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Deus faz com que Sol e Chuva caiam sobre bons e 
maus. Apesar disso, alguns poucos seres humanos têm se 
apossado do planeta e feito dele um campo de batalha. 
Batalha pela vida, que deveria ser direito de todos. 
Quando o mundo conseguir ser verdadeiramente um 
habitat, talvez os seres vivos descubram realmente o que é a 
VIDA na sua plenitude. Até aqui, o máximo que 
estamos conseguindo fazer é destruir o mundo. Nó s estamos 
nos destruindo. 

Ana Patrí cia de Jesus 
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RESUMO

O presente trabalho trata do levantamento e análise das principais características 

Geológicas, Geomorfológicas e Geotécnicas de um corpo de dunas arenosas situado entre 

a cidade de Natal e o Oceano Atlântico, bem como das principais feições localizadas em 

sua vizinhança. Este corpo é composto pelo Parque Estadual Dunas do Natal e pelo 

Bairro de Mãe Luíza ao norte. Volta-se aqui a atenção para a avaliação e monitoramento 

ambiental do Parque para a sua preservação, tendo em vista os problemas sociais e 

ambientais existentes em Mãe Luíza, devido à ocupação desordenada. A metodologia 

consistiu da execução de ensaios geotécnicos de laboratório, da utilização do 

Geoprocessamento e de procedimentos de campo. Foram coletadas amostras na área de 

estudo a partir das quais foi feita a caracterização do solo da área. Foram gerados 

Modelos Digitais de Terreno (MDTs) a partir de cartas topográficas em escala de 

1:10.000 e 1:2.000, os quais serviram de base para uma análise espacial da área e para a 

determinação da declividade. Os dados e informações gerados foram armazenados em 

um sistema de informações georreferenciadas. As principais unidades presentes na área 

foram vetorizadas usando-se imagens do sensor ETM/Landsa 7 de 1999 e Fotografias 

Aéreas adquiridas em 1997, com uma escala aproximada de 1:8.000, a partir de 

interpretação visual, e a partir da coleta de pontos de controle em campo com GPS, os 

quais foram posteriormente plotados no mapa. Foram gerados e analisados Planos de 

Informação (declividade, aspecto, visão panorâmica e distância ao oceano) que 

relacionam o Parque com as atividades da Construção Civil e do Turismo. Foram 

identificadas as áreas mais críticas de uma área piloto (porção norte do corpo de dunas) 

com relação à estabilidade de encostas e foi realizado um cadastramento de risco de 

movimento de massa em encostas no Bairro de Mãe Luíza, usando critérios 

observacionais de classificação com base em indícios de instabilizações. Foi obtido um 

mapa com as principais unidades geológico/geomorfológicas e com os empreendimentos 

observados na área de estudo. A observação das feições lineares presentes na borda 

oriental do corpo de dunas sugere uma erosão mais acentuada no setor norte, onde a 

exumação dessas feições é mais clara. Foram demarcados afloramentos de argila 

(sedimentos do Barreiras) ao longo da via costeira, os quais foram utilizados como 
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jazidas de material para a construção de hotéis. O cadastramento de risco para o Bairro de 

Mãe Luíza mostrou que a maior parte da área cadastrada encontra-se na condição de 

médio e alto risco, principalmente devido à intervenção antrópica não planejada, 

refletindo o que poderá acontecer com o Parque das Dunas, caso venha passar pelo 

mesmo processo de ocupação. 
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ABSTRACT

This work studied and analyzed the main geologic, geomorphologic and 

geotechnical features of a sand dune body placed between Natal city (RN) and the 

Atlantic Ocean, as well as the main features located nearby. This sand dune body is 

occupied by the "Parque Estadual das Dunas do Natal" (PEDN) in its Southeastern part 

and by the "Bairro de Mae Luíza" (BML) in the Northeastern part. This research is 

focused on environmental assessing and monitoring of the PEDN for its preservation. 

Geotechnical tests in laboratory and field works were carried out in order to collect 

sedimentary samples and ground control points (GCP). Digital elevation models (DEM) 

were generated from topographic charts at the scale of 1:10000 and 1:2000 and from 

these data layers of slope were constructed and spatial analysis was carried out. The main 

geologic and geomorphologic features of the area were visually interpreted by using 

images of Landsat-ETM sensor, aerial photographs and some features were mapped 

directly on the work fields and its limits were defined by using a handle GPS. It was 

made a registration of mass movement risk at the BML's slope based on field observing 

criteria. Using the layers of slope, aspect, panoramic view and distance from the ocean 

and the analysis of the present and potential use of the sand dune body was generated the 

potential coastal development map. A map was constructed by using the main geologic 

and geomorphologic units and the main buildings observed in the studied area. 

Observation of linear features on the western flank of the sand dune body suggests that 

the erosion is more conspicuous at its northeastern extremity. The main clay outcrops 

mapped were the result of human activities. The BML's risk study showed that important 

areas of that region present medium to high risk of slope instability and it leads to the 

need of avoiding the same occupation process on the PEDN. All the spatial data collected 

are stored in a geographical information system. 
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I. Introdução 

I.1. Considerações Preliminares 

Vários estudos têm sido desenvolvidos abordando problemas ambientais com 

enfoque multidisciplinar. São observados aspectos de uso e ocupação do solo, 

relacionados com elementos do meio físico. Aspectos geológicos, biológicos e técnicos, 

de forma geral, são levados a uma interação que busca proporcionar um relacionamento 

sustentável entre o ser humano e o meio em que ele vive. O presente trabalho é um 

exemplo desse tipo de interação uma vez que parte de conceitos da Geologia e da 

Geotecnia para a caracterização ambiental de uma área cuja preservação é de grande 

importância para a cidade de Natal. 

Com base nas definições de Zuquette (1998), os produtos cartográficos resultantes 

desta pesquisa enquadram-se nas condições de mapas e cartas geotécnicas. Ora são 

apresentados mapas em que são representados alguns elementos do meio físico, ora são 

apresentadas cartas que expressam a interpretação dos seus atributos, com base em 

critérios técnicos. 

A região objeto do estudo (Figura 1.1) compreende o Parque Estadual Dunas do 

Natal, popularmente conhecido como Parque das Dunas, e o Bairro de Mãe Luíza, que é 

assentado sobre uma área adjacente ao Parque. O Parque das Dunas é a primeira Unidade 

de Conservação Ambiental, implantada no Rio Grande do Norte, criada pelo Decreto 

Estadual no 7.237 de 22/11/77, possui uma área de 1.172 hectares, com dunas de até 120 

m de altitude (IDEMA 2001). Apesar disso, existe forte pressão no sentido de se liberar a 

construção de empreendimentos no seu entorno, o que é um indício das intenções de 

urbanização da área de conservação. 

O conjunto (Parque mais Bairro) está contido em um único e expressivo campo 

dunar com comprimento de aproximadamente 8,5 km e largura média de 2 km.  
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Figura 1.1: Localização da Área Estudada.

Segundo Barbosa (1997), os estudos sobre dunas costeiras têm sido realizados em 

várias regiões do globo, sendo relativamente recentes no Brasil, onde se referem à 

morfometria e à geometria interna das dunas, a fim de compará-las com sistemas eólicos 

antigos.

Especificamente sobre o Parque das Dunas, já existem alguns trabalhos 

relacionados a sua biodiversidade (fauna e flora) e sobre a legislação existente, dentre os 

quais se destacam Carvalho (1998), Oliveira (1999) e Carvalho (2001). Porém, a grande 

maioria dos trabalhos trata dos aspectos sócio-culturais do bairro de Mãe Luíza, como 

por exemplo, Delgado (1992) e Fernandes (2000). Não é comum a ocorrência de 

trabalhos sobre estabilidade das encostas, exceto alguns poucos realizados nas encostas já 

ocupadas, como por exemplo, Santos et al. (1998) e Jesus et al. (1999). 
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Segundo Bentes Sobrinha (1993), áreas do entorno do Parque, como Tirol e 

Petrópolis, apresentam alta densidade demográfica, o que induz a verticalização e o 

aumento da densidade demográfica, gerando possibilidades de conflitos com o valor 

paisagístico e ambiental do Parque. O trabalho faz ainda uma análise da aplicabilidade 

das leis que definem a política de meio ambiente no Estado do Rio Grande do Norte, bem 

como no entorno do Parque das Dunas, mostrando a distância existente entre a legislação 

e as regras necessárias para o uso correto de Zonas Especiais (como é o caso de Mãe 

Luíza) e de Áreas de Conservação Ambiental (como é caso da área conservada do 

Parque).

Oliveira (1999) gerou uma carta de georreferenciamento ambiental do Parque 

Estadual Dunas do Natal, onde são identificados 51 pontos de degradação sendo 9 de 

erosão, 24 de depósito de lixo, 5 de queimada, 12 de desmatamento e 1 de retirada de 

sedimento. A maior parte desses pontos localiza-se nas bordas do Parque, indicando a 

pressão exercida sobre ele. 

O presente trabalho trata da Caracterização Geológica, Geomorfológica e 

Geotécnica do Parque Estadual Dunas do Natal, através de trabalhos de campo, de 

ensaios geotécnicos de laboratório e de análises de geoprocessamento. 

A pesquisa teve início com o levantamento de trabalhos já existentes que 

apresentassem a mesma temática aplicada em outras áreas, bem como de trabalhos de 

qualquer natureza, cuja área de estudo fosse o Parque das Dunas. Esses trabalhos foram 

sendo detectados no decorrer de toda a pesquisa. Em seguida foram sendo escolhidos os 

materiais e métodos a serem utilizados (softwares, cartas topográficas, metodologia de 

campo).

Foram coletadas amostras ao longo de duas trilhas que cortam transversalmente o 

Parque das Dunas (Figura 4.1), possibilitando assim a análise de sedimentos tanto da 

área de barlavento como da área de sotavento.
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A utilização de Técnicas de Geoprocessamento foi de fundamental importância 

para a viabilidade deste trabalho. Foram elaborados Modelos Digitais de Terreno (MDTs) 

com base em cartas topográficas na escala 1:10.000. Em seguida, foi escolhida como área 

piloto a porção Norte da região, pelo fato de a mesma compreender o Bairro de Mãe 

Luíza e trecho do Parque das Dunas, representando assim uma parte urbanizada, sob 

intensa pressão de uso, e outra em estado de conservação ambiental. O MDT da área 

piloto foi gerado com base em cartas topográficas na escala 1:2.000 a fim se obter maior 

detalhe das mudanças de inclinação das encostas.

Os Modelos Digitais de Terreno serviram de base para a geração dos mapas de 

declividade e de aspecto. 

Foi efetuada ainda uma análise com base em Fotografias Aéreas na escala 1:8.000, 

Imagem de Satélite com resolução espacial de 15 m e dados coletados em campo com 

GPS de 10 m de precisão. 

I.2. Objetivos 

 - Caracterizar os componentes do meio físico com relação aos aspectos de 

geologia e geomorfologia; 

 - Efetuar a caracterização geotécnica dos sedimentos de dunas que compõem o 

Parque das Dunas.

 - Delimitar e classificar áreas em que exista potencial de risco de movimentação 

de massa. 

 - Dotar a área de documentos básicos sobre o meio físico de forma a contribuir 

para o adequado uso e ocupação do solo. 

I.3. Justificativa 

Inicialmente vale discorrer um pouco a respeito das razões que mobilizam um 

estudo de cunho ambiental em uma área que se encontra em estado de conservação. 



Jesus, A. P.

Dissertação de Mestrado

20

Áreas que são de alguma forma protegidas por lei vêm sendo estudadas em diversas 

regiões com o objetivo de se gerar cada vez mais documentos que venham aprimorar suas 

atuais formas de utilização, fortalecendo o embasamento científico das decisões legais. 

Segundo Prandini & Nakazawa (1994), as práticas urbanas que criam e ampliam 

situações de risco são tão irresponsáveis quanto as posturas idealistas que defendem 

alterar o meio físico o mínimo possível. Por isso, é necessário que áreas com relevante 

importância para a qualidade de vida da população, como é o caso do Parque das Dunas, 

sejam cada vez mais estudadas a fim de que as decisões legais a seu respeito sejam 

tomadas de forma consciente, visto que o processo de urbanização é até certo ponto 

inevitável.

As Unidades de Conservação do Estado de Rondônia (Pereira 1994) e o Parque 

Nacional da Chapada Diamantina – BA (Bomfim et al. 1994) são exemplos de áreas de 

conservação ambiental que continuam sendo estudadas a fim de se evitar o turismo 

predatório e controlar as pressões e o mau uso do seu entorno. O próprio Parque das 

Dunas, juntamente com o Bairro de Mãe Luíza, tem sido objeto de vários estudos como 

foi visto anteriormente. O constante monitoramento de áreas dessa natureza é muito 

importante para que o Homem consiga interferir racionalmente no meio físico. Segundo 

Medeiros (2001), “a realidade ambiental da cidade de Natal resulta dos processos 

dinâmicos e (...) os processos de intervenção e/ou apropriação dos recursos ambientais 

devem ser priorizados”, atendendo às necessidades da população através do enfoque da 

sustentabilidade.

Os processos de desestabilização de maciços de terra ou rocha são relacionados 

basicamente à forma em que esse maciço encontra-se disposto na superfície da Terra, a 

sua constituição geológica e aos seus parâmetros de resistência a um determinado 

deslocamento ou movimento. Por esse motivo, optou-se pelo estudo voltado para a 

Geomorfologia, a Geologia e a Geotecnia. 
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I.3.1. A Relação do Parque Estadual Dunas do Natal com a Qualidade de Vida da 

Cidade

Este trabalho também é justificado pela importante relação do Parque das Dunas 

com a qualidade de vida da cidade, o que implica a necessidade de sua caracterização 

física.

A recarga do lençol subterrâneo depende basicamente da parte da água de chuva 

que é infiltrada no solo. As dunas se constituem em uma importante unidade de captação 

de água para abastecimento do aqüífero Barreiras, que segundo Costa (1971) e Melo 

(1998) é considerado o principal aqüífero da região de Natal. As águas subterrâneas 

constituem a principal fonte de suprimento hídrico para a cidade de Natal e, 

reconhecidamente, são o manancial mais seguro e viável de utilização (Melo 1995). A 

expressão “mais seguro” grafada acima certamente está relacionada ao aspecto 

quantitativo do manancial, visto que o mesmo tem sido contaminado através do 

lançamento de dejetos e outras substâncias nocivas no solo da cidade.  

Segundo Foster et al. (1987), Foster et al. (1988), Hirata et al. (1990) e Bastos et

al. (1990) in Melo (1995), a carga contaminante lançada no solo como resultado da 

atividade humana é, juntamente com a vulnerabilidade natural do aqüífero, o fator 

determinante do risco potencial de contaminação das águas subterrâneas. Em Natal, 

observa-se apenas dois corpos de dunas ainda expressivos: o San Vale e o Parque 

Estadual Dunas do Natal. O primeiro vem sofrendo uma pressão urbana muito forte e 

segundo Santos et al. (1993) apresenta um crescimento urbano na ordem de 80%. 

Atualmente esse crescimento vem sendo incrementado principalmente pelo 

prolongamento da avenida Prudente de Moraes. Esse fato indica a necessidade de se 

direcionar cuidados reforçados ao Parque das Dunas cujo entorno já se encontra 

densamente ocupado. 

Apesar de o Parque das Dunas não contribuir diretamente para a recarga do Lençol 

freático, visto que toda a água que cai sobre ele segue em direção ao oceano, ele contribui 
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para a qualidade das águas subsuperficiais pelo fato de esse fluxo de água em direção ao 

oceano contribui para formar uma barreira hidráulica ao avanço subterrâneo da cunha 

salina em direção a terra, evitando que ocorra uma mistura de água doce do aqüífero com 

água salgada do mar. 

Observa-se claramente que a expansão urbana causa impactos na qualidade das 

águas subterrâneas devido ao tipo de uso do solo, bem como impedindo a recarga do 

lençol freático quando da impermeabilização que lhe acompanha. Melo (1995) mostra 

que os níveis d’água nos poços situados nos setores mais densamente povoados reagem 

muito lentamente à ocorrência de chuvas com relação aos poços situados em setores 

ainda não ocupados extensivamente. 

Vale ainda ressaltar que o Parque das Dunas é um dos remanescentes de Mata 

Atlântica mais expressivos do Rio Grande do Norte (Freire 1993) e um dos maiores 

parques urbanos do país (Carvalho 1998).  

Carvalho (1998) mostra ainda uma análise biofísica e paisagística do Parque que 

revela a biodiversidade existente na área. A fauna, a flora e até mesmo os tipos de 

paisagens existentes no Parque das Dunas constituem uma verdadeira fonte de pesquisas 

que poderão produzir uma gama de conhecimento para a sociedade. 

