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“A ação exercida pelo homem frente ao meio por ele ocupado distribui-se em vários 

planos: no plano da ação intuitiva, destinada a garantir a satisfação das necessidades 

elementares ou a aumentar a produção em função do crescimento demográfico, e no plano da 

ação defensiva contra as agressões do meio e da luta pela preservação das potencialidades 

ameaçadas por processos destrutivos ou regressivos”. Pierre George (1973). 



Resumo 

A presente pesquisa teve como objetivo realizar um diagnóstico sobre o grau de estabilidade de blocos 

rochosos situados na vertente oeste da Pedra do Pavão, em Petrópolis-RJ. Foi desenvolvida por meio 

de pesquisa biblio-cartográfica e detalhamento de pontos com risco de movimentos de massa de 

material rochoso, contendo blocos com dimensões iguais ou superiores a 100cm³. Os procedimentos 

metodológicos se basearam na reaplicação de um questionário de campo sugerido por Brasil (2004) e 

adaptado por Andrade (2015). As primeiras indicações das áreas caracterizadas em situação de risco 

elevado se deram pela fotointerpretação de camadas sobrepostas de imagens orbitais; seguido de um 

mapa de declividade e os pontos referentes à localização dos blocos rochosos e suas condições de 

estabilidade. O plano de mapeamento de uma área piloto resultou na identificação de 17 blocos, 

aplicando-se o questionário em apenas 16 blocos rochosos e obtendo um percentual de 75% de blocos 

rochosos em condições instáveis. Tais condições da estabilidade dos blocos rochosos aliados às classes 

de declividade classificaram a área piloto estudada em situação de alto a altíssimo risco à deflagração 

de blocos rochosos. Tal resultado chama bastante atenção, pois trata-se de uma área bastante ocupada 

e com residências sem proteção estrutural ao impacto dos blocos rochosos, caso o movimento de 

massa ocorra. 

Palavras-chave: Riscos ambientais; Movimentos gravitacionais de massa; Encosta urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

The present research had as objective to make a diagnosis on the degree of stability of rock blocks in 

the west slope of Pedra do Pavão, in Petrópolis town, Rio de Janeiro state, in Brazil. It was developed 

by means of biblio-cartographical research and detailing of points with risk of mass movements of 

rocky material, with dimensions equal or superior to 100cm³. The methodological procedures were 

based on the reapplication of a field questionnaire suggested by Brasil (2004) and adapted by Andrade 

(2015). The first indications of the areas characterized in high risk situation were viewed by the 

photointerpretation of overlapping layers of orbital images; followed by a slope map and the points 

concerning the location of the rock blocks and their stability conditions. The mapping of a pilot area 

resulted in the identification of 17 blocks, applying the questionnaire in only 16 rocky blocks and 

obtaining a percentage of 75% of rocky blocks in unstable conditions. Such conditions of the stability 

of the rocky blocks allied to the classes of slope classified the pilot area studied in situation of high to 

very high risk to the deflagration of rocky blocks movement. This result calls for a lot of attention, 

because it is a very occupied area with residences without structural protection to the impact of the 

rocky blocks, if the mass movement occurs. 

Key-words: Environmental risks; Mass gravitational movements; Urban slope. 
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1. Introdução 

Abordar sobre movimentos de massa em encostas ocupadas pela população é complexo. O 

enfoque não pode envolver apenas os eventos de caráter físico, mas também deve abranger o 

caráter social. Os habitantes que residem nas áreas de encosta não dispõem de recursos 

técnicos, e geralmente são de baixa renda (GUERRA et al., 2007). Quando a ocupação ocorre 

em ambientes tropicais úmidos, seus habitantes tornam-se mais vulneráveis aos eventos 

naturais de amplitude catastrófica (CONTI, 1989). Atenta-se para os eventos esporádicos 

(hidrogeológicos, climatológicos, etc.), também chamados de eventos extremos, cuja 

magnitude é elevada e ocasionam o rompimento de limites de estabilidade do relevo 

(CHRISTOFOLETTI, 1989). 

As condições críticas de instabilidade criadas por habitantes, tais como os cortes de talude 

em ambientes sensíveis, como são as encostas íngremes e sob ameaça causada por eventos 

extremos, ampliam a exposição desta população ao perigo, transformando-as em vítimas 

(CUNHA, 1991; GUERRA et al., 2007; CHRISTOFOLETTI, 1989). A magnitude de tais 

eventos é exposta por Christofoletti (1989), relatando os deslizamentos pontuais da Serra do 

Mar (1967) e no Rio de Janeiro (1987). Um fenômeno pluviométrico torrencial ocorreu em 

fevereiro de 1988, ocasionando deslizamentos violentos na cidade do Rio Janeiro (CONTI, 

1989, p.69). Muitas edificações desabaram, as ruas foram cobertas por espessa camada de 

lama e fragmentos rochosos, resultando em 277 mortos, 735 feridos e mais de 12.000 

desabrigados (CONTI, 1989). 

A partir de 1970, o Município de Petrópolis, no Estado do Rio de Janeiro, sofreu uma 

rápida intensificação da ocupação humana de suas encostas, caracterizando-se pela formação 

de núcleos populacionais aglomerados em situação de relevo com alta declividade. Há 

registros de que os eventos naturais danosos foram, indiretamente, responsáveis por mais de 

1000 catástrofes neste estado, gerando um saldo de centena de mortes nas últimas décadas 

(GUERRA et al., 2007). Justifica-se este trabalho partindo-se da situação de vulnerabilidade 

em que se encontram os habitantes de encostas no município de Petrópolis-RJ, os quais, 

geralmente, não dispõem de recursos científicos e financeiros para uma avaliação de situação 

de risco próxima às suas residências, para com isso reduzir a condição de risco ao qual se 

encontram. 

Os riscos aos quais as pessoas se expõem podem de ser origem natural, tecnológica e 

social (ANDRADE, 2015; ROCHA, 2005). Habitantes de encostas na maioria dos casos 
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sequer possuem ciência das condições referentes aos potenciais perigos relacionados à 

estabilidade do relevo onde se encontra sua moradia. Sua exposição ao risco é potencializada 

pela falta da cultura de segurança, algo emblemático tanto no Brasil quanto em muitos outros 

países, o leva a uma Sociedade de Risco (BECK, 1998; ROCHA, 2005). A atuação do poder 

público substitui a prevenção pela remediação dos acidentes. Entretanto, vale lembrar que 

gastos são mais onerosos para remediação do que a prevenção (BECK, 1998; GARDNER, 

2009). 

Quando se fala sobre custos, fica o desafio (para os economistas) de se calcular o valor da 

vida humana (SLOVIC, 2000). Gardner (2009) descreve o cálculo dos prejuízos sociais e 

econômicos como algo impossível quando se incluem as perdas de vidas humanas. Para 

Santiago (2015, p.1), a política de proteção ambiental brasileira está pautada “sob a lógica de 

argumentação de que seria melhor impedir o que origina os danos que repará-los 

posteriormente, em especial porque em muitos casos não haverá como reparar”, sendo que na 

prática esse postulado não é o mais seguido. Popularmente, o que se considera erroneamente 

como “cultura de segurança” deveria chamar-se “cultura do medo”, pois está diretamente 

ligado aos interesses pessoais e/ou empresariais que fazem do medo, de forma geral, um 

negócio lucrativo (GARDNER, 2009). 

Os valores culturais humanos referentes ao “querer imediato” estão associados com o 

temor do risco; sendo assim, suas necessidades devem ir além da remediação pós-evento. As 

necessidades humanas essenciais fazem parte do planejamento proposto pelo Relatório de 

Brundtland, ao qual expõe que: 

A satisfação das necessidades e aspirações humanas é um objetivo tão 

óbvio da atividade produtiva que pode parecer redundante falar de seu 

papel central no conceito de desenvolvimento sustentável. Muitas 

vezes a pobreza é tanta que as pessoas não conseguem satisfazer suas 

necessidades de sobrevivência e bem-estar, mesmo quando há bens e 

serviços disponíveis (Nosso Futuro Comum, 1991, p.58). 

O planejamento e gestão aplicados à prevenção dos riscos devem ocorrer antes do evento 

indesejado, tendo dois momentos tidos como essenciais: a “análise” e a “definição do risco 

permitido” (SANTIAGO, 2015, p.239). O sucesso durante o gerenciamento de áreas de risco 

está pautado em se conhecer a localidade, o problema gerado e a caracterização de sua área, 

utilizando-se de métodos e medidas necessárias ao controle de uso e das intervenções 

necessárias (GARDNER, 2009). 
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O presente trabalho foi impulsionado pela participação deste autor em projeto de iniciação 

científica desenvolvido no Núcleo de Zoneamento e Risco Ambiental da UFJF - ZONERISC. 

Neste projeto, o autor veio a auxiliar o então mestrando em Geografia Fabrício Luís de 

Andrade, que tinha por função de localizar blocos rochosos e então, aplicar um questionário 

de campo (BRASIL, 2004). Sua meta consistiu em compreender a condição de instabilidade 

de tais blocos, que pudessem gerar alguma ameaça aos habitantes do Morro do Cristo, no 

município de Juiz de Fora/MG. Percebeu então, que o método criado por Brasil (2004) e 

adaptado por Andrade (2015) poderia ser aplicado em outras localidades; tal como a de 

nascimento e morada da família do autor do presente trabalho, local com a qual está 

familiarizado com eventos relacionados aos movimentos de massa, mais especificamente 

rolamento e queda de fragmentos rochosos, ocorridos principalmente em períodos chuvosos. 

Uma pesquisa prévia foi essencial para a consolidação deste trabalho que, a pedido do 

prof. Geraldo César Rocha objetivou a identificação de possíveis feições indicativas de 

movimento de massa, especificamente de material rochoso. Realizou-se, assim, uma análise 

prévia a partir da ferramenta SIG Google Earth Pro (2016), utilizando-se de uma série 

histórica com oito imagens orbitais da Pedra do Pavão/Petrópolis/RJ, entre os anos de 2006 e 

2016 (figura 01). As áreas circundadas em amarelo nas imagens representam um indício de 

movimentação de fragmentos de rocha, que se soltaram deste maciço rochoso e que por sua 

ocorrência constante de movimentos gravitacionais de massa, reforça a necessidade de estudo 

na área. 

Deve-se chamar atenção para a imagem de 2007, que mostra o maciço da Pedra do Pavão 

parcialmente afetado por queimadas, sendo que a variação térmica também pode causar 

movimentos gravitacionais de massa em maciços rochosos por dilatação e contração dos 

fragmentos rochosos individualizados no maciço (GUERRA et al., 1999; PINOTTI, 2011). 

Nota-se também que os anos de 2009, 2014 e 2015, não apresentaram feições indicando 

movimentos de massa, segundo a presente fotointerpretação de tais imagens. 

Pelo resultado desta análise prévia constatou que existe uma frequência dos eventos 

envolvendo o movimento de blocos rochosos, os quais são passíveis de criar uma situação de 

perigo aos habitantes da encosta oeste da Pedra do Pavão, na localidade do Vista Alegre, 

Bairro de Corrêas, município de Petrópolis – RJ. Os locais apontados em amarelo na figura 1 

serviram como dado inicial e como apoio para o planejamento das incursões à campo 

necessários a realização do presente trabalho. 
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Figura 01 – Fotointerpretação mostrando, em amarelo feições indicativas de movimento de massa a partir de 

imagens orbitais da série histórica do Google Earth Pro. 

 

Fonte: Google Earth Pro, 2016. 
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2. Objetivos 

2.1. Objetivo geral 

Diagnosticar o grau de estabilidade de blocos rochosos na vertente oeste da Pedra do 

Pavão, no município de Petrópolis, RJ. 

