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AVALIAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE ÁREAS DE RISCO DE 

ESCORREGAMENTOS EM ENCOSTAS NA CIDADE DE ILHÉUS-BA 

 

 

RESUMO 

 

 

 O objetivo deste trabalho foi elaborar o mapeamento de risco a escorregamento em 

encostas localizadas no sítio urbano do município de Ilhéus-BA, a partir da utilização e 

atualização da susceptibilidade a escorregamentos elaborada por Gomes et al. (2008) e 

confecção da cartografia atualizada de uso e ocupação do solo da área em estudo, tendo em 

vista a definição da distribuição do risco a escorregamentos em encostas no sítio urbano 

estudado. Para tanto, os objetivos específicos foram: Analisar os aspectos físico-ambientais e 

mapeamentos de susceptibilidade a escorregamentos em encostas anteriormente realizados; 

Realizar o mapeamento do uso e ocupação do solo da área em estudo a partir da digitalização 

de fotografias aéreas na escala 1:2.000; Mapear o Risco a escorregamentos em encostas a 

partir do cruzamento de susceptibilidades a escorregamentos com os dados de uso e ocupação 

do solo. Com a elaboração do mapa de risco, foram observadas algumas diferenças entre os 

mapeamentos anteriores e o mapa de risco atual, pela utilização de fotografias aéreas mais 

atuais com relação aos outros trabalhos e pelo agravamento do nível de risco de locais que 

apresentavam ocupações subnormais estabelecidas ou em expansão. No mesmo sentido, áreas 

de risco que não apresentavam ocupação e possuíam uma cobertura vegetal, por exemplo, 

tiveram esse nível de risco diminuído. Assim, o mapeamento realizado poderá contribuir com 

informações a respeito do estado atual das áreas de risco do município de Ilhéus, possuindo 

aplicabilidade na descoberta dos principais fatores de intensificação do risco de deslizamentos 

de encostas, bem como no sentido de impulsionar medidas preventivas e mitigadoras à 

ocorrência desses desastres naturais. 

 

Palavras-chave: Deslizamento de encostas. Riscos ambientais. Ocupações subnormais. 

  



 
 

OCCURRENCE ASSESSMENT LANDSLIDES RISK AREAS IN THE SLOPES 

ILHÉUS-BA CITY 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 The objective was to draw up the slip risk mapping on hillsides located in the urban 

area of the city of Ilheus, Bahia, from the use and updating of susceptibility to landslides 

developed by Gomes et al. (2008) and preparation of updated maps of use and occupation of 

the study area, with a view to defining the distribution of the risk of landslides on hillsides in 

the urban area studied. For this, the specific objectives were to analyze the physical and 

environmental aspects and the landslide susceptibility mapping in previously conducted 

slopes; Perform the mapping of the use and occupation of the area of the soil under study 

from the aerial photographs of scanning the scale 1: 2,000; Map the risk of landslides on 

slopes from crossing the susceptibility to landslides with data use and land cover. With the 

preparation of the risk map were observed some differences between the previous mappings 

and the current risk map, by using more current aerial photography in relation to other jobs 

and the increase of the level of risk sites that had established subnormal occupations or 

expanding. Similarly, risk areas who had no occupation and had a vegetation cover, for 

example, had this level of decreased risk. Thus, the mapping carried out can contribute 

information about the current state of risk areas of the city of Ilheus, having applicability in 

the discovery of the main intensification factors of the risk of landslides, and in order to boost 

preventive measures and mitigating the occurrence of natural disasters. 

 

 

Keywords: Slope sliding. Environmental risks. Occupations subnormal.  