Carvalho (2001) faz um estudo do Parque das Dunas relacionado ao clima urbano 

e à vegetação, comprovando a sua importância para a qualidade da cidade. 
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II. Caracterização Física da Área 

II.1 Aspectos Geológicos e Geomorfológicos 

O risco ambiental é uma questão multidisciplinar. Os problemas causados pela 

urbanização desordenada são associados, dentre outras coisas, a parâmetros sociais, 

geológicos e geotécnicos.  

Em uma área urbana, a falta de conhecimento sobre a geologia é um dos fatores 

que, juntamente com o processo da urbanização, representa um forte incremento na 

geração de risco ambiental, pois cada unidade geológica deve responder de forma 

particular a uma determinada solicitação. Entenda-se por “risco ambiental” a 

probabilidade de um evento natural ou induzido relacionado ao meio ambiente, provocar 

a perda de bens materiais ou de vidas humanas. 

A geologia da área é essencialmente formada por materiais de origem sedimentar, 

como toda a cidade de Natal. Entretanto, apresenta-se aqui uma descrição mais 

específica, desenvolvida a partir de consulta bibliográfica e de observações de campo. 

Os sedimentos que afloram na área de estudo são os sedimentos cenozóicos, os 

quais compreendem os sedimentos terciários e quaternários. No Parque das Dunas é 

possível observar o afloramento dos sedimentos do Barreiras e de depósitos eólicos. Na 

sua borda oriental, são observados os arenitos do Barreiras, os arenitos de praia ou 

beach rocks e os sedimentos praiais. Essas unidades apresentam-se adjacentes ao Parque, 

ora interferindo em sua evolução geológica, ora condicionando o tipo de uso e ocupação. 

a) Sedimentos do Barreiras 

A sua definição ainda não é suficientemente específica. Inicialmente, sua 

conotação era apenas morfológica e se referia aos sedimentos cenozóicos que afloravam 

ao longo do litoral oriental brasileiro. Posteriormente, foram apresentadas definições 
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relativamente mais detalhadas, entre as quais pode ser citada a de Cavalcanti et al.

(1991), que descreve como sendo uma única unidade litoestratigráfica, sendo com quase 

certeza fluvial até litorânea. 

Segundo Alheiros & Lima Filho (1991), os sedimentos do Barreiras são 

representados por: 

1 - areias quartzosas a subarcosianas de coloração creme, medianamente 

selecionadas, com aspecto maciço, sobre as quais se desenvolvem, às vezes solos tipo 

“podzol” com até dois metros de espessura, freqüentemente referidos como “coberturas 

de areias brancas”. Na base dessas areias, comumente se desenvolvem níveis endurecidos

de ferro, que impermeabilizam as areias cremes e formam fontes nos períodos chuvosos 

ao longo dos cortes de estradas; 

2 - areias quartzosas a subarcosianas, com cores vivas variando entre alaranjado, 

vermelho e roxo, em função dos diferentes estágios de oxidação que as colorem. 

Apresentam grande porcentadgem de pseudo-matriz argilosa, decorrente da 

decomposição dos grãos de feldspatos; 

3 - argilas maciças e siltes, de cores variadas, sob a forma de camadas com 

espessura decimétrica, tendo a caulinita como argilomineral preponderante; 

4 - diamictitos, com baixa densidade de cascalhos/seixos, onde a matriz, 

geralmente constituída por material argilo-arenoso avermelhado, suporta fragmentos 

subangulosos de quartzo, na dimensão cascalho e, mais raramente, seixos. 

A idade da Formação Barreiras não é exata, tendo sido aceita como Pliocênica a 

Pleistocênica, segundo Alheiros & Lima Filho (1991). 

Geomorfologicamente, os sedimentos do Barreiras apresentam-se dispostos no 

Parque das Dunas na forma de falésias cuja altura varia, aproximadamente, de 0,5 m a 
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alguns metros de altura. São encontrados vários afloramentos do Barreiras ao longo do 

Parque das Dunas, porém a grande parte encontra-se coberta pelas dunas. 

b) Arenitos do Barreiras 

Segundo Amaral (1999), esses arenitos são compostos, principalmente, por grãos 

de quartzo e polimíticos, angulosos a arredondados, mal selecionados de tamanho areia 

até matacão, cimentados por óxido de ferro. São encontrados constantemente formando 

saliências na costa, em razão de sua resistência à erosão pelos processos costeiros. Em 

outras palavras, são resultantes da oxidação dos sedimentos do Barreiras.  

Geomorfologicamente, formam corpos de arenito sem um padrão de forma 

determinado. 

c) Arenitos de Praia ou Beach Rocks  

São arenitos bem litificados com estratificações cruzadas acanaladas, tipo "espinha 

de peixe", e plano-paralelas, formadas na região do médio ou baixo estirâncio (Pereira 

1999). São comumente conhecidos como "recifes de arenitos". 

Segundo postulado por Branner, primeiro pesquisador desses arenitos na costa 

brasileira (Pereira 1999), a formação dos beach rocks ocorreu através da dissolução de 

carbonatos de cálcio das camadas arenosas. Esses arenitos apresentam grãos 

moderadamente selecionados a bem selecionados, com esfericidade equilibrada entre alta 

e baixa, empacotamento frouxo, com grãos flutuantes; tais grãos variam de areia fina a 

areia grossa são mineralogicamente maturos (Pereira 1999). 

Os beach rocks são compostos por quartzo, feldspatos opacos, minerais pesados e 

carapaças, ambos unidos por cimento carbonático criptocristalino. 
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Pereira (1999) descreve uma seqüência de eventos diagenéticos que ocorre na 

formação dos beach rocks, a qual é mostrada abaixo. 

I) Deposição das areias na região do estirâncio. 

II) Cimentação. 

III) Mudança de ambiente de água salgada para água doce. 

IV) Exposição sub-aérea dos beach rocks e lixiviação do cimento já formado, 

gerando porosidade. 

d) Sedimentos Praiais 

São representados por areias de granulometria e cores variadas, 

predominantemente constituídos por quartzo, além de minerais pesados, micas, 

fragmentos de rocha e organismos diversos (Duarte 1995). 

Os sedimentos praiais são depositados ao longo das faixas de praia, estando 

dispostos paralelamente à linha de costa. 

e) Depósitos Eólicos 

Estes sedimentos são constituídos por areias quartzosas, com grãos 

subarredondados a subangulosos, bem selecionados, apresentando aspecto maciço. 

Segundo Carvalho (2001), os lençóis dunares são constituídos por agrupamento de 

dunas interligadas ou sobrepostas, que formam compartimentos de cristas e corredores 

dunares na direção dos ventos (SE/NE). 

Há algumas controvérsias a respeito da classificação dos sedimentos constituintes 

das dunas do Parque das Dunas. Segundo Nazaré Jr. (1993), elas são "dunas antigas fixas 

branco-amareladas". Pereira (1999) utiliza a conceituação de Nogueira (1982), que 

sugere quatro gerações diferentes de dunas (dunas antigas, dunas intermediárias, dunas 

do pleistoceno superior e dunas atuais) (Pereira 1999) e as classifica como dunas 
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intermediárias, que, segundo ela, diferem das dunas antigas apenas pela maior altura e 

menor oxidação. Tomando um critério observacional subjetivo, entretanto, pode-se dizer 

que pela coloração esbranquiçada dos referidos sedimentos eles podem constituir dunas 

atuais.

II.2. Clima e Hidrologia 

O Parque das Dunas apresenta clima quente e úmido. O índice de insolação média 

varia entre 2.93 e 2.9545 horas (Rio Grande do Norte 1983). 

Não há presença de rios ou córregos na área. Os lençóis dunares são recarregados 

através da infiltração das águas de chuva, que escoam para o mar e para o aqüífero 

Barreiras, gerando uma barreira hidráulica ao avanço subterrâneo da cunha salina em 

direção a terra, evitando que ocorra uma mistura de água doce do aqüífero com água 

salgada do mar. 

II.3. Vegetação e Fauna 

São identificados no Parque das Dunas três tipos de vegetação: Mata de Duna 

Litorânea ou Mata Atlântica (representa 80% da vegetação do Parque), Formação das 

Praias e Sopé das Dunas (10 %) e Formação Vegetal Tabuleiro Litorâneo (10%), nas 

quais foram reconhecidas 355 espécies distintas, inclusive algumas raras ou ameaçadas 

de extinção (Carvalho 2001). 

Foram identificadas no Parque 113 espécies de aves, além de répteis, anfíbios e 

artrópodes. É fato notório, inclusive, a identificação de uma espécie de lagarto cujo único 

local onde pode ser encontrada é o Parque das Dunas. 

II.4 Aspectos Paisagísticos do Parque das Dunas 
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De acordo com o Plano de Manejo do Parque (Rio Grande do Norte 1983), 

ocorrem três tipos de paisagens, relacionas com a ocorrência dos diversos tipos de 

vegetação, as quais são descritas a seguir. 

a) Paisagem das Praias: Paisagem descoberta e clara que forma um cenário 

onde os elementos dominantes são a presença do mar, as formas 

colinosas das dunas desnudas e o revestimento vegetal. 

b) Paisagem do Tabuleiro Litorâneo: Apresenta uma paisagem aberta, sob 

um relevo de topografia mais plana e uma cobertura vegetal formada por 

um estrato herbáceo e por arbustos de porte e árvores esgalhadas cujas 

copas raramente se tocam. 

c) Paisagem da Mata Atlântica: Paisagem fechada de massa vegetal densa, 

com predominância do estrato arbóreo de elevado grau de cobertura, 

onde as copas se tocam de forma contínua formando um teto natural. 
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III. Base Teórica 

III.1. Movimentos de Massas em Encostas 

III.1.1. Tipos de Movimentos de Massa 

A literatura fornece classificações variadas dos Movimentos de Massa existentes. 

Na realidade, devido a sua variedade e complexidade, é difícil encontrar uma 

classificação que abranja todos eles. Entretanto, quando se está restrito a uma área 

específica é possível chegar a um modelo fenomenológico, ou seja, de acordo com o tipo 

de solo, bem como com base em movimentos ocorridos anteriormente, pode-se inferir os 

tipos de movimentação que podem ocorrer numa determinada área. 

Existem sistemas de classificação com base em diversas características. Segundo 

Guidicini & Nieble (1984), os que aparentemente apresentam melhores critérios de 

análise são aqueles baseados nas características físico-mecânicas do fenômeno. 

De acordo com o IPT (1991), os movimentos de massa podem ser agrupados da 

seguinte forma: erosão, rastejos, escorregamentos, quedas, tombamentos, corridas de 

massa.

a) Erosão: A erosão (Figura 3.1) tem início com o impacto da massa aquosa no terreno 

provocando o desprendimento das partículas e, posteriormente, o arraste das mesmas pelo 

escoamento superficial. Quando o escoamento da água transporta as partículas sem 

formar canais definidos a erosão é considerada laminar; a erosão é considerada por 

sulcos quando ocorre por concentração do fluxo d’água em caminhos preferenciais, 

arrastando as partículas e podendo formar ravinas com alguns metros de profundidade 

(IPT 1991). 
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Figura 3.1: Ilustração de algumas possíveis 
formas de ocorrência de erosão: erosão
laminar, erosão em sulcos e boçorocas (IPT 
1991).

Em geral, os processos erosivos são condicionados pelos seguintes fatores 

naturais:

Volume de água que atinge o terreno, determinando a velocidade dos 

processos erosivos. Quanto maior o volume de água, maior a velocidade do 

movimento. 

Tipo de cobertura vegetal existente na área, determinando a maior ou 

menor proteção contra o impacto e a remoção de partículas. 

Tipo de solo ou rocha, determinando a susceptibilidade do terreno à erosão 

em função de suas características. 

Profundidade do lençol freático. Quanto mais próximo da superfície, 

maiores serão as chances do lençol freático ser atingido pelo movimento, 

potencializando os seus efeitos. 

Topografia, determinando a velocidade dos escoamentos. Maiores 

declividades implicam maiores velocidades, aumentando a capacidade 

EROSÃO LAMINAR

EROSÃO EM
SULCOS

BOÇOROCAS

IMPACTO DA GOTA
DA CHUVA NO SOLO
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erosiva do escoamento; maior comprimento da encosta implica maior 

tempo de escoamento e, conseqüentemente, maior erosão. 

A ocupação humana é o principal agente acelerador dos processos erosivos. A ela 

estão associados, por exemplo, a impermeabilização do solo, a execução de mudanças na 

geometria das encostas e a saturação do solo através do lançamento de águas servidas. 

Esses fatores favorecem o efeito das chuvas sobre as massas de solo. 

b) Rastejos: Os rastejos (Figura 3.2) são movimentos lentos cuja magnitude dos 

deslocamentos é da ordem de poucos centímetros por ano. Não apresentam superfície de 

ruptura definida e afetam grandes áreas do terreno, atuando tanto no solo superficial 

como nos estratos mais profundos. Esse tipo de movimento geralmente é um indício da 

ocorrência futura de outros movimentos mais graves, como por exemplo, os 

escorregamentos. 

Figura 3.2: Ilustração da ocorrência de 
movimentos de massa do tipo rastejo (IPT 1991).

c) Escorregamentos: Os escorregamentos (Figura 3.3) são movimentos rápidos com 

superfície de ruptura bem definida. Sua geometria pode ser circular, planar ou em cunha 

SOLO

ROCHA
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conforme seja o tipo de solo e a existência ou não de estruturas ou planos de fraqueza nos 

materiais movimentados. 

Figura 3.3: Ilustração dos possíveis 
movimentos de massa do tipo 
escorregamento (IPT 1991). 

d) Quedas: As quedas (Figura 3.4) são movimentos extremamente rápidos (da ordem de 

m/s) envolvendo blocos e/ou lascas de rochas em movimento de queda livre. 

Figura 3.4: Ilustração do movimento de 
massa do tipo queda (IPT 1991). 

RUPTURA PLANAR

RUPTURA CIRCULAR

RUPTURA EM CUNHA

Queda Livre
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e) Tombamentos: Os tombamentos (Figura 3.5) são característicos de encostas íngremes 

de rocha, com descontinuidades verticais. Ocorrem principalmente em taludes de corte, 

onde a mudança na geometria acaba desconfinando essas descontinuidades e propiciando 

o tombamento das paredes do talude. 

Figura 3.5: Ilustração do movimento de 
massa do tipo tombamento (IPT 1991). 

f) Corridas de Massa: As corridas (Figura 3.6) são geradas a partir de um grande aporte 

(subsídio) de material para as drenagens que, combinado com um determinado volume de 

água, forma uma massa com comportamento de líquido viscoso, de alto poder destrutivo 

e de transporte, e extenso raio de alcance, mesmo em áreas planas. 

TOMBAMENTO
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Figura 3.6: Ilustração do movimento de 
massa do tipo corrida (IPT 1991). 

Existem também os chamados movimentos complexos que, segundo Guidicini & 

Nieble (1984), resultam da combinação dos movimentos citados acima e são 

caracterizados por movimentos múltiplos e pela ação de vários agentes simultâneos ou 

sucessivos.

III.1.2. Causas de movimentos de massa 

Com base em Guidicini & Nieble (1984), as causas dos movimentos de massas 

podem ser divididas e descritas da seguinte forma. 

1. Causas externas 

Aquelas que provocam um aumento das tensões cisalhantes, sem que haja 

diminuição da resistência do material. Como exemplo, podem ser citados: 

- Mudanças na geometria da encosta: sobrecarga na parte superior ou retirada de massa 

da parte inferior (construção de moradias, corte e/ou aterro). 

MATERIAIS DEPOSITADOS
PELA CORRIDA
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- Mudanças naturais na inclinação das encostas: devidas a movimentos tectônicos. 

- Efeitos de vibrações: terremotos, explosões, tráfego pesado, cravação de estacas, etc. 

2. Causas internas 

Aquelas que levam ao colapso sem que se verifique qualquer mudança nas 

condições geométricas do talude e que resultam de uma diminuição da resistência interna 

do material. Como exemplo, são citados: 

- Efeitos de oscilações térmicas. 

- Diminuição dos parâmetros de resistência (coesão e atrito) por intemperismo: acarreta 

uma diminuição da resistência ao cisalhamento do material. 

- Aumento da pressão hidrostática. 

Guidicini & Nieble (1984) citam ainda as causas intermediárias como sendo 

aquela que resultam de efeitos causados por agentes externos no interior do talude. 

O IPT (1991) caracteriza como sendo fatores preparatórios ou predisponentes dos 

fenômenos de instabilização os seguintes parâmetros: 

Relevo: A susceptibilidade à ocorrência de movimentos de massa é 

diretamente proporcional ao aumento da declividade da encosta. 

Características Geológico-Geotécnicas do terreno: A estabilidade das 

encostas é condicionada também pelas características estruturais e de 

resistência dos diferentes tipos de rocha e solo. 

Vegetação: A vegetação favorece a estabilidade através do reforço 

mecânico (raízes) e redistribuição da água, diminuindo e retardando a sua 

infiltração no terreno e protegendo conta a erosão. 