2.2. Objetivos específicos 

 Aplicação do método de avaliação de estabilidade dos blocos rochosos elaborado por Brasil 

(2004) e adaptado por Andrade (2015); 

 Obtenção de dados históricos sobre o processo de ocupação da localidade; 

 Caracterização dos fatores ambientais relacionados aos movimentos de massa na área de 

estudo (geologia, pedologia, geomorfologia, clima, uso e ocupação, vegetação); 

 Definição das tipologias de movimento de massa encontradas na área de estudo; 

 Indicação preliminar das localidades na possível trajetória de movimento dos blocos rochosos 

instáveis. 
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3. Caracterização da Área de Estudo 

3.1. Levantamento histórico/fotográfico 

Essa pesquisa foi realizada na vertente ocupada da Pedra do Pavão, no município de 

Petrópolis/RJ (figura 2). O nome deste maciço rochoso provém de informações cedidas por 

antigos montanhistas do Centro Excursionista de Petrópolis (CEP) e atualmente, é chamado 

de Pedra de Nogueira pela base cartográfica da Prefeitura de Petrópolis/RJ (PMP, 2016). A 

área de estudo encontra-se na localidade chamada Loteamento Vista Alegre, vulgarmente 

conhecida como “grota”, pertencente ao Bairro de Corrêas, incluso no 2º Distrito de 

Cascatinha, no município de Petrópolis/RJ. A população estimada do município em 2016 foi 

de 298.158 habitantes; já o Censo 2010 mostrou o município com 295.917 habitantes. 

Petrópolis possui uma área territorial de 795,799 km², que resulta na densidade demográfica 

de 371,85 hab/km². O Distrito de Cascatinha possui 64.936 habitantes (IBGE @Cidades, 

2010). 

Figura 02 – Localização da Bacia Hidrográfica da Pedra do Pavão, Bairro de Corrêas, Petrópolis/RJ. 

 

Fonte: O autor. 
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Uma pesquisa sobre o número de residências contidas nos logradouros (IBGE, 2010) 

referentes ao loteamento Vista Alegre inseridos na vertente da Pedra do Pavão, demonstra 

duas realidades socioeconômicas distintas (Figura 03): a Zona Residencial 1 (ZRE 1 em 

vermelho) com 35 residências apenas, e a Zona Residencial 4 (ZRE 4 em rosa) com 211 

residências (IBGE, 2010; PMP, 1998). Por tal figura, também se identificou que parte de 

algumas das residências está dentro da Zona de Proteção Especial (ZPE em verde). Desta 

forma, são consideradas pelos órgãos gestores como irregulares. Entretanto, torna-se 

importante ressaltar que o zoneamento da Prefeitura de Petrópolis segue a lei nº 5.393/98, na 

qual o art. 1º ressalta que se deve assegurar a plena realização das funções econômicas e 

ambientais e garantir o exercício de cidadania e o bem estar de seus habitantes. Chama-se 

atenção para este levantamento que evidencia que a encosta estudada já era habitada a partir 

da década de 60; embora, a lei que excluiu tais residências seria do ano de 1998. O número de 

residências apresentado não indica que estão sob o perigo dos movimentos de massa, mas 

expressa em números o total de residências contabilizadas na área, segundo o Censo 2010. 

Figura 03 – Zoneamento da Prefeitura de Petrópolis/RJ. 

 

 Fonte: PMP, 1998. 

Este zoneamento obedece à lei municipal nº 5.393/98 (Lei de Uso, Parcelamento e 

Ocupação do Solo do Município de Petrópolis). Outros aspectos legais referem-se às questões 

ambientais que abrangem a localidade do Vista Alegre, no bairro de Corrêas, bem como o 

município de Petrópolis e outros municípios nos arredores, que envolvem a Área de Proteção 

Ambiental da Região Serrana de Petrópolis (APA/Petrópolis). Essa APA foi criada pelo 
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Decreto n.º 87.561 de 13.09.1982, regulamentada pelo Decreto nº 99.274, de 06 de junho de 

1990 e delimitada pelo Decreto nº 527, de 20 de maio de 1992 (PMP, 2016). 

O bairro de Corrêas possui esse nome devido à importância histórica da antiga sede do 

“Sítio do Corrêa”, que pertencia à Sesmaria da “Quadra do Rio Morto” (figura 04), este rio 

atualmente é conhecido como Rio do Bonfim (AMBRÓZIO, 2013). Um fator importante a se 

abordar sobre o Rio Bonfim (e sua bacia hidrográfica), é que ele está parcialmente inserido no 

Parque Nacional da Serra dos Órgãos (PARNA-SO), tendo sua Sede Petrópolis situada no 

médio curso do Rio Bonfim. O PARNA-SO situa-se próximo à área deste trabalho e contém o 

maior acervo de estudos publicados na região. Assim, serviu de base para o levantamento de 

grande parte das bibliografias utilizadas. 

Figura 04 – Sesmaria em quadra (localização da área de estudo circulada em vermelho). 

 

Fonte: Adaptado de Schaette, (1942) apud Ambrózio (2013). 

Realizar um rigoroso trabalho com base nos dados históricos exigiria um 

aprofundamento de pesquisa que não é o principal foco deste trabalho. Porém, se obteve um 

levantamento de dados fotográficos ressaltando informações importantes a respeito da 

ocupação da localidade da Pedra do Pavão e seus arredores. Além do autor dessa pesquisa ser 
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registrado no quadro de condutores do PARNA-SO, também cursou seu ensino inicial (antigo 

primário) no Colégio Padre Corrêas (figura 05).  A casa do Padre Corrêa foi uma das mais 

importantes propriedades da expansão territorial do período colonial brasileiro, sendo a maior 

hospedaria no caminho em direção à Minas Gerais (AMBRÓZIO, 2013). 

Figura 05 – Colégio Padre Corrêa, antiga sede da Fazenda do Padre Corrêa, [19??]. 

 

Fonte: Biblioteca IBGE, 2016. 

A propriedade de Antônio de Aquino Corrêa da Silva Goulão (Padre Corrêa), 

provavelmente foi construída nos meados do século XVIII, este padre recebeu suas terras por 

doação através da carta de Sesmaria, em janeiro de 1720 (IBGE, website biblioteca@ibge, 

2016). Vários autores relatam-na como uma propriedade de alta produção agrícola, sendo os 

mameleiros e pessegueiros como os produtos mais citados (AMBRÓZIO, 2013). Com a morte 

do Padre Corrêa a fazenda teve seu declínio, cujos relatos de abandono por sua herdeira, sua 

irmã “dona Arcângela Joaquina da Silva” são expostos por viajantes que lá se hospedaram 

(IBIDEM, 2013). Este fato aponta um possível processo inicial do desmembramento que deu 

início ao atual bairro de Corrêas. A casa do Padre Corrêa foi vendida por volta de 1928 para 

sr. Antônio Machado e transformada no Hotel D. Pedro (figura 06), posteriormente em 

sanatório (Petrópolis Século XX, 2016) e depois veio a ser o atual Colégio do Padre Corrêa. 
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Figura 06 – Fazenda do Padre Corrêa: um hotel nos anos 20 (Hotel Dom Pedro, 1928). 

 

Fonte: Petrópolis no Século XX, 2010 (Blog/Website). 

Dando um salto histórico, relata-se sobre o Sítio dos Frias, o qual faz parte da 

repartição da propriedade do Padre Corrêa. Segundo o informe pessoal do Sr. Gena (Antônio 

da Costa Frias Sobrinho), originalmente a propriedade pertenceu aos seus tios Neco (Antônio 

da Costa Frias) e Joca (João da Costa Frias) e tinha como principal atividade a produção e 

distribuição de alimentos. Sua sede original (figura 07) já não existe, tendo sido subdividida 

em propriedades menores. O acervo fotográfico do Sr. Gena (gentilmente enviado por sua 

filha Elenice) foi de vital importância para o levantamento histórico de ocupação da vertente 

estudada. Também contou com o acervo de família do autor, tendo sua tia Maria Gonçalves 

da Silva Santana como principal colaboradora. Este levantamento histórico/fotográfico refere-

se à ocupação da área trabalhada, apresentado neste trabalho sob a prerrogativa de se apontar 

uma linha temporal de ocupação antrópica na vertente oeste da Pedra do Pavão.  
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Figura 07 – Sede original do Sítio dos Frias (década de 40) com detalhe da Pedra do Pavão ao fundo. 

 

Fonte: acervo de Antônio da Costa Frias Sobrinho. 

Figura 08 – Fotografia tirada aos fundos da residência do Sr. Gena (década de 60) com detalhe da encosta 

bastante ocupada e bem próxima ao afloramento rochoso da Pedra do Pavão (parte superior da foto). 

 

Fonte: acervo de Antônio da Costa Frias Sobrinho. 
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Figura 09 – Residência do Sr. Gena (década de 70) com detalhe da vegetação rasteira no canto direito superior 

da imagem, onde na figura 15 expõe o início da ocupação neste local. 

 

Fonte: acervo de Antônio da Costa Frias Sobrinho. 

Figura 10 – Eliane (tia do autor) na Rua Condessa Barbosa, em frente ao nº204, com a encosta em estudo ao 

fundo desprovida de vegetação (década de 70).  

 

Fonte: acervo de Maria Gonçalves Santana. 
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Figura 11 – Ricardo (o autor à esquerda da foto), sua imã Sandra e sua Tia Maria com a filha Raquel no colo, na 

Rua Condessa Barbosa, em frente ao nº204, com a encosta em estudo ao fundo, ainda com pouca vegetação 

(década de 80). 

 

Fonte: acervo de Maria Gonçalves Santana. 
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Figura 12– Na janela, Ricardo (o autor) na Rua Condessa Barbosa, com a encosta em estudo ao fundo, com a 

presença de vegetação rasteira. Esta figura faz referência com a figura 16 (década de 80). 

 

Fonte: acervo de Maria Gonçalves Santana. 
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Figura 13 – Rafael (primo do autor) na Rua Condessa Barbosa, em frente ao nº204, com a encosta em estudo ao 

fundo (década de 90). 

 

Fonte: acervo de Maria Gonçalves Santana. 

Figura 14 – Foto da Pedra do Pavão retirada após a chuva, na residência de Maria (tia do autor – década de 90). 

 

Fonte: acervo de Maria Gonçalves Santana. Obs.: Esta foto aponta o trajeto das águas das chuvas (cor clara) na 

superfície do maciço rochoso da Pedra do Pavão. 
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Figura 15 – Início da ocupação urbana no trecho de vegetação rasteira (indicada na figura 09), vista da Rua 

Condessa Barbosa, em frente ao nº204 (a partir dos anos 2000). 

 

Fonte: acervo de Maria Gonçalves Santana. 

Figura 16 – Na janela, Ricardo (o autor) na Rua Condessa Barbosa, com a encosta em estudo ao fundo. Esta 

figura faz referência com a figura 12 apontando os processos de urbanização em diversos períodos (ano de 

2016). 

 

Fonte: acervo do autor. 
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Após o levantamento histórico/fotográfico abordam-se sobre os fatores predisponentes 

dos movimentos gravitacionais de massa, visando uma conexão entre a o processo de 

ocupação antrópica da Pedra do Pavão (área de estudo), os movimentos gravitacionais de 

massa, especificamente de material rochoso e os fatores que levam a instabilidade do relevo 

neste local. Vale lembrar que o fator histórico de ocupação de encostas é apenas um dos 

elementos condicionantes dos movimentos de massa, agindo na intensificação do problema 

por via antrópica. Para melhor compreender os processos atuantes na área de estudo deste 

trabalho, torna-se necessário detalhar os demais fatores, tratados aqui como geoambientais. 

3.2. Caracterização Geoambiental 

3.2.1. Geologia 

No contexto geológico da área destaca-se Hartwig & Riccomini (2010) que realizaram 

uma adaptação do mapa geológico simplificado da área do PARNA-SO (figura 17). Citam-se 

os autores Penha et al., 1979; Pinto et al., 1980; Penha et al., 1981 e Ferrari et al. 1981, como 

antecessores ao seu trabalho. Estes estudaram a geologia na região do presente trabalho. O 

recorte do mapa de Hartwig & Riccomini (2010) foi georreferenciado com aparelho Garmim 

GPSmap76CSx a partir da posição geográfica com coordenadas referentes á visitação 

preliminar in loco. O ponto em vermelho, a noroeste do mapa identificou o maciço rochoso da 

Pedra do Pavão como Batólito Serra dos Órgãos, representado por biotita granitos a 

granodioritos gnáissicos (HARTWIG & RICCOMINI, 2010). De acordo com ICMBIO (2016, 

17) esta unidade geológica possui feições estruturais com foliações em diversas direções (NE, 

NW ou NNE) e mergulhos, aos quais se associam às dobras de arrasto. 

