP, através das medidas estruturais e/ou não estruturais. Informações, 

monitoramentos, bancos de dados integrados, gestão compartilhada, se mostram 

também como ferramentas para diminuir a exposição da população aos eventos de 

desastres socioambientais. 

 

A nova visão apresentada para as áreas de risco através de dados de frequência de 

eventos, probabilidades de novos eventos, cálculos de vulnerabilidades e o fator de 

correção, foram situações inovadoras para o município. Também é uma grande 

mudança, a adoção da ideia de aceitação ou não do risco pela comunidade, que 

incentiva a busca por melhores informações e apoios comunitários à gestão do risco. 

 

O estudo ainda possibilitou a sugestão de melhores medidas a serem implantadas e os 

locais que precisam com mais urgência destas obras. Esta situação contribui com a 

gestão pública nas tomadas de decisão e na busca por verbas para implantações de obras 

de contenções ou sistemas de drenagem pluvial urbanos. Mas, para isso, é preciso que 
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os gestores estejam abertos a entenderem o processo das áreas de risco e não manterem 

clientelismos políticos que acabam por gerar ainda mais problemas às áreas de alta 

vulnerabilidade social e geotécnica. 

 

 A questão política de atuação na remediação da exposição da população aos eventos de 

movimentos gravitacionais de massa, deve ser um ponto de grande atuação, sem 

empenho político para estas ações, as áreas de risco tendem a aumentar e o cenários de 

desastres também. A gestão de risco é de responsabilidade do município e manter uma 

comunicação eficiente entre todos os setores envolvidos, é uma obrigação tanto dos 

gestores, como dos técnicos envolvidos. 

 

Por fim, a gestão de ricos urbanos só será eficaz com o envolvimento de toda a 

comunidade em prol da segurança, com uma gestão compartilhada, com o envolvimento 

político, com políticas públicas eficientes, com o uso de métodos de quantificações para 

hierarquização e tomadas de decisão, bem como legislações urbanas físico-territoriais 

efeicientes e próximas à realidade de cada área.  

 

Para trabalhos futuros sugere-se: 

 

 Replicação da metodologia a outras áreas da cidade de Ouro Preto/MG pelos 

agentes de defesa civil, como forma de obtenção de nuvens de pontos de riscos 

individuais; 

 Criação de aplicativos para as fichas cadastrais de campo, como forma de 

abastecimento direto ao banco de dados; 

 Criação de aplicativos para monitoramento das áreas de alto índice de risco, com 

alta exposição da população aos processos de movimentos gravitacionais de 

massa. Este método pode contribuir com a proposta de criação de alertas a 

futuros eventos e gerar possibilidades de simulações de evacuações de 

emergências. 
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