 
 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 – Relação entre evento e desastres de origem natural. ............................................... 17 

Figura 2 - Ocorrências de Desastres Naturais no Mundo no Período 1950-2008. ................... 20 

Figura 3 - Ilustração dos escorregamentos rotacionais ou circulares (Slumps). ....................... 23 

Figura 4 - Escorregamentos rotacionais nas proximidades da Rodovia Jorge Amado, em 

Ilhéus-Bahia, 2014. ................................................................................................................... 24 

Figura 5 - Ilustração dos escorregamentos translacionais ou planares (Landslides). ............... 25 

Figura 6 – Escorregamentos translacionais nas proximidades da Rodovia Jorge Amado, no 

município de Ilhéus-BA, 2014. ................................................................................................ 26 

Figura 7 - Ilustração dos escorregamentos tipo cunha.. ........................................................... 27 

Figura 8 – Ocupações subnormais segundo as Unidades da Federação – 2010. ...................... 33 

Figura 9 – Parâmetros que envolvem uma análise de risco.. .................................................... 37 

Figura 10 - Deslizamentos ao redor do mundo (1903-2004).................................................... 40 

Figura 11 - Mortes por desastres naturais no Brasil (1948 a 2007). ......................................... 42 

Figura 12 - Espacialização dos pontos de risco. ....................................................................... 45 

Figura 13 - Distribuição de pontos de instabilidade visitados e descritos na etapa de 

inventário. ................................................................................................................................. 47 

Figura 14 - Zoneamento dos setores de encostas.. ................................................................... 48 

Figura 15 - Detalhe da Distribuição das áreas de risco na parte norte do sítio urbano. ........... 49 

Figura 16 – Área estudada compreendendo a parte central de Ilhéus-BA. .............................. 53 

Figura 17 - Área de estudo: Centro urbano de Ilhéus-Bahia. ................................................... 54 

Figura 18 – Fluxograma de atividades da pesquisa. ................................................................. 55 

Figura 19 - Base planimétrica e MDT da área em estudo. ....................................................... 56 

Figura 20 - Peso do uso e ocupação do solo do município de Ilhéus-BA, 2014.. .................... 60 

Figura 21- Subsetorização das classes de uso e ocupação do solo do município de Ilhéus-BA , 

2014. ......................................................................................................................................... 61 

Figura 22 - Subsetorização das classes de uso e ocupação do solo no município de Ilhéus-BA, 

2014. ......................................................................................................................................... 62 

Figura 23 – Substrato Rochoso da área em estudo. .................................................................. 64 

Figura 24 – Hipsometria da área em estudo. Elaborado pela autora. ....................................... 66 

Figura 25 – Classes de declividade da área em estudo.. ........................................................... 66 

Figura 26 – Uso e ocupação do solo da área em estudo, 2014. . .............................................. 68 

Figura 27 – Ocupação urbana consolidada no bairro Teotônio Vilela, Ilhéus-BA.. ................ 69 

Figura 28 – Ocupação subnormal. Fonte: DERBA, 2010. ....................................................... 69 



 
 

Figura 29 – Ocupação subnormal em expansão. ...................................................................... 70 

Figura 30 – Aspecto da vegetação densa às margens do Rio Cachoeira, nas proximidades da 

Avenida Princesa Isabel............................................................................................................ 71 

Figura 31 – Cobertura vegetal rala na zona rural do município de Ilhéus.. .............................. 72 

Figura 32 – Área degradada com solo exposto. Fonte: DERBA, 2010.. .................................. 72 

Figura 33 – Mapa de susceptibilidade ao escorregamento na área de estudo, 2014. ............... 75 

Figura 34 – Classes de vulnerabilidade do Uso e Ocupação do Solo no centro urbano do 

município de Ilhéus-Bahia, 2014.. ............................................................................................ 77 

Figura 35 – Densidade de habitações em áreas subnormais na área de estudo 

(Domicílios/km²), 2014.. .......................................................................................................... 80 

Figura 36 – Classes de risco a escorregamentos em encostas da área estudada. ...................... 82 

Figura 37 – Influencia da tipologia de uso e ocupação do solo e da densidade habitacional, 

aliada as características de susceptibilidade na definição do Risco a escorregamentos em 

encostas. .................................................................................................................................... 83 

  



 
 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 - Tipos de deslizamentos quanto ao movimento........................................................ 21 

Tabela 2 - Pontos de risco em Ilhéus - Ba e suas características. ............................................. 44 

Tabela 3– Características das classes de uso e ocupação do solo mapeadas. ........................... 56 

Tabela 4 - Classes de susceptibilidade a escorregamentos de acordo com o modelo SINMAP.