Figura 17 – Adaptação do Mapa geológico simplificado do Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Sistema de 

Coordenada UTM 23k, DATUM WGS84 (ponto vermelho = Pedra do Pavão). 

 

Fonte: Modificado de Hartwig & Riccomini (2010). 
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CPRM (2016), destaca o Batólito Serra dos Órgãos como um dos mais expressivos 

granitóides metaluminosos, tendo como características uma farta granitogênese 

neoproterozóica associada à deformação e metamorfismo resultante do Ciclo Orogênico 

Brasiliano. Hartwig (2006) data as unidades litológicas encontradas no PARNA-SO referentes 

ao pré-cambriano e ao eopaleozóico. O Projeto RADAM Brasil, volume 32 (1983), é 

apontado como um marco do levantamento de recursos naturais do território brasileiro, 

tratando a geologia da área deste trabalho como Suíte Intrusiva Serra dos Órgãos, formação 

que inclui rochas do Ciclo Brasiliano e de eventos tectônicos posteriores (RADAMBRASIL, 

1983). 

3.2.2. Geomorfologia 

A estrutura rochosa do Planalto do Sudeste Brasileiro formada durante o Ciclo 

Brasiliano, foi proveniente de esforços de compressão e palco de intensa deformação, gerando 

dobramentos e falhas e passando por processos de reativação tectônica pela Tafrogenia 

Atlântica (RADAMBRASIL, 1983). Os posteriores eventos desde o Paleozóico se 

caracterizaram por repetidos soerguimentos axiais da antiga planície, formando este planalto 

de topografia movimentada e montanhosa, ou também chamado de relevo mamelonizado 

(KING, 1956; AB’SÁBER, 2003). Esta área escapou do processo de aplainamento do Ciclo 

Sul-Americano; entretanto, sofreu intensamente com processos erosivos durante o Ciclo das 

Velhas e o Ciclo Paraguaçu (KING, 1956). Tais ciclos erosivos são responsáveis pelo sistema 

de profundos vales, jovens e estreitos, que se encaixam às falhas e geram vertentes íngremes e 

elevadas (KING, 1956). 

Este relevo movimentado, fruto da decomposição de rochas cristalinas e convexização 

em níveis intermontanos é denominado de Domínio de Mares de Morro Florestados 

(AB’SÁBER, 2003). RADAMBRASIL (1983) o caracteriza como o táxon de maior grandeza 

dentre os domínios estruturais, chamando-o de Domínio de Faixas e Dobramentos 

Remobilizados. As Faixas de Dobramentos Remobilizados caracterizam-se pelas evidências 

de movimentos crustais, com marcas de falhas, deslocamentos de blocos e falhamentos 

transversos, impondo nítido controle estrutural sobre a morfologia atual. (IBIDEM, 1983). 

Das oito regiões geomorfológicas existentes neste domínio, somente interessa a este 

trabalho a região das Escarpas e Reversos da Serra do Mar (IBIDEM, 1983). A morfologia 

desta região tem relação com o tectonismo regional e sucessivas fases erosionais, resultado de 

alguns dobramentos, da reativação de falhas e da remobilização de blocos rochosos (IBIDEM, 
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1983). A Serra dos Órgãos é unidade geomorfológica referente à área de estudo deste 

trabalho; entretanto, existem ao todo quatro unidades dentro desta região geomorfológica.  

O reverso do conjunto topográfico da Serra dos Órgãos é definido 

por seu aspecto morfoestrutural, caracterizado por lineamentos de 

vales estruturais e de cristas serranas, maciços graníticos, morros com 

desníveis altimétricos acentuados e alvéolos intermontanos. Essas 

feições refletem áreas de dobramentos remobilizados sob forma de 

blocos justapostos, com sistemas reticulados de falhas 

(RADAMBRASIL, 1983, p.337). 

Dentre as categorias de ambiente dissecado, referente ao grau de aprofundamento dos 

vales na dinâmica de modelados desnudacionais, a Serra dos Órgãos encontra-se em caráter 

de dissecação extremamente forte. Tal caráter aponta para maior grau de instabilização do 

relevo, que associado à carga pluviométrica alta, pode gerar desagregação mecânica e 

decomposição das rochas, formando mantos de alteração, rampas de colúvio-talús e possíveis 

blocos e matacões (RADAMBRASIL, 1983; PMP, 2013). 

3.2.3. Pedologia 

O projeto RADAMBRASIL (1983) realizou um levantamento exploratório de solos, em 

escala 1:1.000.000, o qual forneceu informações sobre os solos da área de estudo deste 

trabalho; contudo, encontrou-se apenas um perfil pedológico representativo, referente ao 

contexto da Suíte Intrusiva da Serra dos Órgãos. Este perfil foi classificado como Cambissolo 

Húmico álico, sendo o dado pedológico de maior representatividade do projeto para este 

trabalho. 

Segundo o Zoneamento Ambiental da APA – Petrópolis/RJ (ECOTEMA, 2003) foram 

encontrados o Latossolo, Cambissolo, Argissolo, Gleissolo e Neossolo, e suas respectivas 

ocorrências: 

 Latossolo Vermelho-Amarelo (ocorrem amplamente na área, em posições fisiográficas de 

colinas e encostas); 

 Cambissolo Háplico (após os latossolos, ocorrem amplamente na região); 

 Argissolo Vermelho-Amarelo (pouco frequentes, encontrados principalmente em rampas de 

colúvio e nas partes elevadas dos terraços); 

 Gleissolo Háplico (pouco frequentes, encontrados em fundos de vale, sob relevo plano); 
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 Neossolos Litólicos (pouco frequentes, dissecação das encostas, em relevo montanhoso); 

Devido as informações coletadas sobre a Geologia e Geomorfologia, subentende-se que estes 

solos são mais frequentes do que este dado apresentado pelo ECOTEMA (2003). 

 Neossolos Flúvicos (pouco frequentes, situados em terraços, sob relevo plano a suave 

ondulado). 

A partir de algumas incursões a campo, algumas das classes de solos descritas, como 

latossolos e neossolos foram parcialmente observadas na área estudada da Pedra do Pavão. 

Além de citar a frequência das classes de solos da APA/Petrópolis, o Instituto ECOTEMA 

(2003) aponta que seu levantamento de solos é de relevância à determinação do uso e 

ocupação da superfície terrestre e enfatiza os problemas relacionados aos numerosos casos de 

deslizamentos na APA e seus arredores, ocorrentes principalmente no verão. 

3.2.4. Hidrografia 

O conjunto de canais de drenagem que compõem a bacia hidrográfica da face oeste da 

Pedra do Pavão (figura 18) desemboca diretamente no Rio Piabanha. Assim, esses canais 

fazem parte da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, a qual a Bacia Hidrográfica do Rio 

Piabanha pertence (figura 19). Os limites da bacia hidrográfica da Pedra do Pavão fazem 

confronto com a bacia do Rio Bonfim ao sul e com a bacia do Calembe (nome da localidade) 

ao norte. O divisor de águas ao norte da sub-bacia da Pedra do Pavão também é o limite entre 

os bairros de Corrêas e Nogueira.  

Figura 18 – Bacia Hidrográfica da Pedra do Pavão, Petrópolis/RJ. 

 

Fonte: AGEVAP, 2002; o autor. 



34 

 

Durante algumas inserções em campo pôde-se perceber que a cabeceira de drenagem da 

sub-bacia da Pedra do Pavão, na face oeste, é formada por caneluras (BIGARELLA, 1994), 

ou seja, canais efêmeros responsáveis pela convergência do escoamento superficial das águas 

pluviais precipitadas no topo do maciço. Os canais da rede de drenagem encontrados no topo 

deste maciço rochoso (Pedra do Pavão) não foram detectados na drenagem gerada por 

ferramenta SIG, devido à diferença da escala dos dados adquiridos pela Fundação IBGE 

(IBGE/Projeto RJ-25, 2016) e a escala real de campo. 

Figura 19 – Organismos gestores da Bacia do Rio Paraíba do Sul. 

 

Fonte: AGEVAP ,2002. 

A ANA (Agência Nacional das Águas) é a gestora das águas no Brasil e para cada bacia 

hidrográfica específica existe a subordinação a um órgão. A bacia trabalhada, desde o ano de 

2006, está sob jurisdição de dois órgãos: o órgão deliberativo, CEIVAP – Comitê Integrado 

da Bacia Hidrográfica do Vale do Rio Paraíba do Sul e o órgão executivo, AGEVAP – 

Agência da Bacia do Vale do Rio Paraíba do Sul, sendo que este último assumiu a 

responsabilidade pela criação da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia do Rio Paraíba 

do Sul. Especificamente, a área deste trabalho é gerida pelo Comitê do Rio Piabanha, cuja 

área de atuação é pré-definida conforme a figura 20. 
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Figura 20 - Área de Atuação do Comitê Piabanha. 

 

Fonte: AGEVAP ,2002. 

“A bacia do rio Piabanha é uma das bacias entre as grandes sub-bacias formadoras do rio 

Paraíba do Sul que apresenta a maior cobertura florestal, estimada em mais de 20% de suas 

terras, onde estão os mais expressivos remanescentes da Mata Atlântica.” (AGEVAP, 2002). 

3.2.5. Vegetação 

Segundo o Manual Técnico da Vegetação Brasileira (IBGE, 2012), a cobertura florestal 

original está classificada como Floresta Ombrófila Densa, intercalada por fragmentos de 

Floresta Estacional Semidecidual, sendo datadas do PlioPleistoceno.  Através da latitude e 

altimetria do local, determinou-se, conforme IBGE (2012), dois tipos de vegetação na área: 

Floresta Ombrófila Densa (Floresta Tropical Pluvial), Formação 

Montana, estando entre as latitudes de 16° Sul a 24° Sul e de 500 

metros até em torno de 1500 metros de altitude (IBGE, 2012, p.66).  

Floresta Estacional Semidecidual (Floresta Tropical Subcaducifólia), 

Formação Montana, estando entre as latitudes de 16° Sul a 24° Sul e 

de 500 metros até em torno de 1500 metros de altitude (IBGE, 2012, 

p.93). 

Apesar de constarem duas formações florestais na área deste trabalho, entende-se que 

devido à forma exploratória da vegetação, do período colonial até o atual, a localidade deste 
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trabalho tem maior probabilidade de conter a Floresta Estacional Semidecidual, com algumas 

espécies isoladas de Floresta Ombrófila Densa. Ressalta-se que a Floresta Estacional 

Semidecidual situa-se “principalmente na face interiorana da Serra dos Órgãos, no Estado do 

Rio de Janeiro” (IBGE, 2012, p.96). 

3.2.6. Clima 

Segundo Nimer (1989), o município de Petrópolis/RJ tem seu clima condicionado tanto 

por sua posição geográfica, quanto por seu relevo, e que a barreira orográfica que constitui a 

Serra dos Órgãos, mais a influência da maritimidade ocasionam fortes influências aos índices 

térmicos e pluviométricos ao longo das estações do ano. Ao georreferenciar o local deste 

trabalho ao mapa de precipitações médias (período 1977/2006) da Carta de Suscetibilidade a 

movimentos gravitacionais de massa e inundação, os índices da localidade deste trabalho, 

estão entre 1.500mm e 1.600mm (PMP, 2013). De acordo com ICMBIO (2017) as 

temperaturas médias anuais variam entre 13° e 23°C, podendo variar dos 38°C aos -5°C, 

dependendo do período e da situação do relevo. 