Características climáticas da região: A distribuição das chuvas, o regime 

das águas subterrâneas e as características de insolação são 

potencializadores dos movimentos gravitacionais de massa. 
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Lençol freático: A profundidade do nível d’água influencia a menor ou 

maior susceptibilidade ao escorregamento. 

Ação humana: O homem realiza intervenções no meio físico e modificam o 

equilíbrio das encostas, provocando sua instablização. 

III.1.3. Métodos de Análise de Estabilidade de Encostas 

As formas de movimentos de massa existentes são muitas e muito variadas. Na 

realidade, é possível afirmar que na natureza cada movimentação de massa se dá com 

algumas características relativamente peculiares. Sendo assim, tentar prever 

matematicamente a natureza do desenvolvimento da instabilidade de um maciço, bem 

como o seu progresso ainda é relativamente difícil. Em geral, é possível afirmar que 

ocorre uma ruptura cisalhante inicial, seguida de um deslizamento, vindo por fim a ruína 

total (Bromhead 1986), ao longo de uma superfície de escorregamento. 

Os modelos simplificados de análise de deslizamento convergem para a categoria 

dos métodos de equilíbrio limite. Resistindo à força de instabilização, está uma parcela da 

resistência ao cisalhamento inerente à superfície de ruptura. A menos que o bloco esteja 

no limite do deslizamento, a força de instabilização será igual a uma parcela da 

resistência do solo denominada de resistência ao cisalhamento mobilizada. A relação 

entre a resistência disponível e a resistência mobilizada fornece um índice de estabilidade 

relativa denominado fator de segurança (Fs).

Peloggia (1998) ressalta ainda que as análises de situações de risco exigem, além 

da determinação de um fator de segurança, tomadas de decisão nas quais deve ser 

considerada a possibilidade de perdas materiais, vida humana, interrupção do tráfego, 

entre outros. 

Em alguns processos de análise, o fator de segurança é determinado a partir da 

hipótese de equilíbrio entre as forças resistentes e as forças atuantes no maciço, conforme 

a expressão: 
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Fs=  Forças resistentes

 Forças atuantes 

Em outros processos, o fator de segurança é determinado a partir da hipótese de 

equilíbrio entre os momentos dessas forças em torno de um ponto, conforme a expressão: 

Fs=  Momentos resistentes

 Momentos atuantes 

De acordo com a superfície de ruptura analisada, os métodos de análise de 

estabilidade podem ser divididos em: 

Métodos desenvolvidos para superfície de ruptura plana 

Métodos desenvolvidos para superfície de ruptura circular 

Métodos desenvolvidos para superfície de ruptura qualquer 

A seguir é feita a descrição de alguns dos métodos de análise de estabilidade mais 

usados.

III.1.3.1. Método do Talude Infinito 

Este método admite um talude infinito, o que implica uma superfície de ruptura 

plana e paralela à superfície do terreno. A Figura 3.7 ilustra a disposição das forças em 

um talude infinito com o nível d’água a uma determinada profundidade. Esse é o caso 

mais genérico possível. 
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Propriedades do solo: c’, ’,

Peso específico da água: w

Peso da fatia: W= .z.b

Poro pressão na base: u= w.hw

Figura 3.7: Disposição das forças em um talude infinito (Anderson & Richards 
1987).

Como o talude é infinito, as forças Fe e Fd anulam-se entre si. Estabelecendo a 

relação entre as forças, chega-se a seguinte expressão para o fator de segurança: 

Fs= c’ + ( .z.cos2i – u).tan ’

.z.seni.cosi

III.1.3.2. Método de Fellenius 

Este método admite que a ruptura de uma massa de solo ocorre por meio da sua 

rotação em torno de um determinado ponto ao longo de uma superfície circular. A massa 

de solo é dividida em fatias e é admitido que o esforço normal na superfície de ruptura é 

proveniente do peso do solo (Figura 3.8).

L

R

W

Piezômetro

Superfície de

escorregamento

i
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Figura 3.8: Ilustração das condições admitidas no método de Fellenius (Anderson 
& Richards 1987). 

Admite-se que as forças laterais são colineares, paralelas à base da fatia e de 

mesmo valor, o que implica a anulação do seu efeito. A partir da hipótese do equilíbrio 

dos momentos provenientes de todas as fatias, em torno do ponto de rotação, chega-se à 

seguinte expressão para o fator de segurança: 

Fs=  (c’.l + (W.cos  - u.l).tan ’)

 W.sen

III.1.3.3. Método de Bishop 

A única diferença entre este método e o método de Fellenius é a consideração da 

interação entre as fatias. O método de Bishop considera que as forças laterais não são 

colineares e nem paralelas à base da fatia, e sim, horizontais (Figura 3.9).

Propriedades do solo:c’, ’,

ZL

ZR

0
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Figura 3.9: Ilustração das condições admitidas no método de Bishop (Anderson & 
Richards 1987). 

A expressão para o fator de segurança passa a ser então a seguinte: 

Fs=  (c’.l + (P - u.l).tan ’)

 W.sen

Onde:

P= [W –1/F.(c’.l.sen  - u.l.tan ’.sen )]       ;   m  = cos .(1 + tan . tan ’/F)

                        m

III.1.3.4. Outros Métodos de Análise 

Existem ainda outros métodos de análise de estabilidade como por exemplo: o

Método das Cunhas, o Método das Fatias para uma Superfície de Ruptura Qualquer, o

Método de Jambu Simplificado, o Método de Spencer, dentre outros (Anderson & 

Richards 1987). 

III.1.4. Parâmetros de Resistência dos Solos 

EL

ER

XR

XL

W

P

R

0

Propriedades do solo: c’, ’,
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A resistência ao cisalhamento do solo é proveniente das suas características de 

coesão e atrito e pode ser representada por uma reta chamada Envoltória de Resistência. 

Cada ponto dessa reta representa a tensão de cisalhamento máxima mobilizada em um 

determinado solo, sob um estado de tensões específico. A equação que representa essa 

reta tem a seguinte expressão: 

S = c’  + ’.tan ’

O gráfico que representa essa expressão é mostrado na Figura 3.10:

Figura 3.10: Envoltória de Resistência. 

No caso das areias, a coesão ( c’ ) é nula. Sendo assim, a resistência ao 

cisalhamento é devida apenas às propriedades de atrito entre os grãos. Essa propriedade 

pode ser analisada através da determinação do ângulo de atrito interno entre os grãos ( ’),

assunto este que será abordado posteriormente. 
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É importante lembrar que no estado não saturado as areias apresentam uma 

pequena parcela de coesão denominada coesão aparente. Essa coesão desaparece quando 

o solo é submetido à saturação ou a secagem total. 

Ao se tentar formar um talude artificial com solos granulares, observa-se que o 

material vai se movimentando, procurando acomodar-se naturalmente até atingir uma 

determinada inclinação que impeça seu movimento. Essa inclinação máxima de 

equilíbrio é exatamente o ângulo de atrito no repouso. Na medida em que se vai 

aumentando a altura de material, os sedimentos vão se re-acomodando, movimentando-se 

para baixo, a fim de encontrarem novamente o ângulo de repouso. Segundo Lambe & 

Whitman (1979), a superfície de ruptura nesse caso não é circular, e sim, paralela ao 

talude.

Ângulo de atrito ( ’ ) de um solo arenoso pode ser definido então como sendo a 

inclinação sob a qual um talude se mantém naturalmente estável. Os princípios de análise 

do atrito interno são semelhantes ao conceito de atrito da Física Clássica. 

III.1.5. Mapeamento de Risco de Movimentos de Massas em Encostas 

Segundo Cerri & Amaral (1998), risco é a possibilidade de ocorrência de um fato 

onde possam existir conseqüências sociais e econômicas. O Mapeamento de Risco de 

Movimentos de Massa consiste na identificação e classificação das situações de risco 

existentes em uma determinada área. 

III.1.5.1. A Metodologia de Cerri (1993) 

Esta metodologia tem como principal fundamento a identificação de riscos de 

escorregamentos e uma preocupação com as conseqüências sociais e econômicas 

decorrentes dos mesmos e suas dimensões. 

A expressão que melhor representa o conceito de Risco Geológico corresponde a: 
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R = P x C 

Onde:    R= Risco 

    P= Probabilidade 

    C= Conseqüências sociais e/ou econômicas potenciais 

A hierarquização do risco é feita através de critérios observacionais que devem ser 

estabelecidos em grupo através de discussões entre os membros das equipes envolvidas, a 

fim de que todos utilizem as mesmas ponderações. 

Para uma adequada determinação da probabilidade de ocorrência de 

escorregamentos deve-se realizar entrevistas com moradores das áreas mapeadas, 

levantamentos de laudos de vistoria porventura realizada e consultas a fotos aéreas. A 

partir deste critério, são estabelecidos três graus de risco: 

- Pontos de alto risco : Onde o risco é evidente e iminente, abrangendo um grande 

número de moradias. 

- Pontos de baixo risco : Onde o risco é reduzido ou inexistente, onde geralmente a 

ocupação é ordenada e as características geológico-geotécnicas favoráveis. 

- Pontos de médio risco : Onde o risco situa-se entre os dois extremos descritos 

anteriormente. 

Todos os elementos fotointerpretados, em conjunto com os dados obtidos nos 

laudos de vistoria e em perfis de sondagens devem ser lançados em cartas topográficas 

1:2.000. 

Para uma melhor praticidade deve-se elaborar fichas de cadastramento 

previamente analisadas pelo grupo de pesquisa. 

Finalmente, constrói-se o mapa de setorização de risco. As seções geológico-

geotécnicas, os dados cartográficos, os croquis esquemáticos dos pontos de médio e alto 
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risco, as fotos representativas dos pontos e/ou setores de risco devem ser digitados, 

digitalizados e armazenados em banco de dados. 

III.1.6. Mapeamento de Áreas de Risco no Bairro de Mãe Luíza 

Santos et al. (1998) realizaram o mapeamento de áreas de risco de movimentos de 

massa no Bairro de Mãe Luíza utilizando a metodologia de Cerri, com algumas 

adaptações às condições locais. O mapeamento consistiu, basicamente das seguintes 

etapas:

a) Levantamento Bibliográfico 

Nesta etapa, obtiveram-se documentos relacionados às características da região: 

- planta topográfica planialtimétrica do Bairro em escala 1:2.000 

- planta altimétrica das quadras do bairro em escala 1:1.000 

- fotografia aérea em escala 1:2.000 

- mapa geológico de Natal em escala 1:50.000 

- mapa geotécnico da região de Natal em escala 1:50.000 

b) Concepção do Modelo Fenomenológico 

Esta fase constituiu-se da identificação dos diversos tipos, causas e mecanismos de 

movimentos de massa nas encostas, bem como das movimentações já ocorridas na área, 

permitindo a formulação prévia dos diversos problemas de estabilidade existentes na área 

estudada. Dessa forma, foi possível elaborar uma ficha de cadastramento, na qual são 

relacionados todos os aspectos a serem observados. 

c) Zoneamento de Risco 
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Elaborado o modelo fenomenológico, a área foi observada por quarteirões, 

procurando-se classificar cada quadra individualmente. As quadras foram classificadas 

em três níveis: de ALTO RISCO, MÉDIO RISCO e SEM RISCO, através da análise 

superficial de indícios de instabilização, como por exemplo: a presença de feições 

erosivas ou cicatrizes de deslizamentos, a relação declividade/estabilidade da encosta, a 

presença de trincas nas moradias ou em pavimentos, a presença de degraus de 

abatimento, a existência de árvores, postes, cercas ou muros inclinados, dentre outros. A 

inclinação do talude foi considerada o fator preponderante na definição do grau de risco. 

d) Cadastramento de Risco 

Nesta fase foi feito um levantamento detalhado das áreas de ALTO RISCO 

identificadas na etapa anterior. O cadastramento era feito casa a casa, colhendo inclusive 

informações dos próprios moradores. As observações eram anotadas em uma ficha de 

cadastramento de risco, o que facilitava a observação in situ, devido à pré-definição dos 

critérios de classificação. A cada casa era atribuído então um grau de risco, ALTO, 

MÉDIO ou SEM RISCO. 

III.2. A Utilização de Geoprocessamento 

Dentre as técnicas de Geoprocessamento empregadas aqui, podem ser citadas a 

elaboração e o tratamento de MDTs e a obtenção de mapas a partir de Fotografias Aéreas 

e Imagem de Satélite. 

Câmara et al. (1998) faz uma análise interessante quando diz que “o termo 

geoprocessamento denota a disciplina do conhecimento que utiliza técnicas matemáticas 

e computacionais para o tratamento da informação geográfica”, sendo as ferramentas 

computacionais para realizá-lo chamadas de Sistemas de Informações Geográficas (SIG). 

Existem várias definições de SIG (Burrough 1998, Simões 1993 e Silva 1999, por 

exemplo), o que mostra a tendenciosidade que surge em se tentar definir recursos que são 
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utilizados por profissionais de áreas diferentes, visto que cada profissional, naturalmente, 

procura agregar valores inerentes a sua respectiva área, na tentativa de melhor descrever 

o papel desses recursos na sua problemática. Neste trabalho, adota-se o conceito 

defendido por Simões (1993) que define SIG como Sistemas utilizados para coletar, 

armazenar e analisar fenômenos cuja localização geográfica é uma característica 

importante. Sem entrar em muitos detalhes, essa definição expressa de forma geral a 

essência e a abrangência dos SIGs. 

III.2.1. Modelo Digital de Terreno (MDT) 

Um dos planos de informação que servem de base para o SIG é o MDT (Modelo 

Digital de Terreno), do qual é possível extrair vários outros mapas. 

Segundo Simões (1993), um MDT é a possibilidade de simular no computador a 

distribuição de qualquer dado que apresente variação espacial. Assim sendo, sua 

abrangência seria mais bem compreendida se ele se chamasse Modelo Digital de 

Superfície (MDS), haja vista que a superfície modelada não é necessariamente a 

morfologia da superfície terrestre.

Segundo Francisco Filho (1999) a geração de MDTs no computador é uma 

simples questão de se criar uma matriz de X colunas por Y linhas, onde cada pixel possui 

três dados acoplados: as coordenadas de localização (X,Y) e o DN (digital number) que, 

nesse caso, significa a altura daquele pixel em relação a uma referência. 

Quanto aos procedimentos, a geração de um MDT é realizada através das 

seguintes etapas. 

1. Coleta de dados 

Os dados coletados para geração do MDT de uma determinada área são as suas 

coordenadas geográficas e as suas altitudes. Esses dados podem ser obtidos em campo 
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com o GPS e plotados posteriormente num mapa já digitalizado. Outra forma de obtê-los 

é através da digitalização de mapas analógicos contendo curvas de nível. Quando se 

dispõe de tempo e de recursos, a primeira opção é recomendada por proporcionar a 

oportunidade de se trabalhar com dados atuais gerando um produto mais próximo da 

realidade.

2. Vetorização

O passo seguinte à digitalização é a vetorização das curvas de nível. As curvas 

podem ser vetorizadas manualmente através de mesa digitalizadora ou na tela do 

computador (vetorização automática ou semi-automática) através dos diversos programas 

existentes atualmente. 

O arquivo vetorial é necessário para que se possa informar ao computador os 

valores das cotas referentes a cada curva. Em trabalhos em que o fator tempo é uma 

variável importante, a vetorização semi-automática se mostra como sendo a mais 

eficiente por apresentar maior rapidez em relação à mesa digitalizadora. A vetorização 

automática mostra-se deficiente para vetorização de cartas topográficas que apresentem 

outros elementos como, por exemplo, o contorno de lotes e ruas, sendo mais indicadas 

para vetorização de curvas ininterruptas. 

3. Georreferenciamento

A outra etapa é o georreferenciamento das cartas. Esta fase estabelece a real 

relação entre o banco de dados espacial e o mundo real. Em uma imagem 

georreferenciada, cada pixel passa a corresponder a um local específico da superfície 

terrestre e os seus dados passam a ser então dados espaciais. Todo o processamento 

efetuado com os dados é associado a uma localização espacial. Antes de ser 

georreferenciada, uma imagem apresenta coordenadas cartesianas relativas a uma origem 

criada pelo próprio computador. Sendo assim, o georreferenciamento fornece os atributos 

de localização e efetua um ajuste dos pixels ao novo sistema de eixos. 
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As coordenadas de um ponto no espaço podem ser medidas em graus ou em 

metros e são tomadas a partir do datum relativo à zona em que a área está inserida. 

Segundo Câmara et al. (1998), dados georreferenciados são dados localizados na 

superfície terrestre e representados numa projeção cartográfica.  

Antes de se iniciar o georreferenciamento é necessário que se obtenha um número 

mínimo de pontos de controle, ou seja, pontos da superfície terrestre que possam ser 

visualizados na imagem a ser georreferenciada. No caso de cartas topográficas, esses 

pontos são os próprios vértices da carta, que já vêm com suas latitude e longitude 

explicitadas. Caso contrário, esses valores (latitude e longitude) podem ser obtidos em 

campo com o auxílio do GPS. 