 .................................................................................................................................................. 58 

Tabela 5 – Classes de vulnerabilidade do uso e ocupação do solo........................................... 59 

Tabela 6 – Classes e áreas de uso e ocupação do solo de Ilhéus – Ba ..................................... 67 

  



 
 

SUMÁRIO 

1  INTRODUÇÃO .................................................................................................................... 14 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA .............................................................................................. 16 

2.1 – Desastres Naturais ........................................................................................................ 16 

2.2 – O fenômeno do escorregamento em encostas .............................................................. 21 

2.2.1 - Escorregamentos rotacionais ou circulares: ........................................................... 23 

2.2.2 - Escorregamentos translacionais ou planares .......................................................... 24 

2.2.3 - Escorregamentos em cunha .................................................................................... 27 

2.3 – As Causas dos escorregamentos .................................................................................. 27 

2.3.1 - Causas Naturais ...................................................................................................... 27 

2.3.2 - Causas Antrópicas .................................................................................................. 29 

2.4 - A Ocupação subnormal e o risco a escorregamentos ................................................... 31 

2.5 – Aspectos legais da questão........................................................................................... 34 

2.6 – O mapeamento de áreas de risco a escorregamentos ................................................... 35 

2.7 – Panorama mundial de ocorrência de escorregamentos ................................................ 39 

2.8 – Panorama nacional de ocorrência de escorregamentos ................................................ 40 

2.9 – Panorama Local de ocorrência de escorregamentos em encostas ................................ 43 

2.10 – Prevenção e Mitigação de escorregamentos .............................................................. 50 

3 MÉTODO ADOTADO ......................................................................................................... 53 

3.1 – A Área de estudo .......................................................................................................... 53 

3.2 - Métodos e técnicas ....................................................................................................... 54 

4 CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-AMBIENTAL E DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DA 

ÁREA ....................................................................................................................................... 63 

4.1 – Aspectos do substrato rochoso e forma de relevo ........................................................ 63 

4.2 - Aspectos de uso e ocupação do solo ............................................................................. 67 

5 AVALIAÇÃO DE RISCO A ESCORREGAMENTOS EM ENCOSTAS DO SÍTIO 

URBANO DE ILHÉUS ............................................................................................................ 74 

5.1 - A susceptibilidade a escorregamentos em encostas ..................................................... 74 



 
 

5.2 Vulnerabilidade do uso e ocupação do solo .................................................................... 75 

5.3 - Cálculo do dano dos elementos em risco ..................................................................... 78 

5.4 - Mapa de risco a escorregamentos em encostas ............................................................ 81 

5.5 – Sugestões de medidas preventivas e mitigadoras do risco a escorregamentos ............ 84 

6  CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................... 86 

7  REFERÊNCIAS ................................................................................................................... 88 

 



14 
 

1  INTRODUÇÃO 

 

 

Atualmente, as ocorrências de desastres naturais, a exemplo de escorregamentos em 

encostas e inundações em áreas urbanizadas, têm sido motivo de preocupação da sociedade, 

em virtude dos inúmeros prejuízos causados, incluindo, muitas vezes, a perda de vidas 

humanas e bens materiais. 

De forma geral, a ocorrência destes desastres está relacionada à interação entre a 

susceptibilidade natural dos componentes ambientais envolvidos (a exemplo das 

características físico-ambientais como substrato rochoso, solos, relevo, rede de drenagem, 

clima, dentre outros) com a interveniência do processo de uso e ocupação do solo, em muitos 

casos, sem planejamento adequado. 