De acordo com Dutra (2016) o município de Petrópolis/RJ se destaca na região do sudeste 

brasileiro em relação à alta incidência os movimentos de massa, existindo duas realidades: no 

verão, são comuns os movimentos de massa com material terroso, apontando para os eventos 

pluviométricos como os principais agentes deflagradores, e no inverno, o desplacamento de 

rocha por variação térmica é a tipologia de movimento de maior preocupação. 

O desencadeamento de escorregamentos em uma dada região depende de vários 

condicionantes naturais, porém a chuva é um dos fatores mais significativos, pois quase todos 

os registros estão associados a episódios de chuvas de forte intensidade, ou de períodos 

prolongados, geralmente concentrados em alguns meses, o que é muito comum nas regiões 

tropicais (GUERRA et al. 2007, p.38). 
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4. Revisão teórica 

A Geografia é uma ciência com uma ampla gama de caminhos que se tornam possíveis 

percorrer. Neste trabalho, o foco está em abordar uma problemática relacionando a 

movimentação de blocos rochosos aos locais com maior risco aos habitantes de uma vertente. 

Vale lembrar que em assentamentos humanos com maior grau de precariedade, os acidentes 

são mais frequentes. Os movimentos gravitacionais de massa são eventos naturais; desta 

maneira, são estudados pela Geografia Física, pela Geologia e pela Engenharia, dentre outras 

ciências. Mesmo sendo eventos de caráter natural esses movimentos possuem estreita relação 

com a sociedade que habita as encostas. A presença humana nas encostas deve ser tratada 

com dupla relevância. Tais pessoas podem estar sob a ameaça deste evento e também 

desempenhar o papel de agentes modificadores do ambiente urbano (GUERRA, 2011). 

Guerra (2011) aponta para a Geomorfologia Aplicada, como ramo geográfico que 

estuda a relação sociedade/natureza agindo na aplicação de diagnósticos e prognósticos de 

danos ambientais, enfatizando o ambiente sob a presença e a intervenção humana. Muitos 

autores da Geologia Ambiental estudam as mesmas questões e eventos, e que por sua vez 

buscam auxílio nas Ciências Exatas, Biológicas e Sociais (GUERRA, 2004). Todas as 

disciplinas que visam evitar eventos de magnitude catastrófica em encostas urbanizadas têm 

por meta ações de planejamento ambiental, e são de importância fundamental para a resposta 

à emergências nas cidades (BRASIL, 2016). 

Existe uma campanha mundial para redução de desastres, sob ação da ONU 

(UNISDR, 2016), a qual intitula os municípios como Cidades Resilientes, definidos pela sua 

capacidade de resistência, recuperação e/ou absorção aos efeitos de desastres de forma 

eficiente, visando poupar vidas e bens. O município de Petrópolis/RJ adere ao termo desde 

2014. É importante ressaltar também que este município recebe investimentos do Programa 

PAC Encostas, no âmbito do governo federal (BRASIL, 2016). 

De acordo com esse último programa, o município possui cinco obras em operação, 

com data de início das obras referente a 31 de dezembro de 2016 que estão sob a execução do 

Ministério das Cidades. Destas, três envolvem assuntos correlatos a este trabalho: 1) a 

elaboração/Revisão do Plano Municipal de Redução de Riscos em Petrópolis/RJ, com 

investimento previsto de R$344.767,80; 2) obras de contenção de encostas em Petrópolis/RJ, 

realizando intervenção em setores de risco alto e muito alto, com investimento previsto de 
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R$60.863.600,01; e 3) a desocupação de áreas de alto risco de deslizamento de encostas no 

município de Petrópolis/RJ, com investimento previsto de R$102.938.368,01. 

Tais investimentos poderiam ser usados para o custeio desse trabalho, bem como 

outras pesquisas com o intuito de se reduzir os riscos a desastres naturais e paralelamente, a 

redução das condições de vulnerabilidade dos habitantes da encosta urbana da Pedra do 

Pavão. Todavia, o embasamento teórico que orientou esse trabalho possui termos com 

conceituações diversas. Em seguida, listam-se algumas das terminologias trabalhadas, já que a 

determinação do risco depende de outros fatores como o perigo e a ameaça, e as 

movimentações de blocos rochosos em encostas têm relação com os fatores e processos 

físicos e sociais. 

4.1. Caracterização de maciços rochosos 

Os maciços rochosos são estudados principalmente pela Geologia; entretanto, quando se 

trabalha para conhecer e prever seu comportamento estrutural, uma das disciplinas da 

Geotecnia é tratada como referência, a Mecânica das Rochas (COSTA, 2006/2007). Para 

Pinotti (2011, p.13) “um maciço rochoso natural é caracterizado como um agregado de blocos 

descontínuos, de formas geométricas irregulares, muitas vezes alternados com zonas de 

rochas intemperizadas e portadoras de distintas propriedades físicas”. Para Costa (2006/2007) 

os maciços rochosos são entidades estruturadas por um meio sólido; este maciço é formado 

por uma matriz rochosa e as descontinuidades que o compartimentam, sendo as duas partes 

necessárias para a análise de seu comportamento. 

Na maior parte dos casos estudados na literatura, a estabilidade de maciços rochosos são 

dependentes da presença de descontinuidades (juntas, falhas, diáclases, contatos litológicos e 

foliações metamórficas) as quais se organizam por orientações preferenciais (PINOTTI, 

2011). Estas descontinuidades funcionam, portanto, como superfícies de fraqueza que 

separam blocos de rocha intacta e controlam os processos de ruptura dos maciços rochosos 

(COSTA, 2006/2007). 

Pinotti (2011) relata que as avaliações de algumas propriedades geotécnicas são essenciais 

para o conhecimento da dinâmica dos maciços rochosos, entre eles a composição litológica, 

seu estado de alteração e as características de suas descontinuidades. Costa (2006/2007) trata 

as propriedades geotécnicas como parâmetros mecânicos das rochas e relata que o estado de 

alteração é o mais fácil de descrever e também, um dos mais importantes. Assim, pode-se 
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compreender que a estabilidade dos maciços rochosos tem ligação direta com os parâmetros 

mecânicos das rochas e são apresentados no quadro 01, conforme Brasil (2004). 

Quadro 01 – Parâmetros mecânicos necessários à compreensão da estabilidade das rochas. 

Parâmetros mecânicos das rochas 

Tipo de rochas 
Informação de seus constituintes minerais principais e 

sua resistência; 

Grau de alteração das rochas 
Resistência direta da rocha, aliada ao conhecimento da 

rocha, permite estimar a evolução da alteração; 

Ângulo de atrito 
Relacionado ao coeficiente de atrito. Trata-se do 

ângulo pelo qual ocorre a ruptura por cisalhamento; 

Coesão 
Características de ligação das rochas, indicativas da 

resistência do material; 

Forma geométrica dos blocos rochosos 
Determinante do centro de gravidade, permitindo 

classificá-los como instáveis ou estáticos; 

Condições de contato 
Comportamento entre dois planos, podendo definir as 

condições de escorregamento; 

Plano basal 

Superfície planar constituída de solo ou rocha, na qual 

pode ocorrer uma movimentação de materiais rochosos 

e terrosos; 

Descontinuidades 

São fraturas naturais ou mecânicas (por intervenção), 

seladas ou não (preenchimento de material na fratura 

aberta). 

Fonte: adaptado de Brasil, 2004. 

O maciço rochoso da Pedra do Pavão ora em estudo, possui uma forma dômica 

(BIGARELLA, 1994) e à medida que os fragmentos rochosos vão se desprendendo da rocha 

intacta, são movimentados ao longo de suas encostas. Mas qual termo usar, vertente ou 

encosta? Na terminologia inglesa, o conceito de encosta corrobora ao conceito de vertente, 

este traduzido de “Hillslope”, sendo assim, tratados como sinônimos pelos autores Pinotti 

(2011) e Butzer (1976). 

A vertente pode ser entendida como uma forma tridimensional da 

superfície modelada pelos processos desnudacionais – atuantes no 

presente e/ou passado –, representando a conexão dinâmica entre o 

interflúvio – divisor de águas – e o talvegue – eixo mais baixo do 

fundo de um vale por onde escoam as águas (BERTOLINI & 

VALADÃO, 2009, p.36). 

Segundo Cunha (1991) o termo encosta tem um caráter regional. Pinotti (2011) e Pinotti 

et al. (2013) reforçam o conceito de encosta, a qual caracteriza-se por uma superfície natural 

inclinada composta por um substrato rochoso, terroso ou misto. Butzer (1976) relata que os 



40 

 

movimentos de massa são mais comuns em encostas com declividade acentuada, onde ocorre 

uma variedade de mecanismos de transporte, indo da queda brusca de um fragmento rochoso 

até uma movimentação lenta do solo e/ou do regolito. Assim, pode-se dizer que grande parte 

da dinâmica das encostas é regida por processos de transporte, chamados em conjunto de 

movimentos gravitacionais de massa (CUNHA, 1991). Neste trabalho, a vertente virá 

conotada de uma orientação, estando ligada à dinâmica hídrica do maciço rochoso, e nos 

demais caso se usará o termo encosta, mesmo sabendo que vertente e encosta não são 

sinônimos. 

4.2. Movimentos Gravitacionais de Massa 

Para Dias & Barroso (2006) os movimentos de massa se caracterizam por mecanismos 

que transportam sedimentos, solos e rochas. Sua indução parte tanto da força gravitacional, 

quanto pela ação conjunta ou isolada de fatores naturais e antrópicos. Os fatores antrópicos se 

relacionam ao processo de ocupação da encosta (desmatamentos, cortes e aterros no talude, 

entre outras); já os fatores naturais (precipitação e temperatura), ocasionam colapsos nas 

descontinuidades do maciço rochoso. Nos períodos secos, os colapsos ocorrem por tensões 

geradas pelas flutuações térmicas diárias e em períodos chuvosos são induzidos por processos 

hidrodinâmicos. 

Existem diferentes formas de se classificar os movimentos gravitacionais de massa, cuja 

nomenclatura pode ser estabelecida em função do tipo de material (rochoso ou terroso), sua 

geometria e sua cinemática (CUNHA, 1991). Kobyama (2006) concorda, relatando que a 

classificação dos movimentos de massa têm como base a cinemática (velocidade e sentido), o 

tipo de material, a geometria do material e a água, e sua classificação se expressa por uma 

figura triangular com dois eixos principais, um indo do úmido ao seco e outro do rápido ao 

lento (figura 21). 
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Figura 21 – Classificação dos movimentos de massa segundo Kobyama (2006). 

 

Fonte: Adaptado de Kobyama (2006). 

Esta classificação é tratada como uma visão simplista dos movimentos de massa, a qual 

descreve sobre a geometria dos materiais, mas não a representa na figura e também 

desconsidera o terceiro eixo do triângulo. Outra classificação que segue corroborando Cunha 

(1991) é exposta por Butzer (1976) (Quadro 02). 

Quadro 02 – Classificação dos movimentos de massa segundo Butzer (1976). 

Classificação de Movimentos de massa 

Tipo de movimento  Tipo de Material 

 Rochoso   Terroso 

Quedas Queda   Solapamento 

Slides 

Poucas unidades 

Rolamento 

(rotacional) 
  Desmoronamento 

Escorregamento 

(planar) 
   

Muitas unidades 
Deslizamento de 

rocha 
  

Deslizamento de 

detritos 

Complexo Combinação dos materiais ou tipos de movimento 

Fonte: Adaptado de Butzer (1976). 

Os movimentos gravitacionais de massa são induzidos principalmente por agentes 

deflagradores, predisponentes e/ou efetivos que correspondem aos elementos naturais 

(geológico, geomorfológico, climático-hidrológico, gravitacional e vegetacional) e apontam 

para a água como o mais importante dos agentes, através de seus processos hidroestáticos e/ou 

hidrodinâmicos (CUNHA, 1991; PINOTTI, 2011; PINOTTI et al., 2013). Guerra (2011, p.26) 
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discorda, relatando que “a água pode tornar o processo ainda mais catastrófico, mas não é a 

água o principal agente desse processo geomorfológico”. Para este autor a declividade do 

relevo seria o principal agente geomorfológico. 