4. Geração do MDT 

Existem diversos programas de SIG através dos quais é possível gerar um MDT. 

De modo geral, esses programas fazem uma interpolação dos dados que são gerados na 

fase de vetorização e georreferenciamento (altitude e coordenadas), criando dados entre 

as curvas de que se dispunha. São vários os métodos de interpolação através dos quais 

esses dados podem ser gerados. 

Segundo Francisco Filho (1999), a diferença entre cada um desses métodos 

encontra-se no algoritmo utilizado para fazer a ligação entre os pontos existentes, sendo o 

passo seguinte a geração de uma malha (grid) que representará a superfície analisada. 

Um grid é uma malha regular retangular de valores. Em outras palavras um grid é uma 

região retangular composta por linhas e colunas uniformemente espaçadas, cujos 

cruzamentos são chamados de nós. As linhas contêm os nós com o mesmo valor de 

longitude (Y) e as colunas contêm os nós com o mesmo valor de latitude (X). Os valores 

de cota (Z) são gerados para cada nó do grid a partir dos dados existentes (Golden 

Software 1999). 
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Francisco Filho (1999) indica o método da krigagem como sendo o mais adequado 

para elaborar malhas que servirão de suporte a MDTs, por manter as características da 

morfologia original, distribuir melhor a topologia entre os pontos e gerar uma malha mais 

regular, mais próxima ao fenômeno variação de superfícies. 

Além disso, Golden Software (1999) indica a Krigagem como o método mais 

flexível e adaptável à maioria dos tipos de dados.  

Vale ressaltar que o conhecimento prévio da área a ser modelada é muito 

importante pois o aspecto visual do MDT deve estar o mais próximo possível da 

realidade. Diferentes unidades geomorfológicas (dunas, terraço fluvial etc.) podem ser 

destacadas através da manipulação da paleta de cores e das configurações do grid.

O MDT propriamente dito já fornece a noção da morfologia da área. Entretanto, a 

partir dele podem ser extraídos outros mapas também importantes, como por exemplo, 

declividade e aspecto. 
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IV. Materiais e Métodos 

IV.1. Identificação dos Movimentos de Massa e Procedimentos Geotécnicos Utilizados 

IV.1.1. Metodologia Utilizada no Trecho Não-Urbanizado 

Para o trecho não urbanizado da área, foi efetuada inicialmente a identificação dos 

tipos de movimentos que já ocorreram ou que são passíveis de ocorrer. Essa identificação 

foi feita a partir de observações de campo, com base no tipo de solo e em informações 

fornecidas pelos moradores do seu entorno. 

Em seguida, foram coletadas amostras para ensaios de laboratório com vistas à 

caracterização dos sedimentos e à obtenção das suas propriedades de resistência. Foram 

coletadas 13 amostras deformadas ao longo de trilhas que atravessam o Parque. A coleta 

de amostras indeformadas não foi possível uma vez que os sedimentos consistem 

essencialmente de areia. A Figura 4.1 mostra a localização dos pontos de coleta das 

amostras.

Para a caracterização dos sedimentos foram realizados ensaios de granulometria e 

determinação do peso específico dos sólidos, de acordo com a NBR 7181/dez de 1984 e a 

NBR 6508/out de1984, respectivamente, da ABNT. 

Para a obtenção das propriedades de resistência foram realizados ensaios de 

cisalhamento direto em amostras moldadas em laboratório. Foram utilizadas tensões 

normais de 100, 200 e 300 Kpa. As amostras foram moldadas na condição mais fofa 

possível para representar as condições vigentes no campo. Nesse tipo de solo, a reta que 

representa a envoltória de resistência tem início na origem do sistema de eixos, 

expressando a característica de coesão nula que lhe é peculiar. As amostras são 

submetidas ao ensaio com umidade muito baixa (secas ao ar) e, portanto, não apresentam 

a coesão aparente que porventura possam apresentar em campo, o que favorece a 

segurança. A determinação dos fatores de segurança Fs foi feita com base nas 
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considerações de Lambe & Whitman (1979) para a utilização do método do talude 

infinito.
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Figura 4.1: Localização dos pontos de coleta. 

Foi realizado ainda um estudo no sentido de identificar o efeito da variação do 

índice de vazios sobre o ângulo de atrito da areia. Esse estudo foi feito apenas com a 

amostra n  03 e o resultado esperado deve ser semelhante ao que é sugerido por Lambe & 

Whitman (1979), mostrado na Figura 4.2.
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Figura 4.2: Variação do ângulo de atrito em função do 
índice de vazios (Lambe & Whitman, 1979). 

IV.1.2. Metodologia Utilizada no Trecho Urbanizado (Bairro de Mãe Luíza) 

Na área do Bairro de Mãe Luíza foi realizado um Mapeamento de Risco. Nesse 

caso, a metodologia foi definida a partir da metodologia empregada no bairro por Santos 

et al. (1998). Foram feitas modificações com o objetivo de otimizar o cadastramento de 

risco.

Com a análise dos dados obtidos no cadastramento realizado por Santos et al.

(1998), foi possível concluir que alguns taludes relativos a casas vizinhas numa mesma 

quadra apresentavam características semelhantes, bem como o mesmo grau de risco. 

Verificou-se ainda que residências situadas no sopé do talude são diretamente 

relacionadas com as correspondentes, situadas no topo do mesmo. Portanto, decidiu-se 

que o cadastramento seria mais prático se fosse feito por faixas, e não casa a casa, visto 
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que uma estrutura de contenção não seria construída apenas em um quintal e sim ao 

longo da encosta.

Sendo assim, durante as observações, as quadras estudadas foram divididas em 

faixas com as mesmas condições de risco de movimentação de massa, ou seja, em faixas 

homogêneas. A nova metodologia consistiu das seguintes etapas: 

a) Determinação das Faixas Homogêneas 

A primeira etapa do procedimento de campo foi a determinação das faixas 

homogêneas da quadra em análise. O caminhamento era feito ao longo de uma das ruas 

paralelas à extensão da encosta (rua de cima ou rua de baixo) e, utilizando o processo 

observacional, a equipe verificava a repetitividade de itens como: 

- inclinação da encosta 

- presença, tipo e condições da vegetação 

- lançamento de águas servidas sobre a encosta 

- destino dos dejetos 

- direcionamento das águas de chuva 

- distância das residências ao topo ou ao sopé do talude 

- feições erosivas do talude 

- existência de cortes e/ou aterros 

Dessa forma, foi obtida a delimitação das faixas de cada quadra. 

b) Cadastramento 

Inicialmente, foi elaborada uma nova ficha de cadastramento, a qual se adapta 

melhor ao novo processo de observação (por faixas). Nessa ficha, que é mostrada na 

descrição dos resultados obtidos, eram registrados: 
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- a rua na qual se realizou o caminhamento 

- início e término de cada faixa (residências limítrofes) 

- descrição da situação de risco 

- perfil característico da encosta na referida faixa 

A nova ficha de cadastramento é na realidade uma otimização da ficha antiga. Ou 

seja, vários itens da ficha utilizada anteriormente foram reunidos em um só item mais 

abrangente, com o objetivo de proporcionar uma visualização da ação conjunta dos 

fatores observados em campo. 

c) Critérios Utilizados na Classificação do Grau de Risco 

Tendo sido delimitadas as faixas homogêneas da encosta, outros critérios foram 

observados a fim de se classificar o grau de risco de cada faixa. A identificação das 

situações de risco foi feita a partir de casos extremos, ou seja, uma situação de risco 

iminente, envolvendo risco de perda de vidas humanas (ALTO RISCO), e também 

uma situação de isenção de risco (SEM RISCO). Entre as mesmas foi estabelecida 

uma situação intermediária (MÉDIO RISCO). Para se chegar à classificação, 

observaram-se os critérios abaixo citados. 

- Presença de árvores e/ou cercas inclinadas, bem como fissuras em residências ou 

muros, ambos indicando existência de movimentação de massas. 

- Maior ou menor distância da casa superior à crista do talude, indicando, 

respectivamente, menor ou maior risco de desabamento. 

- Maior ou menor distância da casa inferior ao pé do talude, indicando, 

respectivamente, menor ou maior risco de escorregamento de material para cima das 

residências.

- Inclinação e altura do talude, os quais, quanto maiores, tanto maior é o risco. 

- Início de solapamento das fundações das casas superiores, dado o deslizamento 

de areia na encosta. 
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- Presença de vegetação amenizando o impacto das chuvas, bem como fixando o 

solo através de suas raízes. 

- Estruturas de contenção indicando maior segurança (muros de alvenaria de tijolo 

ou de pedra) ou maior risco (cercas de madeira ou parede da residência inferior). 

- Casas executadas sobre aterro na parte superior da encosta ou à meia-encosta. 

- Presença de lixo ou entulho em condições instáveis nos taludes. 

Na determinação do grau de risco também foram consideradas as informações, 

dadas pelos moradores a respeito de movimentações de massas já ocorridas.  

IV.2. A Utilização de Geoprocessamento 

IV.2.1. A Utilização de SIG e MDT 

Observou-se anteriormente que, diante da diversidade de utilizações que o SIG 

proporciona, a tentativa de defini-lo com termos restritos a determinadas áreas mostra-se 

inviável. Por esse motivo, é sugerido neste trabalho que os SIGs sejam tratados 

simplesmente como Sistemas de Geoinformação que consistem em uma tecnologia capaz 

de capturar, armazenar, tratar, exibir e recuperar qualquer tipo de dado, por meio de 

ferramentas computacionais. O termo "Geoinformação" procura englobar todo e 

qualquer tipo de informação gerada a partir de dados geográficos ou georreferenciados. 

A geração do Modelo Digital de Terreno (MDT) teve a finalidade de se obter, em 

meio digital, a morfologia da área, bem como mapas derivados que são importantes na 

análise da estabilidade de encostas. 

Neste trabalho, a variável cuja distribuição será modelada é a topografia. Para esse 

fim, pode-se definir então MDT como sendo a modelagem de uma parte da superfície 

terrestre com seus atributos de localização e altitude. É sob essa ótica que ele será tratado 

daqui para frente. 
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Foram digitalizadas cartas topográficas nas escalas 1:10.000 e 1:2.000, cedidas 

pelo IDEMA/RN. A digitalização foi feita em scanner de rolo com resolução de 300 dpi. 

As cartas foram armazenadas no formato raster com extensão tif. 

Em seguida, efetuou-se a vetorização das curvas de nível contidas nas cartas 

topográficas através do método semi-automático diretamente no monitor. Todas as cartas 

foram georreferenciadas utilizando-se o sistema de projeção UTM o datum SAD 69. Os 

dados foram transportados em arquivos ASCHII compostos por três colunas com os 

valores de latitude, longitude e altitude. Esses arquivos foram posteriormente usados em 

programas de geração e tratamento de MDT. O software usado na vetorização foi o R2v. 

Foram testados dois programas para geração do MDT: o Idrisi 32 e o Surfer 7.0. O 

Surfer proporcionou maior flexibilidade com relação a composição do MDT e a interface 

com outros programas. Os métodos de geração de grid utilizados pelo Surfer produzem 

uma malha retangular espaçada regularmente, a partir dos valores Z (cotas, no caso) de 

um arquivo .xyz de dados irregularmente espaçados. O termo “irregularmente” quer dizer 

que os pontos não seguem um padrão específico ao longo do mapa, o que gera regiões em 

que não são encontrados dados. A geração de um grid preenche esses espaços por 

extrapolação ou interpolação dos dados existentes. A escolha do método de geração do 

grid é algo bastante importante e pode ser feita com base no tamanho da amostra a ser 

analisada (Golden Software 1999). 

Foram analisados nove métodos de interpolação de dados e aqueles que se 

mostraram mais consistentes com a realidade de campo foram os métodos: Krigagem, 

Inverso da Distância e Triangulação Linear. Dentre estes, foram utilizados neste trabalho 

os métodos Inverso da Distância (Figura 4.3a) e Triangulação Linear (Figura 4.3b), em 

diferentes momentos, conforme será visto adiante. No início da pesquisa foi utilizada a 

Triangulação Linear pelo fato de, até aquele momento, ele ser o mais familiar. 

Posteriormente, partiu-se para a pesquisa de outros métodos e observou-se que o Inverso 

da Distância também apresentava resultados muito bons, senão melhores que os obtidos 

com a Triangulação Linear. Entretanto, as análises realizadas inicialmente não foram 
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refeitas pois não apresentaram discrepância em relação às observações de campo. Já o 

método da Krigagem gerou imperfeições no trecho correspondente ao oceano e, por esse 

motivo, não foi utilizado. Foram utilizados MDTs gerados tanto no Idrisi 32 como no 

Surfer 7.0. 

(a) (b)

Figura 4.3: (a) MDT da área gerado a partir do Método de Interpolação Inverso da 
Distância. (b) MDT da área gerado a partir do Método de Interpolação Inverso da 
Distância.

IV.2.2. Mapeamento a Partir de Fotografias Aéreas e Imagem de Satélite 

O mapeamento foi feito a partir de procedimentos de campo, Fotografias Aéreas 

do ano de 1997, na escala 1:8.000, cedidas pelo DPU/RN e em imagem de satélite 

LandSat 7/banda 8 de agosto de 1999, com resolução espacial de 15 m. 

As fotografias foram digitalizadas com resolução de 500dpi e processadas de 

forma a se obter uma resolução espacial submétrica. 
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As principais feições observadas foram vetorizadas a partir dos produtos de 

sensores remotos utilizando-se a interpretação visual. As fotografias aéreas foram 

serviram de base para os traçados de ruas, avenidas e detalhes de algumas feições 

mapeadas. O georreferenciamento e a forma geral do Parque e das feições foram obtidos 

da imagem de satélite. 

Em campo, com o auxílio do GPS, foi possível obter as coordenadas aproximadas 

dos principais afloramentos do Barreiras, dos arenitos do Barreiras, dos Beach Rocks e 

dos empreendimentos situados ao longo da Via Costeira, proporcionando assim o 

mapeamento dessas unidades. 

Os procedimentos utilizados na execução do mapeamento são ilustrados na 

Figura 4.4.

Figura 4.4: Fluxograma dos procedimentos utilizados no mapeamento das principais 
unidades do Parque das Dunas e seu entorno. 
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V. Resultados Obtidos 

A pesquisa forneceu resultados que podem ser agrupados em quatro segmentos: 

uma análise espacial em meio digital com base em MDTs; uma Caracterização 

Geotécnica dos sedimentos de duna existentes no Parque Estadual Dunas do Natal com 

base em ensaios de laboratório; uma caracterização qualitativa de risco de movimento de 

massa com base em trabalhos de campo e o mapeamento das principais unidades 

(geologia e principais empreendimentos da área). 

A análise espacial foi realizada em dois momentos diferentes. Num primeiro 

momento foi obtida uma idéia geral de como o Parque das Dunas se mostra diante de 

dois dos principais setores da economia da cidade: a Construção Civil e o Turismo. A 

aplicação dessa análise pode ser vista no item V.1. Durante essa fase foram testados os 

resultados fornecidos pelos MDTs gerados a partir das cartas topográficas com escala 

1:10.000.

No item V.2 é mostrado o resultado da caracterização geotécnica dos sedimentos 

de dunas. 

Num segundo momento da análise espacial foram gerados MDTs a partir de cartas 

topográficas com escala 1:2.000. Esses modelos possibilitaram uma análise mais 

detalhada do setor Norte do Parque das Dunas, onde se localiza o Bairro de Mãe Luíza, 

como pode ser visto no item V.3.1.

No item V.3.2 é mostrado o resultado da caracterização das áreas de Risco de 

Movimentos de Massa nas encostas do Bairro de Mãe Luíza. 

As Fotografias Aéreas e a Imagem de Satélite serviram de base para o 

mapeamento das unidades do Parque das Dunas como um todo, como é mostrado no item 

V.4.
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V.1. O Parque Estadual Dunas do Natal como Atrativo das Indústrias da Construção 

Civil e do Turismo 

Áreas que desempenham uma função importante para a qualidade de vida da 

cidade merecem um monitoramento freqüente, principalmente se as mesmas 

apresentarem características atrativas para a ocupação urbana.

Optou-se por se fazer uma análise do que se nomeou Potencial de 

Desenvolvimento Costeiro da Área, com o objetivo de avaliar as características do 

Parque das Dunas no tocante a algumas condições de conforto consideradas favoráveis à 

ocupação urbana. O Parque vem sofrendo intensa pressão de ocupação, porém de forma 

sutil, visto que a área encontra-se atualmente em estado de conservação. Dessa forma, 

esta análise vem ressaltar a necessidade cada vez maior de se criar diretrizes de uso e 

ocupação do Parque das Dunas de forma sustentável, a fim de se evitar problemas sociais 

e ambientais semelhantes aos que existem atualmente no Bairro de Mãe Luíza.  