A questão da ocupação de áreas de risco a escorregamento em encostas, por 

exemplo, ocorre em inúmeras cidades brasileiras, de diferentes tamanhos, localização e 

características socioeconômicas. Porém, de características comuns com relação à presença de 

atributos do meio físico-ambiental que potencializam a ocorrência de eventos e ao processo 

desordenado de ocupação de áreas inapropriadas (TOMINAGA et al., 2011). Assim como 

esse autor, Santos (2012) afirma que a totalidade das situações de risco envolvendo 

escorregamentos no Brasil está associada a formas inadequadas de intervenção do homem no 

meio físico-geológico: ora ocupando áreas que, por sua natural instabilidade, não deveriam 

ser ocupadas, ora ocupando áreas até passíveis de ocupação, mas com técnicas construtivas 

totalmente impróprias. 

Conforme Franco et al. (2009), o desencadeamento de escorregamentos em áreas 

urbanas constitui riscos que provocam consequências graves como, por exemplo, o bloqueio 

de vias de circulação, o soterramento de bens e perdas humanas, além de provocar diversos 

danos ambientais, perda de produtividade, alteração na paisagem urbana, nas atividades 

comerciais, entre outros. 

O núcleo urbano do Município de Ilhéus, por sua vez, em virtude de suas 

características físico-ambientais e de uso e ocupação do solo, possui atributos que, em 

conjunto, ocasionam os problemas associados à instabilidade de encostas e os seus danos. 

Trabalhos anteriormente realizados como o de Gomes et al. (2008), Franco (2008), 

Franco et al. (2009), Lima e Gomes (2008) abordaram a questão no sentido de diagnosticar as 

susceptibilidades do meio físico, características de uso e ocupação, cadastramento de pontos 

de ocorrência e mapeamento de áreas de risco. 
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Por outro lado, nos trabalhos anteriormente executados, existe uma lacuna para o 

aprimoramento dos estudos, sendo esta a elaboração do mapa de risco a escorregamentos em 

encostas baseado na sobreposição de características naturais e antrópicas, considerando o 

dano a ser causado pelo deslizamento. Isto ocorreu visto que o mapeamento gerado por 

Gomes et al. (2008) e Franco et al. (2009) buscou retratar a susceptibilidade do meio físico a 

ocorrência de escorregamentos e as características de uso e ocupação do solo na área 

estudada.  

Nesse contexto, e seguindo-se o conceito de risco dado como produto da 

susceptibilidade à ocorrência do evento multiplicado pelo dano causado pelo evento, em um 

determinado tempo de recorrência (MARCELINO, 2008), tem-se a determinação da lacuna a 

ser preenchida pelo estudo ora proposto. 

Do exposto, o presente trabalho tem como objetivo elaborar o mapeamento de risco a 

escorregamento em encostas localizadas no sítio urbano do município de Ilhéus-BA, a partir 

da utilização da susceptibilidade a escorregamentos elaborada por Gomes et al. (2008) e 

confecção da cartografia atualizada de uso e ocupação do solo da área em estudo, tendo em 

vista a definição de polígonos de áreas de risco a escorregamentos no sítio urbano estudado. 

Para tanto, os objetivos específicos são:  

- Analisar os aspectos físico-ambientais e os mapeamentos de susceptibilidade a 

escorregamentos em encostas anteriormente realizados, tendo em vista a atualização e 

consolidação dos dados pré-existentes. 

- Mapear o uso e ocupação do solo da área em estudo a partir da digitalização de 

fotografias aéreas do ano de 2010, obtidas do DERBA, na escala 1:2.000; 

- Elaborar o mapa de risco a escorregamentos em encostas a partir do cruzamento de 

susceptibilidades a escorregamentos com os dados de uso e ocupação do solo; 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1 – Desastres Naturais  

 

 

Recentemente, têm sido reportadas na mídia, a nível nacional e internacional, 

diversas tragédias ocasionadas por eventos naturais extremos, como a ocorrência de 

terremotos, inundações e escorregamentos (GOERL; KOBIYAMA, 2013). 