Uma classificação de movimentos de massa para este trabalho está focada nos 

movimentos de material rochoso. Tanto Andrade (2015) quanto Pinotti (2011) utilizam a 

classificação de Infanti Jr & Forsonari Filho (1998), que dividem os movimentos de blocos 

rochosos em quatro tipos principais: a queda, o tombamento, o rolamento e o desplacamento. 

Ao que parece, o autor não demonstra as diferentes tipologias sobre os movimentos de 

material rochoso. A classificação de Brasil (2004) (Figura 22) detalha de forma mais 

específica as classificações que não são presentes em Infanti Jr & Forsonari Filho (1998). 

Figura 22 – Tipologias de movimento de blocos rochosos. 1. Tombamento; 2. Escorregamento e tombamento; 3. 

Escorregamento; 4. Instabilização por desplacamento dúctil; 5. Rolamento; 6. Tombamento do deslizamento por 

instabilidade da base; 7. Queda livre; 8. Escorregamento e tombamento por desplacamento frágil. 

 

Fonte: Adaptado de Brasil, 2004. 

Dias & Barroso (2006), Guerra (2011) e Ribeiro (2013) concordam que o processo de 

queda livre de blocos rochosos é de difícil previsão em relação a sua deflagração inicial, sua 

trajetória e seu alcance, e está entre os menos estudados dentre os demais movimentos de 

massa. Há de se questionar tais autores, pois Dias & Barroso (2006) e Ribeiro (2013) se 

contradizem; pois, atualmente, à exemplo de Lima (2011), Pinotti (2011), Andrade (2015) e 

outros autores que trabalham enfocando a estabilidade e predição dos movimentos de blocos 
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rochosos. A deflagração inicial do movimento tratada como de difícil previsão também é 

outra contradição, pois como lembra Pinotti (2011) e Pinotti et al.(2013) os movimentos 

podem ocorrem no verão, impulsionados por chuvas extremas e no inverno por variação 

térmica. 

Outra previsão possível está ligada à classe de declividade do local onde o bloco rochoso 

se encontra inerte. Para Guerra (2011) os blocos são mais suscetíveis à deflagração em 

declividades superiores à 45%. Dias & Barroso (2006) expõem que, caso a declividade do 

terreno seja elevada, os fragmentos rochosos iniciam sua movimentação na maior parte dos 

casos em queda livre e à medida que a declividade se reduz, tal fragmento poderá saltar e/ou 

rolar; ou seja, o tipo de movimentação do fragmento rochosos varia em relação a declividade 

do terreno. 

O processo de queda de blocos ou lascas é constituído por 

movimentos rápidos, (...) estando associado a encostas rochosas 

abruptas, (...) as causas básicas deste processo são descontinuidades 

do maciço rochoso, que propiciam isolamento de blocos unitários de 

rocha, subpressão através do acúmulo da água nas descontinuidades 

ou penetração e crescimento de raízes (CUNHA, 1991, p.65). 

De acordo com Cunha (1991) o rolamento de rochas é um processo comum em áreas 

graníticas, mecanismo esse ao qual se depositam os fragmentos da rocha sã, isolados e/ou 

expostos em superfície, sendo iniciado pelo processo erosivo que remove a base de seu apoio, 

podendo ser de forma natural ou antrópica. Segundo Infanti Jr & Forsonari Filho (1998) o 

tombamento é comum na região serrana do Estado do Rio de Janeiro e se caracteriza pelo 

desprendimento, em locais onde o ângulo de mergulho das estruturas é acentuado. Já o 

desplacamento ocorre por alívios de tensão e variações térmicas, podendo se aplicar às placas 

ou lascas rochosas, podendo ocorrem pelo processo intempérico de esfoliação. 

Dias & Barroso (2006) expõem que os problemas de instabilidade nas encostas que 

envolvem a movimentação de fragmentos rochosos independem de sua tipologia e podem 

atingir um grau destrutivo elevado, e assim ressalta preocupação caso ocorra o choque do 

bloco com construções e equipamentos urbanos. 
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4.3. Riscos ambientais 

Para Kobiyama (2006) o risco é um conceito polissêmico; em muitos casos nota-se 

que os termos risco (risk), evento (event) e/ou perigo/ameaça (hazard) são tratados como 

sinônimos. Para cada uma das disciplinas que abordam o risco, há um conceito específico; 

entretanto, existe uma compreensão geral entre os diversos autores muito bem representada 

por Beck (2010, p.40) enfatizando que “os riscos indicam um futuro que precisa ser evitado”. 

De fato, não há como se evitar o futuro, mas é possível torná-lo mais seguro. 

Ao se adotar uma linha temporal secular sobre o termo risco, percebe-se uma brusca e 

diversa mudança em relação ao seu significado e utilização. A palavra risco aparece na língua 

alemã em meados do século XVI, e em inglês já depois da metade do século XVII (LUPTON, 

1999). É um termo comum em países de língua germânica; entretanto, é encontrado em todas 

as línguas européias. Para Lupton (1999) e Veyret (2007) o termo risco aponta para diversas 

origens, sendo para os italianos rischio e para o espanhol riesgo; em latim pode-se encontra-lo 

tanto como riscum quanto como rixare; para os gregos rhizikon e para os árabes, risk. 

Cristovão Colombo ao buscar novas terras e/ou continentes assumiu o risco do retorno como 

incerto. Eram tempos em que os riscos estavam associados a “um tom de ousadia e aventura, 

e não o da possível autodestruição da vida na Terra” (BECK, 2010, p.25). 

Após a década de 1990-1999 (Década Internacional de Redução dos Desastres 

Naturais), a ONU estabeleceu a estratégia internacional para redução de desastres, pautada na 

aplicação de medidas preventivas para redução das vulnerabilidades em comunidades 

expostas ao risco dos desastres (TOMINAGA et al., 2009). Esta estratégia define o risco 

como “a combinação da probabilidade de um evento e suas consequências negativas” 

(TOMINAGA et al., 2009, p.149). Rocha (2005) possui uma definição que corrobora 

Tominaga et al. (2009): 

Define-se risco como combinação da frequência (número de 

ocorrências de um acidente por unidade de tempo) com a 

consequência (impacto de um acidente nas pessoas, no ambiente e na 

propriedade) de eventos indesejáveis, envolvendo algum tipo de 

perda. (ROCHA, 2005, p.16). 

O risco encontra-se também conceituado como a probabilidade combinada entre 

ameaça e vulnerabilidade. A ameaça está ligada aos fenômenos naturais e considerada como a 

probabilidade de um evento, em espaço específico e tempo determinado, com intensidade 

suficiente para gerar danos (ROCHA, 2005). Uma das definições mais utilizadas no Brasil é 
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designada por Souza & Zanella (2009) apud Andrade (2015, p.31), na qual o risco é “um 

produto da probabilidade de ocorrência de um fenômeno natural indutor de acidentes, pelas 

possíveis consequências que serão geradas (perdas econômicas ou sociais) em uma dada 

comunidade”. 

A partir do fim do século XX, pela dificuldade de distinção entre os riscos naturais e 

os sociais, o risco recebe o adjetivo ambiental. Assume um caráter simultâneo 

multidimensional, de caracterização híbrida, cujo rompimento do dualismo sociedade-

natureza, está cunhado no conceito de sociedade de risco (PALOM & PUJOL, 2006; BECK, 

2010). 

En definitiva, la investigación geográfica sobre los riesgos 

ambientales ha destacado, a diferencia de otras disciplinas científicas 

y desde sus tempranos inicios y hasta la actualidad, por otorgar una 

especial primacía a los aspectos humanos y sociales de los riesgos 

sobre los aspectos físicos (PALOM & PUJOL, 2006, p. 290). 

“A meta da sociedade de risco é: todos devem ser poupados do veneno” (BECK, 2010, 

p.60). De acordo com este autor “quem quer que hoje em dia fale da natureza como negação 

da sociedade, discorre em categorias de um outro século, incapazes de abarcar nossa 

realidade”. Os riscos ambientais podem ser entendidos enfocando duas subclasses: riscos 

naturais e antrópicos (CERRI & AMARRAL, 1998; CERRI, 2001; ROCHA, 2005, 

NOGUEIRA, 2012) (figura 23). Neste trabalho, enfatizam-se os riscos naturais de origem 

geológica gerados por processos exógenos, sendo o risco de movimentos de massa 

envolvendo materiais rochosos. Contudo, vale lembrar que mesmo sendo apontado como 

risco geológico, tal risco está associado aos fatores climáticos, hidrológicos e biológicos, os 

quais tem corresponsabilidade pelo movimento de massa. 
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Figura 23: Classificação dos Riscos Ambientais. 

 

Fonte: Adaptação de Rocha (2005); Nogueira (2012) ambos os autores baseados em Cerri e Amaral (1998); 

Cerri (2001), respectivamente. 

Importante ressaltar que os movimentos de blocos rochosos envolvem de certa forma a 

questão da exposição da sociedade ao perigo ou não. A ameaça se torna potencial, no caso dos 

habitantes estarem nas possíveis trajetórias dos blocos e passíveis de sofrerem o impacto do 

material rochoso em movimento. 

Para Rocha (2005, p.18) o perigo é caracterizado como “uma situação com o potencial de 

ameaçar a vida humana, a saúde, a propriedade ou o ambiente”. Aneas de Castro (2000) 

aborda o perigo conforme a origem do fenômeno que produz um dano, podendo ser natural, 

antrópico ou ambiental. Segundo este autor, o adjetivo ambiental quando associado ao perigo 

tem um conceito bem amplo incluindo perigos naturais potencializados ou não pelo homem, e 

os perigos antrópicos que se agravam por fatores naturais e/ou afetam a própria sociedade e a 

natureza. 

Quando se considera um perigo ou ameaça de cunho ambiental, inclui-se tanto fenômenos 

físicos quanto antrópicos agindo de forma individual ou por interações complexas, sendo 

classificados conforme sua origem natural ou social (UN-ISDR, 2004 apud TOMINAGA et 

al., 2009). De acordo com Palom & Pujol (2006) o grau de exposição humana ao perigo é 

chamado de vulnerabilidade. Já perigo está representado por uma ameaça potencial às pessoas 

causadas por eventos físicos e/ou climáticos. Para Castro et al. (2005) a noção de perigo está 

relacionada com o processo/evento que possa vir a ocorrer. 
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Rocha (2005) conceitua como evento o acontecimento no qual não se registraram perdas 

sociais ou prejuízos econômicos, e à medida que há a ocorrência danosa deste evento passam 

a se chamar acidente, desastre ou catástrofe, dependendo de sua magnitude. Acontecem de 

forma não intencional. Assim, o acidente possui fácil controle pelo sistema de gestão, cujo 

dano material e/ou ambiental é pequeno; o desastre apresenta um controle parcial por parte do 

sistema de gestão e seus danos materiais e/ou ambientais são tratados como médios; já a 

catástrofe não é controlada pelo sistema de gestão e seus danos são mais significativos, 

podendo assim, causar mortes. 

Corroborando Palom & Pujol (2006), Rocha (2005) cita que a vulnerabilidade está 

associada ao grau de exposição, demonstrando uma relação direta com a fragilidade 

econômica da sociedade envolvida e vem caracterizada pela probabilidade de ocorrência de 

possíveis danos econômicos e ambientais. Salienta-se então, que os eventos perigosos, 

especificamente o movimento de massa, é uma expressão que coexiste e está associada com 

os termos vulnerabilidade e risco. Segundo Almeida (2012, p. 33-34), a vulnerabilidade pode 

ter diferentes definições (quadro 03). 

Quadro 03 – Algumas definições de vulnerabilidade. 