Para esta análise foram utilizados basicamente o MDT da área e dados de 

declividade.

A análise foi realizada com base nas características de visão panorâmica (vista 

para o mar), distância ao mar, declividade e aspecto. Dessa forma foram selecionadas as 

áreas que se enquadram dentro de critérios pré-estabelecidos, com o objetivo de avaliar o 

Potencial de Desenvolvimento Costeiro da área, com base em UNITAR (1993) atentando 

para a necessidade cada vez maior de controlar a sua ocupação. Essa análise deu origem a 

um artigo publicado no VIII Congresso da ABEQUA e executada nas seguintes etapas. 

1a Etapa: Geração do Modelo Digital de Terreno (MDT)

Para esta do trabalho, foi utilizado o soft Idrisi 32. Especificamente para esta 

análise, o MDT foi gerado utilizando o método da Triangulação Linear para interpolar os 
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dados existentes (Figura 5.1). Foram tomadas como base as cartas topográficas na escala 

1:10.000.

Figura 5.1: Modelo Digital de Terreno do Parque Estadual 
Dunas do Natal. 

2a Etapa: Análise do Potencial de Desenvolvimento Costeiro da Área

Para a obtenção dos resultados a cerca do Potencial da área foram analisados os 

critérios de visão panorâmica, proximidade à costa, declividade e aspecto (UNITAR 

1993).
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Determinação das Áreas com Vista Panorâmica para o Oceano 

Como o desenvolvimento de paisagens costeiras está intrinsecamente relacionado 

a regiões que oferecem vista para o mar, o primeiro passo para o desenvolvimento do 

estudo foi verificar onde se localizam as áreas que possuem essa característica. 

Criou-se então uma imagem de ponto de visão (Figura 5.2), com dois pontos 

estratégicos localizados no oceano, a fim de se definir as áreas continentais (em terra) de 

onde os mesmos podem ser visualizados. 

Figura 5.2: Figura mostrando dois pontos que 
representam o oceano. 

Procedeu-se a reclassificação do MDT de forma a fazer com que o mesmo 

diferenciasse apenas duas classes, quais sejam: o oceano (cota igual a 0) e o continente 

(cotas maiores que 0).
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De posse das duas imagens referidas acima (imagem de ponto de visão e MDT 

reclassificado) foram determinadas as áreas situadas no continente com vista para os dois 

pontos pré-definidos e, conseqüentemente, para o oceano (Figura 5.3).

Figura 5.3: Mapa de Visão Panorâmica mostrando as 
áreas no continente de onde é possível ver os dois 
pontos da Figura 5.2 e, conseqüentemente, o oceano. 

Geração do Mapa de Distâncias 

O passo seguinte foi a determinação de uma imagem mostrando as distâncias de 

cada ponto no Parque das Dunas até o oceano. O resultado é mostrado na Figura 5.4, a 

seguir.
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Figura 5.4: Mapa de Distâncias do continente ao 
oceano.

Geração dos Mapas de Declividade e Aspecto 

Com base no MDT da área, foram gerados os mapas de declividade (Figura 5.5) e 

aspecto (Figura 5.6).
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Figura 5.4: Mapa de Declividade da área estudada. 
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Figura 5.5: Mapa de Aspecto da área estudada mostrando 
a direção e o sentido para os quais os taludes se voltam.

O Mapa de Aspecto expressa o azimute da face dos taludes existentes na área, ou 

seja, o sentido para o qual o talude está voltado. 

Reclassificação das Imagens de Acordo com Critérios Pré-Estabelecidos e 

Adaptação dos Parâmetros Analisados às Áreas com Vista para o Mar 

Tendo sido obtidas as áreas com vista para o mar, foi feita a restrição dos demais 

critérios a essas mesmas áreas. Tal procedimento foi possível através da interseção do 

Mapa de Visão Panorâmica com os mapas de DISTÂNCIA, DECLIVIDADE e 

ASPECTO.

Inicialmente foi efetuada a interseção do mapa de ASPECTO com o mapa de 
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ASPECTO de modo a identificar os taludes cujas faces voltam-se para o oceano; como as 

dunas do Parque distribuem-se na direção Norte-Sul, foram considerados os aspectos de 

azimute entre 0  e 180  (Figura 5.7).

Figura 5.7: Mapa de ASPECTO reclassificado. Em 
amarelo, as áreas com aspecto entre 0  e 180 . Em 
marrom, as demais áreas. 

Foi efetuada então a interseção entre o mapa de ASPECTO e o mapa de VISÃO 

PANORÂMICA, resultando uma imagem que mostra as áreas de onde é possível ver o 

mar e que apresentam aspecto leste (Figura 5.8).
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Figura 5.8: Imagem resultante da interseção entre os 
mapas de VISÃO PANORÂMICA e ASPECTO 
reclassificado, mostrando em vermelho as áreas de 
onde é possível ver o mar em taludes voltados para ele. 

O passo seguinte foi efetuar a interseção desse mapa (Figura 5.8) com os mapas 

de DECLIVIDADE e DISTÂNCIA. O resultado é mostrado nas Figuras 5.9a e 5.9b,

respectivamente.
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Figura 5.9: (a) Declividade nas áreas com aspecto leste. (b) Distância nas áreas com 
aspecto leste. 

Os mapas de DECLIVIDADE e DISTÂNCIA mostrados acima foram 

reclassificados segundo critérios predefinidos. Os valores de distância foram 

estabelecidos com base na largura média do Parque das Dunas, que é de 2 Km. Dessa 

forma, tomou-se 500 m como sendo a distância máxima para que um ponto situado no 

continente fosse considerado próximo ao mar. O novo mapa de DISTÂNCIA é mostrado 

na Figura 5.10a a seguir. 

O mapa de declividade foi reclassificado com o objetivo de se identificar as áreas 

com declividade próxima ao ângulo de atrito do solo arenoso, em geral (30 ).

Em verificações de campo foram encontradas inclinações de até 50 . Entretanto, o 

mapa de declividade gerado apresenta um valor máximo de 22 . Tal fato é devido à 
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256000 260000

93
52

00
0

93
56

00
0

93
60

00
0

0

22º

256000 260000

93
52

00
0

93
56

00
0

93
60

00
0

0

1374m

(a) (b)

Mãe Luíza 

O
ceano A

tlântico 

Mãe Luíza 

O
ceano A

tlântico 



Jesus, A. P.

Dissertação de Mestrado

70

geração do MDT e, conseqüentemente, do mapa de declividade. A reclassificação 

agrupou então declividades de 0  a 10  e de 10  a 22  (Figura 5.10b).

Figura 5.10: (a) Mapa de Distância na área de aspecto leste reclassificado: Classe 0–
Região desconsiderada; Classe 1–Áreas com distância ao mar entre 0 e 500 m; Classe 2-
Áreas com distância ao mar entre 500 e 1500 m. (b) Mapa de Declividade na área de 
aspecto leste reclassificado, mostrando em vermelho as áreas com declividades entre 10 e 
22 .

A etapa final consistiu na obtenção do mapa o Potencial de Desenvolvimento 

Costeiro da Área. De acordo com a metodologia utilizada, existem então quatro critérios 

devido aos quais o desenvolvimento costeiro pode ocorrer: 

 - Somente em áreas com vista panorâmica para o oceano 

 - Em regiões próximas à costa 

 - Em regiões de baixa declividade 
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 - Com o aspecto na face leste (voltada para o oceano) 

Efetuando a interseção entre as imagens mostradas na Figura 5.10, foi possível 

produzir uma imagem das áreas emersas convenientes para o desenvolvimento costeiro 

(Figura 5.11).

Figura 5.11: Mapa de Potencial de Desenvolvimento 
Costeiro da Área, mostrando as áreas com visão 
panorâmica da face leste para o mar e seus critérios 
de declividade e distância. A área em azul escuro 
(3,45 Km2) apresenta declividade entre 0 e 10° e 
distância entre 0 e 500m do mar; em amarelo (1,00 
Km2), declividade entre 10° e 25° e distância entre 0 
e 500m; em vermelho (1,94 Km2), declividade entre 
10° e 25° e distância entre 500m e 1.500m; em verde 
(0,64 Km2), declividade entre 0 e 10° e distância 
entre 500m e 1.500m do mar. 
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Foi visto que a área possui uma quantidade muito grande de áreas com vista 

panorâmica da face leste dos taludes para o mar; observou-se a ocorrência de 

declividades relativamente baixas, numa primeira análise (valor máximo de 22 ) e uma 

área considerável distando no máximo 500 m do mar. Contudo, tendo em vista que na 

Cidade de Natal, principalmente nos arredores do Parque, a ocupação urbana tem se dado 

de forma desordenada e muitas vezes catastrófica, fica claro que é necessário direcionar 

cuidados especiais ao Parque das Dunas, no sentido de preservá-lo, tendo em vista a sua 

importância para a qualidade de vida da população. 

V.2. Determinação das Propriedades Geotécnicas das Areias de Dunas 

Os ensaios de granulometria forneceram uma curva granulométrica que caracteriza 

os grãos como sendo areia fina a média. O resultado da distribuição dos grãos em uma 

das amostras é mostrado na Figura 5.12. Todas as demais amostras apresentaram 

resultado semelhante. 

Figura 5.12: Curva Granulométrica de uma das amostras. 
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Os ensaios de determinação do peso específico forneceram um valor médio de 

2,65 g/cm3.

No trecho não urbanizado, os movimentos de massa possíveis de ocorrer são os 

escorregamentos com superfície de ruptura planar. Afirma-se isso por se conhecer o tipo 

de sedimento que existe na área (areia) e por se tratar de uma área ainda não urbanizada 

(sem acúmulo de entulhos, construções e assim por diante). Na área de Mãe Luíza a 

situação é mais complexa, podendo ocorrer desde escorregamentos até quedas e 

tombamentos. Tal situação é devida à intervenção humana nas encostas. 

Os ensaios de Cisalhamento Direto indicaram um ângulo de atrito médio de 

aproximadamente 33 . O gráfico resultante dos ensaios realizados com uma das amostras 

é mostrado na Figura 5.13 e o detalhamento de todos os ensaios encontra-se no Anexo 

01.

Figura 5.13: Envoltória de Resistência de uma das amostras 
submetidas ao ensaio de Cisalhamento Direto. 
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Na Tabela 01 são mostrados os valores de ângulo de atrito obtidos para as 

amostras submetidas aos ensaios de cisalhamento direto. O resultado do confronto do 

ângulo de atrito com o índice de vazios é mostrado na Figura 5.14. É possível observar 

que quanto mais compacto for o solo, maior será o atrito entre os grãos e, 

conseqüentemente, maior será a sua resistência ao cisalhamento.

Amostra Ang. Atrito 

01 33,58
02 32,85
03 31,56
04 33,48
05 33,48
06 32,94
07 33.64
08 35,15
09 36.41
10 36.32
11 35.82
12 35.17
13 36.95

Tabela 01: Valores de 
Ângulo de Atrito das 
amostras.
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Figura 5.14: Variação do Ângulo de Atrito em 
função do Índice de Vazios. 

V.3. Análise das Condições de Estabilidade do Setor Norte do Parque das Dunas 

V.3.1. Análise com Base no MDT da Área 
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Para analisar as condições de estabilidade, foi escolhida como área piloto a porção 

Norte da região. Essa área compreende o Bairro de Mãe Luíza e parte do Parque das 

Dunas, representando assim a parte urbanizada e a parte em estado de conservação 

ambiental (não urbanizada) (Figura 5.15).

Figura 5.15: Localização da área piloto. 
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Foi gerado então o MDT da área piloto (Figura 5.16), a partir de cartas 

topográficas na escala 1:2.000. Essa escala de maior detalhe foi utilizada por ter sido 

observado que em virtude da eqüidistância das curvas de nível nas cartas 1:10.000 ser 

relativamente grande (10 m), algumas mudanças de inclinação findam sendo omitidas 

durante a interpolação. Para esta análise, foram utilizados o software Surfer 7.0 e o 

método de interpolação Inverso da Distância.

Figura 5.16: MDT da área piloto. Contornadas em amarelo, as áreas com cotas a 
partir de 80 m. 
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Com o MDT, tem-se a representação da morfologia do terreno, devidamente 

localizada no espaço físico. Observando-se a escala à direita do mapa, verifica-se a 

ocorrência de cotas de até 125m, as quais, associadas a outros fatores como construção de 

moradias sem critérios técnicos, por exemplo, representam possibilidade de Movimento 

de Massa. É importante observar que o valor de cota máxima (125 m) obtido na análise 

digital é cinco metros maior do que o valor encontrado na bibliografia existente sobre o 

Parque até então (120 m). 

A partir do MDT foram gerados perfis topográficos sobre os quais foi 

esquematizada a atual forma de ocupação da área. Esses perfis são mostrados nas 

Figuras 5.17 e 5.18.

Figura 5.17: Perfil 1: Esquema do tipo de ocupação no Bairro de Mãe Luíza. A 
escala vertical é cinco vezes maior que a escala horizontal. 
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Figura 5.18: Perfil 2: Esquema do tipo de ocupação no Bairro de Mãe Luíza. A 
escala vertical é dez vezes maior que a escala horizontal. 

A partir do MDT foi gerado o mapa de declividade da área (Figura 5.19).

Tomando como base o ângulo de atrito determinado nos ensaios de cisalhamento direto 

aqui apresentados, foram consideradas como sendo áreas críticas (mais susceptíveis a 

movimentos de massa) aquelas com declividade acima de 25 . Este valor foi tomado 

como referência adotando-se uma margem em relação ao ângulo de atrito médio do solo 
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Figura 5.19: Mapa de Declividade da área piloto. Contornadas em vermelho, as áreas 
 com declividade superior a 25 .

Os trabalhos de campo e o cálculo analítico feito a partir das cartas topográficas 

mostram que na parte urbanizada da área (Bairro de Mãe Luíza) ocorrem taludes com 

inclinações de até 50 . Como o solo é uma areia pura e o seu ângulo de atrito é de 

aproximadamente 33 , tais taludes não apresentaram ruptura provavelmente devido ao 

efeito de coesão aparente, vegetação ou estruturas de contenção improvisadas pela 

população residente na área. De qualquer forma, os valores obtidos indicam que essas 

encostas encontram-se na iminência de ruptura. 
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Na área não urbanizada verificam-se taludes predominantemente com inclinações 

de 30  a 35  na face oeste, ocorrendo também taludes com até 45  de inclinação; na face 

leste, ocorrem taludes mais suaves da ordem de 25 , como pode ser visto no mapa de 

declividade. Comparando esses valores de inclinação com o ângulo de atrito (33 ), pode-

se afirmar que a face leste apresenta fatores de segurança da ordem de 1,4, enquanto que 

na face oeste este fator varia de 1,1 a 0,65. A vegetação que cobre as dunas exerce 

importante papel na manutenção da estabilidade dos taludes da face oeste do campo de 

dunas. As suas raízes funcionam como um reforço do solo, melhorando as condições de 

estabilidade.

V.3.2. Análise com Base no Mapeamento de Risco de Movimentos de Massa nas 

Encostas do Bairro de Mãe Luíza 

O resultado do mapeamento encontra-se disposto da seguinte forma: 

- O Mapa de Quadras (Figura 5.20), no qual estão delimitadas as quadras 

consideradas de Alto Risco no zoneamento realizado por Santos et al. (1998). 

- A legenda com a simbologia utilizada nos croquis (Figura 5.21).

- Três fichas de cadastramento (Figuras 5.22, 5.23 e 5.24) referentes aos três 

graus de risco identificados no cadastramento, nas quais se descreve a situação 

de risco observada, registram-se as casas limítrofes de cada faixa e se 

apresentam os respectivos croquis representativos. Todas as fichas obtidas 

estão apresentadas no Anexo 02.
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Figura 5.20: Mapa de Quadras mostrando em verde as quadras de Alto Risco no Bairro 
de Mãe Luíza. 
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Figura 5.21: Legenda dos croquis representativos das faixas cadastradas. 
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Figura 5.22: Perfil característico de uma faixa de Alto Risco. 
Nota-se a presença de árvores inclinadas, inclinação média do 
talude bastante considerável (60 ) e a residência atuando como 
elemento de contenção. 
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Figura 5.23: Perfil característico de uma faixa de Médio Risco. A 
inclinação vai sendo suavizada ao longo da encosta, não há presença de 
árvores inclinadas e a residência, apesar de se encontrar muito próxima 
do sopé da encosta, não funciona como contenção.  
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Figura 5.24: Perfil característico de uma faixa Sem Risco. A existência 
de dois muros de contenção construídos pela prefeitura é a principal 
causa da atribuição do referido grau de risco. 