Autor Definição 

Timmerman (1981) 

Vulnerabilidade é o grau em que um sistema atua negativamente para a ocorrência de 

evento perigoso. O grau e a qualidade da reação adversa são condicionadas por 

resiliência de um sistema (uma medida da capacidade do sistema para absorver e se 

recuperar do evento); 

Undro (1982) 

Vulnerabilidade é o grau de perda de um determinado elemento ou conjunto de 

elementos em risco resultante da ocorrência de fenômeno natural de determinada 

magnitude; 

Alexander (1993) 
Vulnerabilidade humana é uma função dos custos e benefícios de habitar áreas de risco 

de desastres naturais; 

Cutter (1993) 

A vulnerabilidade é a probabilidade de um indivíduo ou grupo estarão expostos e 

afetados por um perigo. É a interação dos perigos do lugar (e mitigação do risco) com o 

perfil social das comunidades. 

Castro (2001) 

O termo vulnerabilidade define a probabilidade de que uma comunidade exposta ao 

impacto de uma ameaça natural possa sofrer danos, segundo o grau de fragilidade de 

seus elementos. 

Fonte: Adaptado de Cutter (1996) apud Almeida (2012) e Castro (2001) apud Rocha (2005). 
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Percebe-se assim que uma sociedade em vulnerabilidade está exposta à algum perigo 

potencial, que a partir da concretização de um fenômeno natural de proporções danosas vai se 

concretizar o risco. 

...la vulnerabilidad se entiende básicamente em términos de 

expoxición física a um peligro procedente de la naturaleza.” (...) “se 

parte de la incidência de um fenômeno concreto” (...) y a 

continuación se determina la exposición de lãs personas, actividades 

económicas, infraestructuras, etc. (PALOM & PUJOL, 2006, p. 291). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

5. Metodologia 

O presente trabalho se iniciou com o levantamento histórico/fotográfico da bacia 

hidrográfica da Pedra do Pavão, visando compreender o processo de ocupação da área. Em 

seguida, pesquisaram-se na literatura, questões específicas que envolvessem os movimentos 

gravitacionais de massa em encostas e a exposição da sociedade aos riscos ambientais. 

Incursões a campo na Pedra do Pavão foram realizadas para se obter informações sobre os 

blocos rochosos lá existentes. Adotou-se uma área piloto dentro da área da bacia (figura 24), 

para a avaliação da estabilidade de blocos rochosos, visto que nesta área constatou-se alta 

ocorrência de blocos rochosos situados próximos às residências excluídas das zonas 

residenciais criadas a partir do zoneamento da prefeitura (PMP, 2016). 

Figura 24 – Localização da área piloto na bacia hidrográfica da Pedra do Pavão, Petrópolis/RJ. 

 

Fonte: o autor. 
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5.1. Avaliação de estabilidade de blocos rochosos 

O ponto inicial dessa pesquisa se relaciona com a participação do autor deste trabalho, 

em seu projeto de iniciação científica, nos trabalhos de campo do mestrando Fabrício Luís de 

Andrade. Ambos os alunos atuavam junto ao ZONERISC/UFJF (Núcleo de Zoneamento e 

Risco Ambiental/Universidade Federal de Juiz de Fora) e mesmo que em níveis acadêmicos 

diferentes, dialogavam sobre a relação dos movimentos de massa com os riscos ambientais. 

Durante as realizações dos trabalhos de campo de Fabrício e depois algumas discussões em 

laboratório, surgiu a ideia de se aplicar a avaliação da estabilidade de blocos rochosos na 

Pedra do Pavão, no município de Petrópolis/RJ, visto que Andrade (2015) alcançou resultados 

interessantes no Morro do Cristo, em Juiz de Fora/MG, reforçando a necessidade de sua 

reaplicação em uma nova área. 

Optou-se por adotar no presente trabalho as metodologias encontradas nas seguintes 

obras: Cunha (1991), Rocha (2005) e Brasil (2004) adaptado por Andrade (2015). Este último 

autor adotou como dimensões dos blocos rochosos diagnosticados acima de 100x100x100cm. 

A adoção destas dimensões dos blocos rochosos avaliados se deu pelo fato dos mesmos 

acarretarem danos mais agressivos (ANDRADE, 2015). Como na dissertação de Andrade 

(2015), trabalha-se com blocos rochosos na dimensão mínima de 100cmx100cmx100cm, já 

que pelas dimensões 20cmx20cmx20cm como em Brasil (2011), se encontrariam centenas a 

milhares de fragmentos enquadrados. 

Assume-se aqui a conceituação de bloco rochoso, conforme colocado por Grotzinger 

& Jordan, (2013), para os quais são considerados os fragmentos rochosos maiores que 256 

milímetros de diâmetro. Caso uma das dimensões seja menor do que 100 centímetros, o bloco 

será só será avaliado se o seu volume for maior que 1m³ (um metro cúbico), ou caso o mesmo 

esteja sobre encosta íngreme e/ou se localize à montante de alguma residência. 

Cunha (1991) mostra em seu trabalho um fluxograma sintetizado (figura 25) das 

etapas para o gerenciamento de encostas, que seguem como necessário ao enfrentamento de 

problemas relacionados aos eventos catastróficos. Seguindo algumas etapas propostas por 

Cunha (1991), trabalha-se na encosta ocupada da Pedra do Pavão, com a análise de risco à 

movimentos de massa já existente através da Carta de suscetibilidade a movimentos 

gravitacionais de massa e inundação (PMP, 2013). Em relação ao quadro legal exposto nas 

etapas de Cunha (1991), neste trabalho o mesmo não será abordado, visto que exigira um 

aprofundamento da pesquisa, já que o processo de ocupação da vertente oeste da Pedra do 
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Pavão ocorre há algumas décadas. A etapa do risco localizado (CUNHA, 1991) vai nessa 

pesquisa consistir na aplicação do método de Andrade (2015), para identificação de blocos 

rochosos suscetíveis ao movimento gravitacional capazes de gerar uma ameaça potencial à 

comunidade local. As demais etapas não serão tratadas neste trabalho. 

Figura 25 – Fluxograma de etapas de gerenciamento da ocupação de encostas. 

 

Fonte: Adaptado de Cunha (1991). 

A aplicação de uma ficha de campo (figuras 26 e 27) faz parte do método de avaliação 

da estabilidade de blocos rochosos (ANDRADE, 2015) localizados na bacia hidrográfica da 

Pedra do Pavão. Ela se baseia em parâmetros mecânicos das rochas, bem como na tipologia 

do material podendo ser rochosa ou terrosa, sobre o qual está depositado o bloco rochoso e 

podendo estar localizado em uma vertente disposta na vertical ou inclinada (BRASIL, 2011). 

Os parâmetros mecânicos das rochas (quadro 01) são fatores fundamentais no entendimento 

destes processos, e se relacionam aos níveis de estabilidade dos fragmentos contidos nas 

encostas. Considera-se também as alterações intempéricas, o ângulo basal dos blocos 

rochosos, sua forma geométrica, suas dimensões estruturais e outras observações 

complementares. 
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Figura 26 – Ficha de preenchimento em campo para avaliação de estabilidade de blocos rochosos (frente). 

 

Fonte: Brasil, 2004; Andrade, 2015. 
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Figura 27 – Ficha de preenchimento em campo para avaliação de estabilidade de blocos rochosos (verso). 

 

Fonte: Brasil, 2004; Andrade, 2015. 
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Para cada bloco rochoso coletou-se uma amostra para descrição e identificação em 

laboratório (amostra representativa, anexo 01), identificada pela sigla GPP (Geologia da Pedra 

do Pavão) seguida de um número cadastral. No caso de blocos rochosos em um mesmo 

agrupamento, adotou-se um número único para todas as amostras e acrescentou-se uma letra 

minúscula para cada bloco. As ferramentas usadas para auxiliar na aplicação da ficha de 

campo foram: caderneta de campo, bússola geológica, trena, GPS GARMIN 76CSx, que 

localizaram os pontos no sistema de coordenadas UTM (Universal Tranversa de Mercator, em 

metros), zona 23 k, com elipisóide de referência WGS84 (World Geodetic System – 1984). 

A aplicação da ficha de campo visou determinar uma de três possíveis condições de 

estabilidade: 1. Se os blocos rochosos estão em condições estáveis; 2. Se estão instáveis, 

sujeitos a monitoramento; e 3. Se estão muito instáveis, passíveis de inspeção técnica e 

interdição (BRASIL, 2011). Os três resultados possíveis são alcançados por meio de dez 

respostas objetivas com notas A ou B e a quantidade de ocorrência de cada nota equivalerá a 

um dos três resultados. Caso a quantidade de B for menor do que A, trata-se como condição 

estável; se B for igual ao A, ou B maior que A com até um de diferença, considera-se instável 

sujeito a monitoramento; e caso B seja três vezes a diferença de A, sugere-se a interdição do 

local e solicitação de inspeção técnica. 

A avaliação aponta, assim, uma situação de risco localizado, sendo que sua análise 

envolve a observação inicial e determinação de indicadores de instabilidade das encostas, 

sendo um diagnóstico pautado na identificação dos indícios de processos de deflagração 

(CUNHA, 1991). Caso ocorra o acúmulo de locais apontados como risco localizado, 

subentende-se que trata do que o autor chamou de risco generalizado. 

5.2. Caracterização do risco ambiental 

Para a caracterização da situação de risco ambiental foram obedecidos alguns critérios 

adotados em seguida. Os blocos rochosos encontrados e avaliados na bacia hidrográfica da 

Pedra do Pavão foram georrefenciados. Os pontos de localização dos blocos rochosos foram 

plotados nos mapas de hipsometria e de declividade confeccionados via ferramenta SIG 

(ArcGIS v.10.2). Todos os procedimentos realizados para a confecção deste produto 

cartográfico seguiram os autores Rocha (2000), Silva (2001) e Silva & Zaidan (2011). A 

plotagem dos pontos representativos dos blocos rochosos avaliados, com suas respectivas 

condições de estabilidade, sobre o mapa de hipsometria indica a posição dos blocos rochosos 

no relevo; e a plotagem desses pontos no mapa de declividade (em porcentagem) indica a 
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suscetibilidade ao movimento gravitacional de massa, pois segundo Pinotti (2011) em 

declividades superiores a 45%, os movimentos de massa são mais propícios a ocorrer. Ambos 

os mapas foram sobrepostos à imagem orbital do Google Earth Pro, do ano de 2016 (Google 

Earth Pro, 2016) para se ter uma visão da realidade do terreno acoplada às características de 

declividade e elevação. 

Estabeleceu-se que, de acordo com a condição da estabilidade dos blocos rochosos, 

existe um valor correspondente do nível de risco ao movimento. Assim, no caso dos blocos 

rochosos estáveis, considerou-se uma situação de médio risco; para os blocos rochosos 

instáveis, admitiu-se uma situação de alto risco; e para os blocos rochosos muito instáveis, 

considerou-se uma situação de altíssimo risco. Não se levou em conta os níveis de baixo e 

baixíssimo risco pois foram consideradas as conclusões da Carta de Suscetibilidade a 

movimentos gravitacionais de massa e inundação (PMP, 2013), que classifica o local como 

de alta suscetibilidade a movimentos de massa. No caso de agrupamentos de blocos rochosos, 

avaliou-se a situação de risco pela média da condição de estabilidade dos blocos rochosos 

agrupados. O mapa de declividade também foi utilizado para a ponderação da situação de 

risco. Para as declividades abaixo de 45% considera-se risco médio; para declividades entre 

45% e 75% como risco alto, e para as declividades acima de 75% como risco altíssimo. Desta 

forma, aponta-se que a indicação preliminar das localidades sob alto ou altíssimo risco para a 

movimentação dos blocos rochosos levará em conta a declividade local e a condição de 

estabilidade levantada em campo. 

Os blocos rochosos avaliados na área piloto são descritos conforme contexto do relevo 

local e indicados por sua ordem cadastral, sua coordenada geográfica obtida via GPS e sua 

respectiva condição de estabilidade (Quadro 4). As incursões a campo para avaliação da 

estabilidade dos blocos rochosos ocorreram em setembro de 2016. Neste trabalho o diálogo 

com as pessoas que habitam a encosta da Pedra do Pavão se deu apenas de forma parcial, 

voltada para permissões de acesso na área de estudo e para indicações da localização de 

blocos rochosos próximos às residências. Um diálogo voltado à percepção do risco estaria 

ligado à aceitabilidade do risco, não sendo o caso neste trabalho, o qual está focado apenas na 

caracterização do risco ambiental localizado. 
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4. Resultados e discussão 

Na bacia hidrográfica da Pedra do Pavão foram encontrados 30 blocos rochosos dentro 

das dimensões definidas. Já na área piloto, desse total, a 16 blocos rochosos foi aplicada a 

ficha de campo de avaliação da estabilidade. A localização dos blocos rochosos na área 

estudada é mostrada na figura 28. 

Figura 28 – Localização dos blocos rochosos avaliados na área piloto situada na vertente oeste da Pedra do 

Pavão, Petrópolis/RJ. 

 

Fonte: o autor. 

Os blocos rochosos GPP 1 (anexo 02/03) e GPP2 (anexo 02/04) foram identificados 

fora da área piloto; todavia, devido à alta declividade onde os respectivos fragmentos de rocha 

se encontram, não foi possível a aplicação da ficha de campo devido á dificuldade de acesso. 

O bloco rochoso cadastrado como GPP6b (anexo 05) foi identificado dentro da área piloto; 

porém o acesso a ele está dificultado pela cerca de uma residência, necessitando assim de 

autorização de entrada. Até o término deste trabalho, tal fato não se concretizou. Dos 16 

blocos rochosos avaliados, cinquenta por cento foram considerados como instáveis; vinte 

cinco por cento tratados como muito instáveis e os outros vinte cinco por cento, como estáveis 

(Tabela 01). 
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Tabela 01 – Condição de estabilidade dos blocos de rocha dentro da área piloto na Pedra do Pavão, 

Petrópolis/RJ. 

CONDIÇÃO DOS BLOCOS TOTAL DE BLOCOS % 

Estáveis 4 25 

Instáveis 8 50 

Muito instáveis 4 25 

Somatório 16 100 

Fonte: o autor. 

Os 16 blocos rochosos enfocados são indicados na figura 29. Mesmo não tendo sido 

avaliada sua condição de estabilidade, o bloco GGP6b, será mostrado nesta figura. A 

proximidade dos blocos rochosos com as residências é um fato tratado como de alta 

importância neste trabalho. A maior parte dos blocos encontrados nesta encosta foi 

enquadrada pela tipologia rolamento de blocos rochosos. De acordo com Cunha (1991) este 

tipo de movimento de massa se caracteriza por ser rápido, diminuindo assim o tempo de 

resposta à emergência por parte dos habitantes locais. 

Figura 29 – Situação dos blocos rochosos na encosta habitada da Pedra do Pavão, Petrópolis/RJ. 

 

Fonte: o autor. 
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Os 16 blocos rochosos diagnosticados contendo seu número cadastral referente às 

fichas aplicadas em campo, suas dimensões, coordenadas e o resultado da condição de 

estabilidade são apresentados no quadro 04. 

Quadro 04 – Número cadastral dos blocos rochosos, dimensões, coordenadas GPS (UTM/WGS84) e a condição 

de estabilidade. 

Nº cadastral 
Dimensões em metros 

(L/C/A) 
Coordenadas (GPS) Condição de estabilidade 

GPP3 3/3,5/4 692731,746/ 7517476,474 Estável 

GPP4a 6/4/2 692773,499/ 7517459,383 Instável 

GPP4b 2.5/3/0,3 692771,991/ 7517457,465 Estável 

GPP5a 6/4/1,7 692718,255/ 7517420,122 Instável 

GPP5b 3/5/4 692728,342/ 7517418,070 Muito instável 

GPP5c 2/2.5/0,8 692742,678/ 7517428,641 Instável 

GPP6a 2,2/4/1,5 692718,652/ 7517447,247 Instável 

GPP7a 1,8/8/2,4 692707,845/ 7517527,189 Muito instável 

GPP7b 4,1/4,2/2,2 692707,404/ 7517526,377 Muito instável 

GPP7c 2,3/3,6/1,4 692707,218/ 7517525,078 Estável 

GPP7d 0,6/2,9/1,5 692707,936/ 7517524,300 Estável 

GPP8a 2,5/4,6/2,5 692743,070/ 7517538,204 Muito instável 

GPP8b 4/4,2/3 692744,948/ 7517541,938 Instável 

GPP8c 2/5,2/2,7 692756,609/ 7517551,236 Instável 

GPP8d 1,4/3,2/1,4 692757,010/ 7517552,376 Instável 

GPP8e 2/2,3/1 692752,439/ 7517547,640 Instável 

(L = largura, C = comprimento e A = altura). Fonte: o autor. 

O levantamento dos blocos rochosos enquadrados nas especificações deste trabalho 

iniciou-se pelo bloco rochoso GPP3 (figura 30), localizado ao lado de um canal efêmero 

encontra-se no fim da escadaria do “valão” (nome popular local). Este local é possível ser 

acessado tanto pela escada ao fim da Rua Condessa Barbosa, quanto pela estrada nova que foi 

aberta pelos moradores locais. Mesmo estando em condição estável, este bloco rochoso 

analisado merece atenção por suas dimensões e por estar depositado na borda da calha do 

canal desta rede de drenagem, e que poderá sair da inércia caso as águas erodam sua base no 

período chuvoso. 
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Figura 30 – Bloco rochoso estável cadastrado como GPP 3. 

 

Fonte: Brasil, 2004; Andrade, 2015, o autor. 

Os blocos rochosos identificados por GPP4 a e b estão localizados na margem direita 

do mesmo canal de drenagem do GPP3, estando à montante deste. O bloco GPP4a está 

situado logo acima da caixa d’água da última residência (figura 31), sendo o melhor acesso 

feito a partir desta habitação se utilizando do caminho usado para a manutenção da caixa 

d’água. Por sua proximidade com a borda direita da rede de drenagem, poderá ocorrer erosão 

do plano basal no qual está apoiado este fragmento de rocha, possivelmente causando seu 

movimento encosta abaixo. 

Figura 31 – Bloco rochoso instável cadastrado como GPP4a. 

 

Fonte: Brasil, 2004; Andrade, 2015, o autor. 
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O bloco GPP4b encontra-se atrás da última residência da encosta (figura 32), 

caracterizado como uma lasca sobreposta ao afloramento de rocha e sendo individualizado 

por uma descontinuidade. Está situado no talude de corte (material rochoso e saprólito) aos 

fundos da última residência. Mesmo tendo uma de suas dimensões menor do que se estipulou, 

este bloco foi cadastrado pela posição em que se encontra, e que mesmo estando sob condição 

estável, é necessário seu monitoramento focado na possível passagem de água em sua 

descontinuidade e seu respectivo espaçamento. 

Figura 32 – Bloco rochoso instável cadastrado como GPP4b. Bastão de referência com 1,15m de comprimento e 

subdivisões a cada 5cm. 

 

Fonte: Brasil, 2004; Andrade, 2015, o autor. 

Os blocos rochosos cadastrados como GPP5 a, b e c são acessados por um canal de 

drenagem situado pouco antes do fim da estrada nova. Estão dispostos no lado esquerdo da 

rede de drenagem formando um grupamento de fragmentos rochosos sobrepostos. O bloco 

GPP5a (figura 33) está depositado sobre uma superfície terrosa e sobre alguns pequenos 

fragmentos de rocha, havendo um espaço vazio entre o bloco e sua superfície de apoio. 

Assim, este bloco forma um abrigo para a fauna local, a qual afeta o bloco pelo processo 

erosivo de bioturbação no plano basal, podendo ocasionar sua movimentação. 
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Figura 33 – Bloco rochoso instável cadastrado como GPP5a. 

 

Fonte: Brasil, 2004; Andrade, 2015, o autor. 

O bloco GPP5b
1
 está depositado sobre o bloco GPP5a estando próximo a rede de 

drenagem (figura 34) e possui muitas descontinuidades, sendo que algumas estão preenchidas 

por raízes. Acredita-se que, caso ocorra o movimento de massa neste agrupamento, todo o 

material será afetado pelo evento. Além dos blocos avaliados neste agrupamento de rocha, 

existem muitos outros com dimensões menores no local e que também são capazes de causar 

impactos negativos ao rolar encosta abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 O bloco rochoso GPP5b não aparece na imagem na parte superior direita, pois, está ocultado pela vegetação. 
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Figura 34 – Bloco rochoso muito instável cadastrado como GPP5b (detalhe de GPP5c sobre GPP5b). 

 

Fonte: Brasil, 2004; Andrade, 2015, o autor. 

O bloco GPP5c situa-se sobre o bloco GPP5b, do qual foi separado pelas 

descontinuidades e sendo um fragmento bem fraturado. Ao que tudo indica o bloco c fazia 

parte do bloco b e foram individualizados por suas descontinuidades que estão preenchidas 

por raízes. Enfatiza-se que há a presença de outros fragmentos rochosos (anexo 06) alocados 

acima destas unidades analisadas e que mesmo não sendo inseridos neste diagnóstico, 

merecem destaque neste trabalho por se apresentarem como ameaça potencial. 

O bloco rochoso GPP6a está situado acima do talude de corte da servidão (figura 35), 

que liga a estrada nova com a escadaria do “valão”. O corte de talude foi realizado no plano 

basal deste bloco rochoso para abertura desta servidão. A retirada da superfície de base deste 

bloco poderia causar seu desprendimento e como agravante existe uma residência logo abaixo 

da servidão, justamente onde se localiza este bloco. 
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Figura 35 – Bloco rochoso instável cadastrado como GPP6a. 

 

Fonte: Brasil, 2004; Andrade, 2015, o autor. 

O agrupamento de blocos rochosos chamado de GPP7 possui 4 unidades (a, b, c, d – 

figura 36), e é situado em um lote cuja residência foi demolida após um movimento de massa 

que expos a lateral direita do bloco GPP7d. O bloco a está situado acima do talude deste 

contexto ao lado do bloco b e está ocorrendo erosão intensa em seu plano basal, por meio de 

bioturbação. O bloco b está depositado sobre o bloco c, estando sofrendo erosão lateral 

próximo ao seu plano basal por veiculação hídrica. Já o bloco c encontra-se depositado sobre 

uma antiga nascente, que no momento da incursão em campo estava seca. O bloco d está 

localizado na base de uma cicatriz de movimento de massa, possuindo uma árvore ao lado de 

seu plano basal. Os blocos GPP7a/b/c, também estão sob influência da rede de drenagem que 

percorre pela lateral esquerda destes fragmentos rochosos e necessitam assim, de certa 

atenção nos períodos chuvosos. 
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Figura 36 – Agrupamentos de blocos rochosos cadastrados como GPP7a/b/c/d. Apresentam diferentes condições 

de estabilidade, sendo o bloco (a) e (b) muito instáveis e (c) e (d) estáveis. 

 

Fonte: Brasil, 2004; Andrade, 2015, o autor. 

O agrupamento de blocos rochosos cadastrados como GPP8a/b/c/d/e, não se encontra 

condensado como o GPP7, sendo assim descritos separadamente. O bloco GPP8a (figura 37) 

situa-se à montante do GPP7a e faz parte da mesma rede de drenagem, situado em sua 
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margem esquerda. Ocorre em se plano basal um processo erosivo causado pelas águas que 

escoam por esta rede de drenagem. 

Figura 37 – Bloco rochoso muito instável cadastrado como GPP8a e detalhe do GPP8b ao lado. 

 

Fonte: Brasil, 2004; Andrade, 2015, o autor. 

O Bloco GPP8b situa-se logo à montante do bloco GPP8a no lado direito da rede de 

drenagem (figura 38); este bloco também sofre com os processos erosivos causados pelo 

escoamento da rede de drenagem e que são potencializados por bioturbações intensas em seu 

plano basal. Mesmo que este bloco rochoso tenha sido avaliado como instável, nota-se que 

suas condições de equilíbrio poderão ser afetadas pela rede de drenagem próxima ao bloco, 

elevando-o a uma condição de muita instabilidade. Todavia, mantém-se a avaliação realizada 

com algumas ressalvas em relação ao seu monitoramento.  
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Figura 38 – Bloco rochoso instável cadastrado como GPP8b. 