Nas Figuras 5.25, 5.26 e 5.27 são mostradas as situações de risco mais comuns 

encontradas no Bairro de Mãe Luíza. 
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Figura 5.25: Fotografia mostrando a parede da residência atuando como 
contenção da encosta e a presença de lixo e entulho sobre a mesma. Uma 
parede de alvenaria simples não é um elemento indicado para atuar como 
contenção de um volume expressivo de solo. Sendo assim, podem ocorrer 
trincas e a parede poderá vir a romper, representando risco para os moradores. 
Quando da ocorrência de chuvas, a presença de lixo e entulho sobre a encosta 
pode potencializar a movimentação de massa. 

.
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P arede da residência
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Figura 5.26: Fotografia (Figura 4.6) mostrando a 
parede da residência atuando como contenção da 
encosta, além de uma cerca de madeira e resto de 
eletrodomésticos. Observa-se também a presença de 
árvores inclinadas indicando movimentação do solo. 

P arede contendo
    a encosta

C erca de E ntulho
     e M adeira

Á rvores Inclinadas
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Figura 5.27: Fotografia mostrando o carreamento 
de solo da encosta para o interior de uma 
residência. Esse é um fato muito comum em Mãe 
Luíza, pois a maioria das residências são 
construídas muito próximas ao sopé do talude. Em 
épocas chuvosas, grande parte da população passa 
noites em claro, retirando o material transportado 
para dentro de suas casas. 

C arream ento
de sedim entos
para o interior
da residência
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V.4. Mapeamento com Base em Fotografias Aéreas, Imagem de Satélite e Observações 

de Campo 

Os trabalhos de campo proporcionaram a identificação da relação existente entre a 

geologia, a geomorfologia e as formas de uso e ocupação no Parque das Dunas e na sua 

borda leste. O resultado é mostrado na Tabela 02.

Geologia Geomorfologia Uso/Ocupação

Sedimentos arenosos 

quartzosos eólicos 
Dunas

Ocupação urbana residencial 

e de serviços1

Areias quartzosas a 

subarcosianas, diamictitos, 

argilas maciças e siltes. 

Falésias (Barreiras) 
Vias de acesso e ocupação 

urbana de serviços2

Sedimentos arenosos 

quartzosos de praia 
Zona de praia Turismo/Lazer 

Arenitos cimentados por 

óxido de ferro 

Corpos de arenitos sem 

forma definida 

Turismo/Lazer/

Ornamentação3

Arenitos cimentados por 

carbonatos

Corpos de arenitos 

alinhados paralelamente à 

praia

Turismo/Lazer

Tabela 02: Relação entre a geologia, a geomorfologia e as formas de uso e ocupação do 
solo.

O mapeamento resultou na identificação e localização das principais unidades do 

Parque das dunas suas adjacências. O resultado é mostrado nas Figuras 5.28, 5.29, 5.30 e

5.31.

1 Motel, Centro de Convenções, Farol. 
2 Hotel, Posto Policial, Órgão Público, Bar. 
3 Foi identificado o uso desses arenitos como revestimento de parede e trabalhadores em plena atividade quebrando 
e retirando-os da praia. 
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Figura 5.28: Mapa mostrando em 
azul escuro a localização dos 
afloramentos dos sedimentos do 
Barreiras. Um desses afloramentos 
é mostrado na Figura 5.32. 

Figura 5.29: Mapa mostrando em 
vermelho a localização dos arenitos 
do Barreiras. Um desses 
afloramentos é mostrado na Figura 
5.33.
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Figura 5.30: Mapa mostrando em 
magenta a localização dos Arenitos 
de Praia. Um desses afloramentos é 
mostrado na Figura 5.34.

Figura 5.31: Mapa mostrando em 
amarelo as áreas sem vegetação; 
em marrom, a via costeira; em 
vermelho, os hotéis e em laranja o 
Bosque dos Namorados. Uma 
duna não vegetada é mostrada na 
Figura 5.35. 

As áreas não vegetadas são referentes ao ano de 1999, visto que foram vetorizadas 

com base em imagem de satélite desse ano, e representam 13,57% da área total do Parque 

das Dunas.
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Figura 5.32: Afloramento da Formação Barreiras na Via Costeira.

Figura 5.33: Arenitos do Barreiras.

Sedimentos do Barreiras

Dunas

Arenitos do Barreiras
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Figura 5.34: Arenitos de Praia (Beach Rocks). 

Figura 5.35: Sedimentos Eólicos do Parque das Dunas, dispostos sobre os 
sedimentos do Barreiras.  

Arenitos de Praia

Contato Dunas/Barreiras

 Dunas
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Ao longo de toda a faixa de praia observa-se também o sedimento praial (Figura

5.36)

Figura 5.36: Sedimento Praial na Via Costeira.

A Figura 5.37 mostra o mapa síntese de todas as unidades mapeadas. 

Sedimento Praial
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Figura 5.37: Mapa Síntese das Unidades Mapeadas. O diagrama à direta, na figura, 

mostra uma projeção da ocorrência dos afloramentos de arenitos de praia, arenitos do 

Barreiras (ferruginosos) e falésias. Note a maior presença dos corpos de arenitos no setor 

Norte do litoral estudado e a coexistência de arenitos de praia e de arenitos ferruginosos 

em um mesmo trecho da zona de praia. 
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Figura 5.37: Mapa Síntese das Unidades Mapeadas. O diagrama à direta, na figura, mostra uma projeção da ocorrência dos 
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VI. Discussões 

No decorrer desta pesquisa vários procedimentos foram testados ao longo de cada 

uma das etapas executadas. Algumas dessas experiências merecem que se faça um 

comentário a respeito da sua viabilidade para os fins a que foram destinadas. 

O processo de geração de MDTs mostrou que mesmo uma escala de detalhe como 

1:10.000 não é suficiente para analisar dados de declividade. Algumas mudanças de 

inclinação acabam sendo omitidas, sendo mais viável a utilização de cartas na escala de 

1:2.000. 

O mapeamento das unidades do Parque deve ser visto como sendo qualitativo. 

Feições como as falésias, os beach rocks e os arenitos de praia encontram-se dispostas 

muito próximas umas das outras e sua magnitude impossibilitou a sua visualização nos 

produtos de sensores remotos aqui utilizados. A coleta de pontos de controle possibilitou 

a plotagem dessas unidades em um mapa de forma relativamente aproximada, haja vista a 

precisão de 10m do GPS utilizado. Quanto às demais unidades, a idéia inicial foi mapear 

com base apenas em um mosaico de Fotografias Aéreas. Alguns programas de SIG 

dispõem de várias opções para que se possa mosaicar fotografias aéreas, podendo-se 

obter a continuidade perfeita de avenidas e residências, por exemplo. Por sua vez, as 

fotografias aéreas apresentam distorções inerentes ao processo de sua obtenção. Tais 

distorções geram uma defasagem entre as fotografias, a qual aparece claramente quando 

se tenta juntá-las.

Para este trabalho foram testados três softwares a fim de atingir o nível de precisão 

esperado para o mosaico. Entretanto, quando se trata da mosaicagem de um grande 

número de fotografias, os ajustes permitidos pelos programas mostram sua desvantagem. 

Ao se concluir o mosaico do Parque das Dunas observou-se uma defasagem bastante 

considerável (mais de 1 Km na longitude) ao superpô-lo à imagem de satélite. Essa 

defasagem tornou inviável o uso do mosaico como referencial para o mapeamento. 
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Os resultados obtidos com o cadastramento de situações de risco no Bairro de Mãe 

Luíza (Anexo 02) têm o objetivo de servir como um banco de dados analógico para 

apoiar futuras decisões do Poder Público. No caso de serem efetuações intervenções no 

sentido de diminuir ou amenizar os problemas existentes na área, esses dados poderão 

servir como um indicador dos pontos mais críticos. 

Com respeito à importância do Parque para a qualidade de vida da cidade, chama-

se a atenção para algumas características que mostram a sua relação com o bem estar das 

pessoas (Carvalho 2001): 

a) O parque das Dunas possui 80% de sua vegetação oriunda da Mata 

Atlântica. Hoje no Brasil existem apenas 3% dos mais de 1.000.000 de 

Km2 que existiam no passado. 

b) Um parque dentro de uma cidade de clima quente gera um microclima 

agradável no interior desse Parque e nos arredores. O Parque das Dunas 

exerce uma influência climática numa área de entorno de 3,51 Km2,

aproximadamente, o equivalente a 30% da superfície urbana de Natal. 

c) O Parque das Dunas coloca no ar atmosférico, por ano, 

aproximadamente a quantidade de 5.860.000 toneladas de água, 

fornecida pelo processo de evapotranspiração. 

d) As dunas em forma de lençol, paralelas à faixa costeira, fazem com que 

aumente o fluxo da água subterrânea em direção ao oceano, o que 

contribui para formar uma barreira hidráulica ao avanço subterrâneo da 

cunha salina em direção a terra, evitando que ocorra uma mistura de 

água doce do aqüífero com água salgada do mar. 

e) O Parque das Dunas, através da sua vegetação, purifica o ar, dispersando 

e absorvendo os poluentes atmosféricos. 

f) A vegetação do Parque desempenha um papel de fixadora das dunas, 

principalmente a sotavento do Parque, evitando que suas areias soterrem 

Natal e que os bairros localizados no seu entorno passem a ter 
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temperaturas mais elevadas, visto que recebem os raios solares 

vespertinos.

Apesar desses fatores, a pressão existente sobre o Parque das Dunas ainda é muito 

grande. Sua localização lhe atribui um alto Potencial de Desenvolvimento Costeiro, ou 

seja, o Parque das Dunas torna-se atrativo das indústrias da Construção Civil e do 

Turismo. Na borda leste do Parque encontra-se a via costeira (uma das principais 

avenidas da cidade) e uma linha de hotéis que interage diretamente com as unidades 

geológicas, estando assentados sobre o Barreiras e utilizando arenitos para revestimento 

de paredes. Além disso, os maiores afloramentos dos sedimentos do Barreiras ao longo 

da via costeira são situados próximo aos hotéis e surgiram em função da sua utilização na 

construção dos mesmos. 
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VII. Conclusões 

A análise geotécnica dos sedimentos de duna forneceu um ângulo de atrito médio 

de 33º. Foram encontradas na área de estudo declividades superiores ao ângulo de atrito 

do solo, indicando probabilidade de movimentação de massa. 

As situações de maior risco são localizadas no Bairro de Mãe Luíza, onde a 

interferência humana já potencializou a descaracterização do equilíbrio natural das 

encostas.

A utilização do geoprocessamento foi fundamental para a realização desta 

pesquisa através da utilização de técnicas de coleta, armazenamento, tratamento e 

integração de dados. Vale ressaltar que os trabalhos de campo são o suporte para as 

operações digitais. O conhecimento a respeito da área é que vai ponderar os resultados 

fornecidos pelos programas, na procura de maiores precisões. 

De forma geral, observa-se que dentro do processo de urbanização existem vários 

vetores e o Parque das Dunas encontra-se pressionado por dois deles. De um lado 

encontra-se a população de baixa renda que procura ocupar áreas próximas ao centro da 

cidade para facilitar o desenvolvimento de suas atividades. Se ocorrer esse tipo de 

ocupação no Parque das Dunas, provavelmente a estabilidade das suas encostas ficará 

comprometida, semelhantemente ao que ocorre com o Bairro de Mãe Luíza, conforme 

mostrado aqui. 

Por outro lado, existe o capital da Indústria do Turismo que procura áreas com 

características de conforto, paisagem e lazer para ser investido. Devido ao grande retorno 

financeiro que essa atividade normalmente proporciona, ela corre o risco de gerar uma 

banalização de fatores importantes como os que foram citados aqui a respeito da relação 

do Parque com a qualidade de vida da população. 
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A urbanização não pode ser contida nem deve se dar de forma aleatória. A 

urbanização deve ser planejada para que seja realmente garantido o bem estar social. 

A sociedade tem sido transformada de tal maneira que a sua relação com o meio 

físico já não é somente de sobrevivência. Conceitos como conforto, praticidade e 

viabilidade têm participação relevante nas decisões do Homem. É preciso então atentar 

para a necessidade de estabelecer prioridades com relação à preservação. Os recursos 

naturais são limitados e o processo de urbanização é até certo ponto inevitável. Dessa 

forma, é preciso monitorar, documentar e fiscalizar aqueles que ainda encontram-se 

preservados a fim de que a qualidade de vida das pessoas não seja destinada a sempre 

piorar e, conseqüentemente, a relação custo/benefício para a sociedade como um todo 

não venha a aumentar. 
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ANEXO 01 

Detalhamento dos Ensaios de Cisalhamento Direto 
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ANEXO 02 

Fichas de Cadastramento de Risco de Movimento de Massa no Bairro de Mãe Luíza 
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FICHAS DE CADASTRAMENTO DE RISCO 

QUADRA 1
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FAIXA 01: 

       início: casa n.175-A da travessa São Paulo 

       término: casa sem número da travessa São Paulo 

Situação de risco: Foram observados nesta faixa indícios de instabilizações, tais como 

árvores e cercas inclinadas. As casas situadas na parte superior da encosta encontram-se 

muito próximas da sua crista (topo) e a inclinação do talude é de aproximadamente 60 .

Há nesta faixa registros de movimentação de massa causando desabamento de casas. 

Todavia, foi possível observar a presença de vegetação rasteira sobre o talude (o que 

dificulta a penetração da água no solo) e uma distância relativamente grande entre o 

mesmo e as casas situadas no seu sopé. Tais observações conduziram a uma classificação 

de MÉDIO RISCO. 
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FAIXA 02: 

       início: casa n.146 da travessa São Paulo 

       término: casa n.185 da travessa São Paulo 

Situação de risco: Foram observados nesta faixa indícios de instabilizações, tais como 

árvores e cercas inclinadas. As casas situadas na parte superior da encosta encontram-se 

no limite da sua crista (topo) e a inclinação do talude é de aproximadamente 65 . As 

casas situadas na parte inferior da encosta encontram-se relativamente próximas do seu 

sopé. Observou-se ainda o solapamento do alicerce de algumas casas. A presença de 

vegetação não chega a ser relevante nesta faixa. Portanto, chegou-se à classificação de 

ALTO RISCO. 
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FAIXA 03: 

       Esta faixa compreende todas as demais casas da travessa São Paulo, na referente 

quadra.

Situação de risco: Nesta faixa as casas situadas na parte superior da encosta encontram-

se relativamente distantes da sua crista. Porém, as casa situadas na parte inferior 

encontram-se a apenas 1,5m do sopé do talude. Quase 100% das casas da parte inferior 

apresentam muro de alvenaria como contenção (a única que não apresenta encontra-se a 

uma distância maior que 1,5m do sopé do talude). A inclinação do talude diminui com o 

aumento da profundidade. A classificação atribuída a esta faixa foi a de MÉDIO RISCO. 
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FICHAS DE CADASTRAMENTO DE RISCO 

QUADRA 2 
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FAIXA 01: 

       início: esquina da travessa São Paulo com a rua São Paulo 

       término: casa n.63 da travessa São Paulo 

Situação de risco: Esta faixa apresenta-se SEM RISCO. Toda a encosta foi ocupada 

pelas moradias da rua São Paulo. 
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FAIXA 02: 

       início: casa n.13 da travessa São Paulo 

       término: casa n.59 da travessa São Paulo 

Situação de risco: Apesar da grande inclinação do talude e dos indícios de instabilização 

(árvores e cercas inclinadas), as casas encontram-se distantes do talude cerca de 2,5m, em 

média, bem como há presença de vegetação. Por esses motivos, foi atribuída a 

classificação de MÉDIO RISCO. 
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FAIXA 03: 

       início: casa n.57 da travessa São Paulo 

       término: esquina da travessa São Paulo com a rua São Paulo 

Situação de risco: Esta faixa apresenta-se SEM RISCO. As casas da parte superior da 

encosta encontram-se muito distantes da crista do talude e a inclinação do mesmo é 

suave.
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FICHAS DE CADASTRAMENTO DE RISCO 

QUADRA 3 
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FAIXA 01:  

       início: casa n.82 da rua São Pedro 

       término: casa n.82 da rua São Pedro 

Situação de risco: Esta faixa compreende uma única casa, a qual apresenta 

características diferenciadas. Verifica-se a possível execução de um aterro para 

construção da casa, pois a mesma avança consideravelmente sobre o talude, mantendo o 

nível da rua. Segundo o morador, há alguns anos atrás (o morador não recorda o período 

exato) ocorreu uma movimentação de massa que provocou o desabamento da residência. 