 

Fonte: Brasil, 2004; Andrade, 2015, o autor. 

Seguindo à montante do bloco GPP8b por dentro da rede de drenagem existe um 

degrau formado na junção deste bloco, com o bloco GPP8c à esquerda do canal (figura 39). 

Neste local se constatou a ocorrência de processos erosivos hídricos e bioturbação, tanto na 

lateral do canal e no plano basal do bloco GPP8c. Chama a atenção neste bloco, a existência 

de outros fragmentos rochosos depositados sobre o mesmo, e um em especial merece 

destaque, pois está alocado ao lado de duas árvores tombadas com indícios de impacto em seu 

tronco (anexo 07). Faz-se então uma conexão ao evento do ano de 2016 mostrado na imagem 

orbital Google Earth Pro (2016) e os fragmentos depositados sobre o bloco GPP8c. Este bloco 

fica pouco abaixo da área que sofreu os primeiros impactos do fluxo de detritos rochosos 

identificado na imagem. 
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Figura 39 – Bloco rochoso instável cadastrado como GPP8c. 

 

Fonte: Brasil, 2004; Andrade, 2015, o autor. 

O bloco rochoso GPP8d mostrado na figura 40 está localizado à montante de GPP8c 

seguindo pelo lado direito da rede de drenagem, no lado oposto do canal onde se encontra o 

fragmento rochoso e as árvores caídas. Contém bioturbação em seu plano basal; porém, 

visualmente não se identificou o processo erosivo hídrico tão agressivo como os demais 

citados. Entretanto, não se descarta este processo visto sua posição em relação a esta encosta e 

à rede de drenagem. 
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Figura 40 – Bloco rochoso instável cadastrado como GPP8d. 

 

Fonte: Brasil, 2004; Andrade, 2015, o autor. 

Por fim, o bloco GPP8e, mostrado na figura 41, está à montante do bloco GPP8d e 

bem próximo da zona de impacto do evento de 2016, esta zona foi caracterizada pelo contato 

entre os maciços terroso e rochoso da vertente oeste da Pedra do Pavão. O bloco GPP8e 

também é afetado pelos processos erosivos hídricos e de bioturbação 

Figura 41 – Bloco rochoso instável cadastrado como GPP8e. 

 

Fonte: Brasil, 2004; Andrade, 2015, o autor. 
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Além dos 16 blocos rochosos avaliados, assim como o GPP1, o GPP2 e o GPP6b, 

outros blocos rochosos também foram identificados na área de estudo, mas fora da área piloto, 

tendo sido identificados como passíveis da aplicação da ficha de campo. Algumas destas 

unidades são acessadas pela Zona Residencial 1, um condomínio popularmente conhecido 

como Sítio do General (antigo proprietário). Foram encontrados blocos rochosos no bambuzal 

acima do último lote do condomínio e denominados de GPP9a, GPP9b (anexo 08), GPP9c, 

GPP9d(anexo 09), GPP9e, GPP9f (anexo 09) e GPP8f (anexo 10), sendo este último melhor 

visualizado da rede de drenagem, pouco acima do bloco GPP8e, razão pela qual foi nomeado 

de forma diferenciada. Outra unidade identificada e possivelmente a mais perigosa, está 

situada no local da encosta da Pedra do Pavão onde ocorreu o desprendimento do material 

rochoso referente ao evento de 2016, sendo chamada de GPP10 (anexo 11). 

Um agrupamento de blocos rochosos foi registrado pelo colaborador Rafael da Silva 

Santanna, que ao realizar uma caminhada até o topo da Pedra do Pavão identificou quatro 

blocos rochosos com dimensões passíveis de análise e enviou tais informações via rede social 

para o autor deste trabalho. Importante lembrar que o Sr. Rafael participou de algumas 

incursões a campo durante procura dos blocos enquadrados na metodologia deste trabalho e 

por este motivo estava ciente das dimensões requeridas para a execução deste diagnóstico. 

Esta unidade de análise foi cadastrada como GPP20 (anexo 12) e adicionando a, b, c e d, 

respectivos aos blocos por ele registrados. Não se descarta a hipótese de haver outros blocos 

rochosos na área mapeada, visto que muito deles estavam ocultos pela vegetação. Importante 

também mencionar os blocos ocultos pelas residências desta encosta aos quais não se 

conseguiu acesso. 

O papel da vegetação na encosta da Pedra do Pavão é importante para o aumento da 

segurança da sociedade local, atuando como barreira de contenção para os fragmentos 

rochosos que se desprenderam do maciço rochoso como mostra o anexo 13. Esta vegetação é 

um bambuzal localizado no lado direito da rede de drenagem, esta vegetação situa-se à 

montante da unidade analisada GPP8 e corrobora ao caso encontrado por Andrade (2015) no 

Morro do Cristo, em Juiz de Fora/MG. Notou-se durante a execução deste trabalho, ser 

comum a disposição de inúmeros fragmentos rochosos dentro das redes de drenagem contidas 

nesta encosta, indicando que a competência de seus canais foi suficiente para transportar os 

fragmentos rochosos de maior volume. 
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A localização dos pontos referentes aos blocos rochosos avaliados e sobrepostos ao 

mapa de hipsometria (anexo 14) e da imagem orbital, demonstrou que os 16 blocos avaliados 

encontram-se todos próximos a cota de elevação de 800 metros. Já a sobreposição ao mapa de 

declividade (anexo 15) e à respectiva imagem orbital, apontaram uma situação agravante: 

todos os 16 blocos rochosos avaliados encontram-se na declividade acima de 45%. Isso, 

indica que a caracterização da situação de risco ambiental localizado na área piloto é alto a 

altíssimo risco aos movimentos de blocos rochosos. 

Os blocos rochosos avaliados como estáveis (GPP3, GPP4b, GPP7c e GPP7d), 

anteriormente classificavam-se em situação de médio risco ao movimento gravitacional de 

massa. Após a análise do mapa de declividade local passam para alto risco. Os demais blocos 

rochosos avaliados após tal análise foram padronizados em situação de altíssimo risco de se 

movimentar. Com exceção do GPP6a, todos os outros blocos estão sofrendo processos 

erosivos desencadeados na rede de drenagem em que estão alocados. Ou seja, mesmo que os 

blocos rochosos tenham inicialmente sido considerados em condições estáveis, a incidência 

de um evento pluviométrico expressivo poderá alterar as condições dos blocos de estáveis 

para instáveis. Este problema se complica por se tratar de uma encosta ocupada. Pela figura 

28, é possível visualizar a posição dos blocos rochosos avaliados (exceto GPP6b) na área 

piloto na Pedra do Pavão e sua proximidade com as residências desta encosta. 

Assim, constata-se que os habitantes próximos à área piloto da vertente oeste da Pedra 

do Pavão estão em situação de extrema vulnerabilidade e sob a ameaça sazonal de serem 

atingidos durante a trajetória de blocos rochosos em movimento. A sazonalidade está 

relacionada à previsão do desprendimento destes blocos, podendo ser no verão impulsionados 

principalmente por fenômenos pluviométricos, e no inverno causados por tensões referentes 

às variações térmicas diárias. 
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5. Conclusões 

Ao se avaliar a estabilidade de blocos rochosos na Pedra do Pavão, buscou-se 

compreender a relação entre os riscos ambientais e os movimentos gravitacionais de massa, e 

que dependendo da magnitude deste evento, os danos causados à sociedade podem ser 

irreparáveis. Segundo o resultado do diagnóstico das condições de estabilidade dos blocos 

rochosos, foram avaliados 16 blocos rochosos. Ressalta-se que apenas 4 blocos, ou seja, vinte 

e cinco por cento, estão em condições estáveis, e mesmo assim se apresentam sob a ação de 

processos erosivos que poderão criar a condição de instabilidade. A maioria dos blocos está 

em condições instáveis, sendo 8 blocos equivalentes a cinquenta por cento das avaliações, e 

os outros vinte cinco por cento restantes (4 blocos), estando em condições muito instáveis. Tal 

resultado mostra-se alarmante, visto que setenta e cinco por cento dos blocos rochosos 

encontram-se em condições de instabilidade e que os demais vinte e cinco por cento podem 

ser tornar instáveis. 

Alerta-se para o mapa em anexo 15, que demonstra as diferentes classes de 

declividade do terreno em que estão depositados os blocos rochosos. Se por acaso, fossem 

consideradas as classes declividade durante a análise da condição de estabilidade dos blocos 

rochosos existentes na área estudada Acredita-se que todos os resultados referentes às 

condições de estabilidade seriam potencializados. Desta maneira, supõe-se que áreas sob 

médio risco passaram para alto risco de impacto dos blocos em movimento. 

Os resultados deste trabalho terão maior relevância para as pessoas que habitam a área 

estudada, caso os órgãos competentes se utilizem destes resultados para a gestão dos riscos no 

local. Mesmo que não ocorram medidas preventivas estruturais por parte dos órgãos 

municipais, sugere-se ao menos a criação de um sistema de alerta capaz de otimizar o tempo 

de resposta da população em caso de emergência. Partindo do fato que os blocos rochosos 

situam-se muito próximos das residências, este tempo de resposta ao evento fica reduzido. De 

modo geral, área piloto encontra-se em situação de alto a altíssimo risco do impacto dos 

blocos em movimento, com as moradias; e por tal constatação, reforça a necessidade de 

intervenção no local por parte dos órgãos competentes. 

A classificação de risco realizada no presente trabalho é apenas uma avaliação 

preliminar sobre a magnitude do risco ambiental, pois não houve a execução de algum 

experimento capaz de determinar a real trajetória e o alcance dos blocos rochosos 

diagnosticados sob condição de instabilidade. 
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7. Anexos 

Anexo 1 – Amostra de rocha representativa. 

 

Fonte: o autor. 

Anexo 02 – Blocos rochosos não avaliados, identificados como GPP1 e GPP2. 

 

Fonte: o autor. 
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Anexo 03 – Bloco rochoso não avaliado, identificado como GPP1, em detalhe. 

 

Fonte: o autor. 
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Anexo 04 – Bloco rochoso não avaliado, identificado como GPP2, em detalhe. 

 

Fonte: o autor. 

Anexo 05 – Bloco rochoso dentro da área piloto, porém não foi avaliado, identificado como GPP6b. 

 

Fonte: o autor. 
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Anexo 06 – Blocos rochosos não avaliados, identificado á montante de GPP5c. 

 

Fonte: o autor. 

Anexo 07 – Bloco rochoso depositado sobre o bloco GPP8c, com árvores tombadas ao lado. 

 

Fonte: o autor. 
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Anexo 08 – Bloco rochoso não avaliado, localizado no condomínio e foi identificado como GPP9b. 

 

Fonte: o autor. 

Anexo 09 – Blocos rochosos não avaliados, localizados no condomínio e foram identificados como GPP9d/f. 

 

Fonte: o autor. 
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Anexo 10 – Bloco rochoso não avaliado, identificado como GPP8f. 

 

Fonte: o autor. 

Anexo 11 – Bloco rochoso individualizado por continuidades e não avaliado, identificado como GPP10. 

 

Fonte: o autor. 
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Anexo 12 – Agrupamento de blocos rochosos não avaliados, localizado quase no topo da Pedra do Pavão 

identificado como GPP20a/b/c/d. 

 

Fonte: o autor. 
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Anexo 13 – Blocos rochosos amortecidos pela vegetação (bambuzal). 

 

Fonte: o autor. 
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Anexo 14 – Mapa hipsométrico sobreposto à imagem orbital do Google Earth Pro do ano de 2016. 

 

Fonte: o autor. 
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Anexo 15 – Mapa de declividade sobreposto à imagem orbital do Google Earth Pro do ano de 2016. 

 

Fonte: o autor. 