Depois de tal ocorrência, foram executados tubulões na parte de trás da casa. Esses 

tubulões têm diâmetro aproximadamente igual a 80cm e suas paredes, construídas em 

alvenaria, apresentam fissuras na sua parte aparente. As três paredes constituintes do 

muro que cerca o quintal na forma de U encontram-se desvinculadas uma das outras, o 

que vem aumentar o risco de desabamento. A presença de vegetação não é marcante 

nesta faixa. Com base nessas características, esta faixa foi classificada como sendo de 

ALTO RISCO. 
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FAIXA 02: 

       início: casa sem número, vizinha da casa n.82, da rua São Pedro 

       término: casa n.76 da rua São Pedro  

Situação de risco: Nesta faixa, as casas se encontram praticamente na crista do talude, o 

qual apresenta uma inclinação aproximada de 45°. Dessa forma, as casas não possuem 

quintal plano, tendo que realizar algumas atividades (lavagem de roupa e louça) sobre a 

encosta, arriscando sua segurança. A casa n.78 desta faixa desabou imediatamente após a 

construção, devido a uma movimentação de massa. A presença de vegetação é marcante 

(principalmente na casa n.76) e uma enorme quantidade de entulho é observada sobre o 

talude. Na parte inferior da encosta, observou-se a existência de muros de alvenaria com 

aproximadamente 1m de altura servindo de contenção. A análise desta faixa 

proporcionou-lhe a classificação de ALTO RISCO. 
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FAIXA 03: 

       início: casa n.75 da rua São Pedro 

       término: casa sem número, entre as casas n.02 e n.67 da rua São Pedro

Situação de risco: Observa-se a ocorrência de um possível aterro para construção das 

casas. Entulhos amontoados na base das residências, são a opção de contenção, 

juntamente com cercas de madeira. A presença de vegetação de médio e grande porte 

atenua o impacto da chuva sobre o talude . As casas da parte de baixo da encosta não 

encontram-se muito próximas da mesma, porém, as da parte de cima apresentam trincas, 

aparentemente devidas à uma movimentação de massa, visto que estão construídas sobre 

a crista do talude. Concluída a observação, atribuiu-se a esta faixa o caráter de ALTO 

RISCO. 
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FAIXA 04: 

       início: casa n.67 da rua São Pedro  

       término: casa n.67 da rua São Pedro 

Situação de risco: Esta faixa é ocupada por uma única casa, a qual é construída sobre 

uma estrutura de concreto. Foi observada a execução de um aterro avançando cerca de 

2,5m sobre o talude, contido por uma cerca de madeira e sobre o qual está prevista uma 

ampliação da casa. O trecho do talude compreendido entre a referida cerca e a casa 

situada na parte inferior da encosta, apresenta-se sem a presença de vegetação, lixo etc., 

com uma extensão horizontal de 3,5m e com inclinação suave. Pelo fato do aterro ter sido 

aparentemente mal compactado e de estar prevista uma ampliação, foi atribuída a esta 

faixa a condição de MÉDIO RISCO. 
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FAIXA 05: 

       início: casa n.67-1 da rua São Pedro 

       término: casa n.59 da rua São Pedro 

Situação de risco: Esta faixa apresenta uma inclinação de aproximadamente 45°. O 

talude apresenta-se parcialmente coberto por vegetação, conforme mostra o croqui. As 

casas situadas na parte de baixo encontram-se muito próximas do sopé do talude e , em 

alguns casos, atuando como elemento de contenção. Algumas residências apresentam 

fissuras. Em uma das residências foi observada a existência de um sumidouro inclinado e 

partido ao meio. Esta faixa foi classificada como sendo de MÉDIO a ALTO RISCO. 



Jesus, A. P.

Dissertação de Mestrado

136

FAIXA 06: 

       início: casa n.57 da rua São Pedro 

       término: casa n.53 da rua São Pedro 

Situação de risco: Nesta faixa, as casas situadas na parte superior da encosta encontram-

se no limite da crista do talude e parte das casas da parte inferior servem de contenção do 

mesmo. Foi observada a existência de entulho e restos de vegetação seca em parte da 

encosta. A casa de n. 53 apresenta um muro com trincas, o qual está muito avançado 

sobre o talude. A casa de n. 57 apresenta a execução de um aterro e a construção de uma 

estrutura de contenção em concreto armado. A inclinação do talude é de 

aproximadamente 50 . A classificação atribuída foi a de ALTO RISCO. 
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FAIXA 07: 

       início: casa n.51 da rua São Pedro 

       término: casa n.49 da rua São Pedro 

Situação de risco: Nesta faixa o talude avançou no sentido das casas situadas no seu 

sopé, condicionando-as a servirem de contenção. Foi observada a presença de coqueiros e 

bananeiras, além de entulho e vegetação rasteira. O talude apresenta inclinação de 

aproximadamente 30 . A classificação atribuída foi a de MÉDIO RISCO. 
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FAIXA 08: 

       início: casa n.47 da rua São Pedro 

       término: casa n.44-A da rua São Pedro 

Situação de risco: Nesta faixa observou-se a presença de vegetação rasteira. A 

inclinação do talude suaviza-se com o aumento da profundidade, conforme croqui abaixo. 

Na casa n. 47 observou-se a execução de um corte para construção de uma estrutura de 

contenção, o que causou a deposição de material (solo) no sopé do talude. Diante do 

quadro observado, atribuiu-se a esta faixa a classificação de MÉDIO RISCO. 
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FAIXA 09: 

       início: casa n.43-A da rua São Pedro 

       término: casa n.07 da rua São Pedro 

Situação de risco: O talude apresenta inclinação suave, sem muitos agravantes, porém 

algumas residências apresentam trincas e, por questão de segurança, esta faixa foi 

classificada como sendo de MÉDIO RISCO. 



Jesus, A. P.

Dissertação de Mestrado

140

FICHAS DE CADASTRAMENTO DE RISCO 

QUADRA 4 
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FAIXA 01: 

       Casa de número 172 da travessa Camaragibe. 

Situação de risco: A referida casa situa-se na esquina da rua Antônio Félix com a 

travessa Camaragibe. Esta faixa foi classificada como sendo de ALTO RISCO, por 

apresentar uma situação de iminência de desabamento. A estrutura que tinha o objetivo 

de conter o talude tombou devido à movimentação do solo; tratava-se de um muro de 

alvenaria, que hoje é substituído por tábuas e portões velhos. Nesta faixa há várias 

residências, situadas uma atrás das outras, visto que se trata de uma faixa de esquina. A 

última delas (casa n.194, com frente para a rua Antônio Félix), que está situada na crista 

do talude, apresenta trincas muito acentuadas, que progridem com a movimentação do 

material constituinte do talude, no qual encontram-se bananeiras, muita vegetação 

rasteira, lixo e entulho. A inclinação e a altura do talude são bastante elevadas, o que 

piora a situação de risco. A casa n.172 da travessa Camaragibe também apresenta parte 

do seu quintal comprometida por esses mesmos fatores. 
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FAIXA 02: 

       início: casa n.174 da travessa Camaragibe 

       término: casa n.122 travessa Camaragibe 

Situação de risco: Esta faixa apresenta grande altura e grande inclinação, conforme 

mostra o croqui. Foi observada a presença de vegetação rasteira e de grande porte, bem 

como lixo e entulho. As casas estão situadas na crista do talude, o que agrava a situação. 

Por esses motivos a faixa foi considerada de ALTO RISCO. 
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FAIXA 03 

       início: casa n.520-A da travessa Camaragibe 

       término: casa n.520-1 da travessa Camaragibe 

Situação de risco: Esta faixa apresenta pequena inclinação nos primeiros seis metros ao 

longo do talude, a qual aumenta bruscamente a partir daí, como pode ser visto no croqui. 

Foi observada a presença de vegetação rasteira e de grande porte, inclusive bananeiras. 

Além disso, existem moradias construídas sobre a parte inferior do talude, numa posição 

crítica, como se observa no croqui abaixo. Assim sendo, a referida faixa foi considerada 

de ALTO RISCO. 
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FAIXA 04: 

       início: casa n.23 da rua Camaragibe 

       término: casa n.94-A da rua Camaragibe 

Situação de risco: Esta faixa apresenta toda a encosta ocupada pelas edificações, motivo 

pelo qual foi classificada como sendo SEM RISCO. 
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FAIXA 05: 

       início: casa n.92-A da rua Camaragibe 

       término: casa n.22 da rua Camaragibe 

Situação de risco: Nesta faixa foram observados degraus na encosta, provavelmente 

provenientes de cortes. Além disso, há presença de vegetação rasteira e de grande porte, 

inclusive bananeiras, bem como lixo e entulho. Foram observadas ainda trincas nas 

edificações. A altura e a inclinação do talude são outros fatores agravantes, pois são 

consideravelmente grandes, como mostra o croqui. Esta faixa foi considerada de ALTO 

RISCO. 
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FAIXA 06: 

       Casa de número 99 da rua Camaragibe. 

Situação de risco: Esta faixa é composta por apenas uma residência, a qual está situada 

no final da rua Camaragibe (que é também a parte mais baixa do trecho analisado), de tal 

modo que impede o prosseguimento da rua. Em outras palavras, a casa situa-se de frente 

para a rua, de modo a dar uma forma de U ao contorno formado pelo alinhamento das 

residências. Desse modo, a referida casa recebe toda a água que escoa nesse trecho da rua 

Camaragibe. Um dos fatores agravantes é o fato de a edificação ter sido construída com 

tábuas, papelão e outros materiais de baixa resistência. Além disso, existe bastante 

vegetação rasteira, bem como lixo e entulho sobre o talude, o qual apresenta grande 

inclinação e grande altura. Sendo assim, esta faixa foi classificada como sendo de ALTO 

RISCO. 
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FAIXA 07: 

       início: casa situada imediatamente antes da casa n.99 da rua Camaragibe  

       término: casa n.1192-A da rua Camaragibe 

Situação de risco: Nesta faixa as residências servem de contenção para o talude. Foi 

observada a presença de vegetação rasteira e de grande porte, além de lixo e entulho. A 

inclinação do talude não é extremamente grande, ao contrário da altura. Foram 

observadas ainda fissuras nas residências. Esta faixa foi classificada como sendo de 

ALTO RISCO. 
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FAIXA 08: 

       Esquina da rua Camaragibe com a travessa Camaragibe. 

Situação de risco: Esta faixa apresenta toda a encosta ocupada pelas edificações, motivo 

pelo qual foi classificada como sendo SEM RISCO. 



Jesus, A. P.

Dissertação de Mestrado

149

FICHAS DE CADASTRAMENTO DE RISCO 

QUADRA 5 
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FAIXA 01: 

       início: esquina da rua Camaragibe com a travessa Atalaia 

       término: casa n.123 da rua Camaragibe 

Situação de risco: A faixa em questão apresenta pouca vegetação, porém existem 

árvores e cercas já inclinadas, que indicam a ocorrência de movimentos de massa. Há 

presença de dois taludes, um de aproximadamente 20°, e outro mais inclinado, 30°. As 

casas de baixo servem como contenção do talude. A rua Antônio Félix, praticamente não 

existe, e se confunde com o próprio talude de 20° . Suas casas, bem como as da rua 

Camaragibe, estão praticamente num mesmo plano, situadas na crista do talude, como 

mostrado no croqui. Devido à tais condições, esta faixa foi considerada como de ALTO 

RISCO, evidenciando o risco de soterramento das casas situadas na parte de baixo do 

talude. 
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FAIXA 02

       início: casa n. 123 da rua Camaragibe 

       término: esquina da rua Camaragibe com a rua São Paulo 

Situação de risco: Esta faixa apresenta uma estrutura de contenção em alvenaria de 

pedra, sobre a qual não foi possível obter maiores detalhes. As casas da rua Camaragibe 

ocupam toda a encosta, inclusive o local onde seria a continuação da rua Antônio Félix. 

Com base nessas observações, classificou-se esta faixa como sendo de MÉDIO RISCO. 
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FICHAS DE CADASTRAMENTO DE RISCO 

QUADRA 6 
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FAIXA ÚNICA

Situação de risco: Esta quadra apresenta poucas variações nas características do talude 

que lhe é referente. Assim sendo, atribuiu-se a ela única faixa. Observou-se a existência 

de dois muros de alvenaria de pedra, servindo de contenção, dispostos conforme mostra o 

croqui abaixo. Entre os dois muros, observou-se um pequeno trecho do talude, 

apresentando pequena declividade e coberto por vegetação rasteira. Tendo em vista todos 

esses fatores e as condições de moradia, chegou-se à seguinte classificação: SEM 

RISCO. 
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FICHAS DE CADASTRAMENTO DE RISCO 

QUADRA 7
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FAIXA 01

       início: esquina da rua Atalaia com a rua Guanabara (terreno baldio) 

       término: casa n.464 da rua Atalaia 

Situação de risco: Esta faixa apresenta toda a encosta ocupada pelas edificações, motivo 

pelo qual foi classificada como sendo SEM RISCO. 
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FAIXA 02

       início: casa n. 904 da rua Atalaia 

       término: casa n. 903 da rua Atalaia 

Situação de risco: Nesta faixa as residências servem de contenção para o talude, o qual 

apresenta duas inclinações e altura relativamente grande, como mostra o croqui. Foi 

observada a presença de vegetação de grande porte, além de uma cerca de madeira. Esta 

faixa foi classificada como sendo de ALTO RISCO. 



Jesus, A. P.

Dissertação de Mestrado

157

FAIXA 03

       início:  casa n.901 da rua Atalaia. 

       término: casa n.897 da rua Atalaia 

Situação de risco: Esta faixa apresenta um muro de pedra atuando como contenção e, 

mais acima, uma cerca de madeira. O talude apresenta altura considerável e as casas da 

parte inferior estão situadas próximas ao seu sopé. Esta faixa foi classificada como sendo 

de MÉDIO RISCO. 
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FAIXA 04

       início:  casa n.898 da rua Atalaia. 

       término: casa n.47 da rua Atalaia. 

Situação de risco: Nesta faixa as residências funcionam como contenção para o talude. 

Foi registrada ainda a presença de vegetação rasteira e de grande porte, além de cercas de 

madeira. A encosta apresenta grande inclinação e altura considerável, conforme mostra o 

croqui. Sendo assim, esta faixa foi considerada como sendo de ALTO RISCO. 
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FAIXA 05

       início:  casa n.45 da rua Atalaia. 

       término: casa n.49 da rua Atalaia. 

Situação de risco: Nesta faixa foi observado o solapamento do alicerce de residências 

situadas na parte superior do talude. Não há presença considerável de vegetação, lixo ou 

entulho, porém a inclinação e a altura do talude são relativamente grandes e foram 

observadas trincas nas residências da parte superior, indicando movimentação de massa. 

Portanto, esta faixa foi considerada como sendo de ALTO RISCO. 



Jesus, A. P.

Dissertação de Mestrado

160

FAIXA 06

       Casa de número 887 da rua Atalaia. 

Situação de risco: Nesta faixa foi observado o solapamento do alicerce de residências 

situadas na parte superior do talude. Não há presença considerável de vegetação, lixo ou 

entulho, porém a inclinação e a altura do talude são relativamente grandes e foram 

observadas trincas nas residências da parte superior, indicando movimentação de massa. 

Como fator atenuante foi observada a existência de um muro de pedra, atuando como 

contenção. Por isso, esta faixa foi classificada como sendo de MÉDIO RISCO. 



Jesus, A. P.

Dissertação de Mestrado

161

FAIXA 07

       início:  casa n.885 da rua Atalaia. 

       término: casa n.881 da rua Atalaia. 

Situação de risco: Esta apresenta grande parte do talude totalmente ocupada pelas 

edificações. Porém, outra grande parte é contida pelas próprias residências, gerando uma 

situação de MÉDIO RISCO. 
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FAIXA 08

       início:  casa n.442 da rua Atalaia. 

       término: casa n.431 da rua Atalaia. 

Situação de risco: Nesta faixa o talude apresenta grande quantidade de vegetação de 

grande porte, bem como de lixo e entulho. Além disso, constatou-se a ocorrência de 

grande inclinação e grande altura do talude. As residências da parte inferior atuam como 

contenção, agravando a situação. Esta faixa foi classificada como sendo de ALTO 

RISCO. 
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FAIXA 09

       Casa de número 867 da rua Atalaia. 

Situação de risco: Nesta faixa há presença de vegetação rasteira e de grande porte, 

inclusive bananeiras. Existe também um muro de pedra atuando como contenção da 

encosta. Apesar da distância relativamente grande entre o muro e a residência, os 

moradores enfrentam sérios problemas na época de chuvas. Esta faixa foi considerada 

como sendo de ALTO RISCO. 
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FAIXA 10

       Casa de número 863 da rua Atalaia. 

Situação de risco: Nesta faixa não há presença de vegetação, lixo ou entulho. Pelo fato 

de a altura do talude ser relativamente grande e de um banheiro estar situado no sopé do 

talude, esta faixa foi classificada como sendo de MÉDIO RISCO. 
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FAIXA 11

       início: casa n.861 da rua Atalaia 

       término: casa n.859 da rua Atalaia 

Situação de risco: Esta faixa apresenta toda a encosta ocupada pelas edificações, motivo 

pelo qual foi classificada como sendo SEM RISCO. 
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FAIXA 12

       início: casa n.857 da rua Atalaia 

       término: casa n.851 da rua Atalaia 

Situação de risco: Nesta faixa o talude apresenta grande altura e distância praticamente 

nula entre o seu sopé e as residências. Há ainda uma contenção efetuada por uma cerca de 

madeira. Esta faixa foi considerada como sendo de MÉDIO RISCO. 
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FAIXA 13

       início: casa n.420 da rua Atalaia 

       término: casa n.843 da rua Atalaia 

Situação de risco: Nesta faixa o talude apresenta grande altura e distância praticamente 

nula entre o seu sopé e as residências. Há ainda uma contenção efetuada por uma cerca de 

madeira. Além disso, as próprias casas atuam como contenção. Esta faixa foi considerada 

como sendo de ALTO RISCO. 
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FAIXA 14

       Casa de número 841 da rua Atalaia 

Situação de risco: Esta faixa apresenta duas estruturas de contenção , como pode ser 

visto no croqui abaixo. Porém, devido ao fato de a distância entre o muro inferior e a 

residência ser muito pequena e o volume de material contido ser muito grande, esta faixa 

foi classificada como sendo de MÉDIO RISCO. 
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FAIXA 15

       Casa de número 839 da rua Atalaia. 

Situação de risco: Esta faixa apresenta toda a encosta ocupada pelas edificações, motivo 

pelo qual foi classificada como sendo SEM RISCO. 
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FAIXA 01

         Casa de número 588 da rua Saquarema 

Situação de risco: Esta faixa compreende uma única casa, a qual ocupa toda a encosta, o 

que possibilitou a sua classificação como SEM RISCO. 
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FAIXA 02

         início: casa n.590 da rua Saquarema 

         término: casa n.78 da rua Saquarema 

Situação de risco: Nesta quadra observou-se a existência de dois muros de contenção, 

como mostrado abaixo, entre os quais observou-se um trecho do talude, com inclinação 

entre 20  e 30  e uma extensão horizontal de 2,5m. A presença de vegetação não é 

marcante. As residências encontram-se relativamente distantes do muro, porém observou-

se em uma das casas uma certa quantidade de material carreada para o quintal. Dessa 

forma, esta faixa foi classificada como sendo de MÉDIO RISCO. 



Jesus, A. P.

Dissertação de Mestrado

173

FAIXA 03

         Casas n.50, n.50-A e n.50-B da rua Saquarema 

Situação de risco: Esta faixa apresenta como elemento de contenção um muro de 

alvenaria, o qual encontra-se em situação precária, na iminência de tombamento, com 

inúmeras fendas. Esse muro serve de contenção para uma quantidade considerável de 

material do talude, bem como de entulho, restos de eletrodomésticos, tábuas etc. Há 

também presença de vegetação rasteira, bem como de árvores inclinadas em direção às 

casas, indicando movimentação de massa. Devido à condição do muro, os moradores 

colocaram blocos de rocha como reforço na base do mesmo. Entre o muro e as 

residências há uma certa quantidade de material, contida por parte da parede da 

residência. Esta faixa foi classificada como sendo de ALTO RISCO. 
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FAIXA 04

         início: casa n.387 da rua Saquarema 

         término: casa n.22 da rua Saquarema 

Situação de risco: Nesta faixa observou-se cercas de madeira, vegetação rasteira e 

coqueiros. Parte das paredes das residências serve como contenção do talude, o qual 

apresenta uma inclinação de aproximadamente 30 . Esta faixa foi classificada como 

sendo de MÉDIO RISCO. 
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FAIXA 05

         início: casa n.1752 da rua Saquarema 

         término: casa n.294 da rua Saquarema 

Situação de risco: Esta faixa apresenta um muro de pedra servindo de contenção e as 

casas encontram-se relativamente distantes do mesmo. A inclinação do talude contido é 

de aproximadamente 30 . Com base nesses fatores observados, concluiu-se que a faixa é 

SEM RISCO. 
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FAIXA 06

         início: casa n.620 da rua Saquarema 

         término: casa n.622 da rua Saquarema 

Situação de risco: Esta faixa possui uma estrutura de contenção composta por pirulitos 

(estacas de concreto armado). Em uma das casas, observou-se uma certa quantidade de 

material do talude, bem como palhas, entulho etc. entre a estrutura de contenção e a 

residência. Esta faixa foi classificada como sendo SEM RISCO. 
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FAIXA 07

         início: casa n.278 da rua Saquarema 

         término: casa n.482 da rua Saquarema 

Situação de risco: Nesta faixa está sendo construído um muro de alvenaria de pedra que 

servirá de contenção para o talude e que terá altura de 3.5m de altura, segundo os 

construtores. Devido à esses fatores, a faixa foi considerada como sendo SEM RISCO. 
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FAIXA 08

         Casa de número 2431 da rua Saquarema 

Situação de risco: Esta faixa compreende uma única casa, a qual ocupa toda a encosta, o 

que possibilitou a sua classificação como SEM RISCO. 
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FAIXA 01

         início: casa n.863 da rua Atalaia 

         término: casa n.188-A da rua Atalaia 

Situação de risco: Nesta faixa foi observada a presença de vegetação rasteira e de grande 

porte, inclusive bananeiras, além de muito lixo e entulho. As residências da parte inferior 

da encosta atuam como contenção do talude, que apresenta grande inclinação e grande 

altura. O solo da encosta tem se movimentado gradativamente, de modo que são 

observadas verdadeiras fendas nas edificações da parte superior. Pode-se observar ainda, 

em algumas casas, o piso já separado da parede, indicando movimentação de massa. A 

maioria das casas situadas na parte superior da encosta estão em estado de risco iminente. 

Por esses motivos, esta faixa foi classificada como sendo de ALTO RISCO. 
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FAIXA 02

       Casa de número 177 da rua Atalaia. 

Situação de risco: Esta faixa apresenta toda a encosta ocupada pelas edificações, motivo 

pelo qual foi classificada como sendo SEM RISCO. 
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FAIXA 03

       Casa de número 33 da rua Atalaia. 

Situação de risco: Nesta faixa o talude apresenta grande quantidade de vegetação de 

grande porte, bem como lixo e entulho. Foi observada a existência de uma contenção 

feita com ferro, madeira e outros materiais de baixa resistência. As casas situadas na 

parte inferior da encosta atuam como contenção. Esta faixa foi classificada como sendo 

de ALTO RISCO. 
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FAIXA 04

       Casa de número 185 da rua Atalaia. 

Situação de risco: Nesta faixa o talude apresenta certa quantidade de vegetação de 

grande porte e cercas de madeira atuando como contenção. Esta faixa foi classificada 

como sendo de MÉDIO RISCO. 
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FAIXA 05

       Casa de número 187 da rua Atalaia. 

Situação de risco: Esta faixa não chega a ser totalmente ocupada pelas edificações. 

Porém, a parte não ocupada representa um volume muito pequeno de material e, apesar 

de comportar uma certa quantidade de vegetação rasteira, lixo e entulho, apresenta uma 

inclinação praticamente desprezível. Sendo assim, esta faixa foi classificada como sendo 

SEM RISCO. 
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FAIXA 06

       Casa de número 794 da rua Atalaia. 

Situação de risco: Nesta faixa o talude apresenta certa quantidade de vegetação de 

grande porte e cercas de madeira atuando como contenção. Esta faixa foi classificada 

como sendo de MÉDIO RISCO. 
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FAIXA 07

          início: casa n.23 da rua Atalaia 

          término: casa n.790 da rua Atalaia 

Situação de risco: Esta faixa apresenta toda a encosta ocupada pelas edificações, motivo 

pelo qual foi classificada como sendo SEM RISCO. 
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FAIXA 08

          início: casa n.142 da rua Atalaia 

          término: casa n.133 da rua Atalaia 

Situação de risco: Nesta faixa o talude apresenta pouca vegetação rasteira e grande 

quantidade de vegetação de grande porte, além de muito lixo e entulho, inclusive de 

desabamentos anteriores. A altura e a inclinação do talude são relativamente grandes. 

Esta faixa foi classificada como sendo de MÉDIO RISCO. 
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FAIXA 09

       Casa de número 133-A da rua Atalaia. 

Situação de risco: Esta faixa foi classificada como sendo de MÉDIO RISCO. Foi 

observada a ausência de vegetação, lixo e entulho. Há ainda uma estrutura de alvenaria 

de pedra atuando como contenção. 
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FAIXA 10

       Casa de número 780 da rua Atalaia. 

Situação de risco: Esta faixa foi classificada como sendo SEM RISCO. Foi observada a 

ausência de vegetação, lixo e entulho. Há ainda duas estruturas de alvenaria de pedra 

atuando como contenção, como pode ser visto no croqui. 
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FAIXA 11

       Casa de número 778 da rua Atalaia. 

Situação de risco: Esta faixa foi classificada como sendo de MÉDIO RISCO. Apesar da 

ausência de vegetação, lixo e entulho, a própria casa atua como contenção para um 

volume considerável de material, conforme mostra o croqui. 
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FAIXA 12

          início: casa n.163 da rua Atalaia 

          término: casa n.161 da rua Atalaia 

Situação de risco: Esta faixa foi considerada SEM RISCO. Existem duas estruturas de 

alvenaria de pedra atuando como contenção, conforme mostra o croqui. O volume 

contido é relativamente pequeno e é grande a distância entre a residência e o talude. 
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FAIXA 13

          Casa de número 15 da rua Atalaia. 

Situação de risco: Esta faixa apresenta toda encosta ocupada pelas edificações e por uma 

estrutura de contenção de alvenaria de pedra, como pode ser visto no croqui. Sendo 

assim, foi considerada SEM RISCO. 



Jesus, A. P.

Dissertação de Mestrado

193

FAIXA 14

          Casa de número 96 da rua Atalaia. 

Situação de risco: Esta faixa apresenta toda a encosta ocupada pelas edificações, motivo 

pelo qual foi classificada como sendo SEM RISCO. 
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FAIXA 15

          Casa sem número 96 da rua Atalaia. 

Situação de risco: Esta faixa apresenta grande quantidade de lixo e entulho. A residência 

encontra-se próxima ao sopé do talude, o qual apresenta uma inclinação considerável. Há 

existência de cerca de madeira atuando como contenção. Esta faixa foi classificada 

recebeu a classificação de MÉDIO RISCO. 
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FAIXA 16

          início: casa n.92-C da rua Atalaia 

          término: casa n.106 da rua Atalaia 

Situação de risco: Esta faixa apresenta toda a encosta ocupada pelas edificações, motivo 

pelo qual foi classificada como sendo SEM RISCO. 
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FAIXA 17

          Casa de número 102 da rua Atalaia. 

Situação de risco: Quando do cadastramento de risco, esta faixa recebeu a classificação 

de MÉDIO RISCO, pois apresentava apenas cercas atuando como contenção para um 

grande volume de material. Porém, foi observada a escavação feita por funcionários da 

prefeitura, a fim de construir posteriormente uma estrutura de alvenaria de pedra. 
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FAIXA 18

          Casa de número 102 da rua Atalaia. 

Situação de risco: A casa de número 102 representa duas faixas distintas, pois uma parte 

do seu quintal apresenta estrutura de contenção e a outra, não. Esta apresenta uma 

estrutura de alvenaria de pedra servindo de contenção, porém existe um certo volume de 

material entre a mesma e a residência, o qual é contido pela própria residência. Sendo 

assim, esta faixa foi considerada de MÉDIO RISCO. 
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FAIXA 19

          Casa de número 752-B da rua Atalaia. 

Situação de risco: Esta faixa apresenta uma estrutura de alvenaria de pedra servindo de 

contenção, porém existe um volume relativamente grande de material que é contido por 

uma latrina, como pode ser visto no croqui abaixo. Por isso e pelo fato da distância entre 

a latrina e a residência ser pequena, esta faixa foi considerada de MÉDIO RISCO. 
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FAIXA 20

          Casa de número 752 da rua Atalaia. 

Situação de risco: Esta faixa foi considerada de MÉDIO RISCO. A única forma de 

contenção existente é uma cerca de madeira. A residência não se encontra muito próxima 

ao talude, que não representa um volume muito grande de material. 
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FAIXA 21

          Casa de número 108 da rua Atalaia. 

Situação de risco: Esta faixa foi considerada de MÉDIO RISCO. Segundo os moradores, 

parte da casa foi derrubada em conseqüência das obras da prefeitura (escavação para 

construção de estrutura de contenção). 
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FAIXA 22

          Casa de número 131 da rua Atalaia. 

Situação de risco: Esta faixa apresenta toda a encosta ocupada pelas edificações, motivo 

pelo qual foi classificada como sendo SEM RISCO. 
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FAIXA 23

          início: casa n.103 da rua Atalaia 

          término: casa n.742 da rua Atalaia 

Situação de risco: Nesta faixa a altura do talude é relativamente grande e foi observada 

uma escavação no sopé do mesmo, agravando a situação. A estrutura de contenção ( 

concreto e alvenaria) existente parece ser de baixa qualidade. Esta faixa foi considerada 

de ALTO RISCO. 
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FAIXA 24

 início: casa n.101 da rua Atalaia 

         término: casa n.92 da rua Atalaia 

Situação de risco: Esta faixa apresenta toda a encosta ocupada pelas edificações, motivo 

pelo qual foi classificada como sendo SEM RISCO. 
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FAIXA 01

         início: casa n.149 da rua Atalaia 

         término: casa n.144 da rua Atalaia 

Situação de risco: Esta faixa apresenta-se SEM RISCO, visto que há ocupação total da 

encosta, inclusive com um muro de alvenaria com colunas de concreto armado, conforme 

mostra o croqui abaixo. 
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FAIXA 02

         Casa de número 146 da rua Atalaia 

Situação de risco: Esta quadra apresenta uma única casa, a qual encontra-se desabitada. 

O motivo do abandono da casa foi um deslizamento com vítimas fatais. A parede da casa 

serve como contenção para o talude, até uma altura aproximada de 1,7m. Há presença 

marcante de lixo, entulho e vegetação rasteira. Com base nas observações feitas, esta 

faixa foi classificada como sendo de ALTO RISCO. 
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FAIXA 03

         Casa de número 99 da rua Atalaia 

Situação de risco: A parte superior da encosta comporta uma estrutura inacabada de 

concreto armado. Foi construída ainda uma latrina sobre o talude. As casas situadas na 

parte inferior da encosta encontram-se muito próximas do sopé do talude. Esta faixa foi 

classificada como sendo de MÉDIO RISCO. 
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FAIXA 04

         Casa de número 85 da rua Atalaia 

Situação de risco: Esta faixa apresenta-se SEM RISCO, visto que há ocupação total da 

encosta, inclusive com um muro de alvenaria com colunas de concreto armado, conforme 

mostra o croqui abaixo. 
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FAIXA 05

         Casa de número 103 da rua Atalaia 

Situação de risco: Há existência de dois muros construídos em pedra, entre os quais 

observou-se um talude com inclinação aproximada de 45° e coberto por vegetação 

rasteira. As casas situadas na parte inferior da encosta não encontram-se muito próximas 

do sopé da mesma. Esta faixa foi classificada como sendo de MÉDIO RISCO. 
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FAIXA 06

         início: casa n.100 da rua Atalaia 

         término: casa n.79 da rua Atalaia 

Situação de risco: Esta faixa apresenta-se SEM RISCO, visto que há ocupação total da 

encosta, inclusive com um muro de alvenaria com colunas de concreto armado, conforme 

mostra o croqui abaixo. 
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FAIXA 07

         Casa de número 77 da rua Atalaia 

Situação de risco: Nesta faixa, a casa situada na parte inferior da encosta serve de 

contenção para um volume relativamente pequeno de material da encosta. A casa situada 

na parte superior da encosta apresenta rachaduras. Esta faixa foi classificada como sendo 

de MÉDIO RISCO. 
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FAIXA 08

         Casa de número 772 da rua Atalaia 

Situação de risco: Esta faixa apresenta-se SEM RISCO, visto que a casa situada na parte 

inferior da encosta encontra-se a uma distância relativamente grande do sopé da mesma. 

Apenas uma latrina (isolada da residência) chega a se aproximar do talude. Foram 

observadas duas estruturas de contenção, como mostra a figura abaixo. 
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FAIXA 09

         início: casa n.113 da rua Atalaia 

         término: casa n.115 da rua Atalaia 

Situação de risco: Esta faixa apresenta-se SEM RISCO. Foram observadas duas 

estruturas de contenção em alvenaria de pedra, entre os quais há um volume pequeno de 

material da encosta, praticamente sem inclinação, como mostra o croqui abaixo. 
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FAIXA 10

         Casa de número 117 da rua Atalaia. 

Situação de risco: Esta faixa apresenta-se SEM RISCO, visto que há ocupação total da 

encosta, inclusive com um muro de alvenaria com colunas de concreto armado, conforme 

mostra o croqui abaixo. 