Para exemplificar, podem-se citar algumas ocorrências, sendo que, no ano de 1999, 

na Venezuela, em Vargas, ocorreu uma inundação com um registro de cerca de 30.000 

mortes. Na índia, em 2001, houve um terremoto em que foram registradas aproximadamente 

20.000 mortes, além dos prejuízos materiais (KOBIYAMA et al., 2006). No Brasil, o 

deslizamento ocorrido no Morro do Bumba, localizado em Niterói-RJ, no ano de 2010, pode 

ser considerado um exemplo bastante conhecido, em que 47 pessoas morreram e centenas de 

famílias ficaram desabrigadas (LOGUERCIO, 2013). 

Diante disso, muito se afirma sobre as ocorrências desses desastres naturais, dizendo-

se serem acidentes causados por fenômenos da natureza, podendo provocar destruição e 

morte. Porém, os conceitos de desastres naturais não se limitam a este sentido, de modo que 

possui relevante importância o estudo de diversas abordagens sobre o tema. 

Na Política Nacional de Defesa Civil (PNDC), define-se desastre como o “resultado 

de eventos adversos, naturais ou provocado pelo homem, sobre um ecossistema vulnerável, 

causando danos humanos, materiais e ambientais e consequentes prejuízos econômicos e 

sociais”. Entende-se Defesa Civil como “o conjunto de ações preventivas, de socorro, 

assistenciais e reconstrutivas, destinadas a evitar ou minimizar os desastres, preservar o moral 

da população e restabelecer a normalidade social” (BRASIL, 2007).  

De acordo com a PNDC, a intensidade de um desastre depende da interação entre a 

magnitude do evento adverso e a vulnerabilidade do sistema, e é quantificada em função de 

danos e prejuízos.  

De acordo com Tominaga et al. (2011), desastres naturais consistem naqueles 

causados por fenômenos e desequilíbrios da natureza que atuam independentemente da ação 

humana. Eles diferenciam este tipo de desastre dos antropogênicos ou humanos, que dizem 

respeito àqueles resultantes de ações ou omissões humanas e estão relacionados com as 
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atividades do homem como agente ou autor. É dito ainda que podem ser considerados 

desastres naturais, os que têm como gênese um fenômeno natural de grande intensidade, 

agravado ou não pela atividade humana, a exemplo de chuvas intensas provocando inundação, 

erosão e escorregamentos. 

Marcelino (2008) especifica a situação em que se pode considerar que ocorreu um 

desastre: 

Na natureza ocorrem diversos tipos de fenômenos que fazem parte da 

geodinâmica terrestre, responsáveis pela estruturação da paisagem. Mas, se 

ocorrerem ou se deslocarem sobre um sistema social, gera uma situação potencial de 

perigo a pessoas e bens. Caso haja o impacto, só será considerado como desastre 

quando os danos e prejuízos foram extensivos e de difícil superação pelas 

comunidades afetadas. Se não gerar danos ou sugerir sua trajetória por áreas não 

ocupadas, o fenômeno volta a ser considerado como um evento natural 

(MARCELINO, 2008). 

 

Na Figura 1, observa-se esquematicamente a relação entre o evento ocorrido, o 

perigo causado pelo evento e a interferência no sistema social, ocasionando assim o desastre 

propriamente dito. 

 

 

Figura 1 – Relação entre evento e desastres de origem natural. 

Fonte: Marcelino, 2008. 

 

 

Desta forma, ao observar a Figura 1, pode-se associá-la a situações recorrentes em 

todo o país, em que chuvas fortes e/ou prolongadas, caracterizadas como um evento natural 

causam inundações e enchentes, provocando perigo à população instalada nas áreas de risco, 

deixando-a vulnerável. Essas ocupações subnormais, que representam o sistema social, podem 

sofrer danos materiais e humanos, causando assim o desastre. 
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Assim, partindo-se da representação esquemática, em que se conhece a relação entre 

a ocorrência do evento o perigo e o desastre causado ao se atingir o sistema social, torna-se 

importante o conhecimento de alguns termos que serão frequentemente utilizados.  

Analogamente aos elementos do esquema apresentado, tem-se primeiramente o 

evento representando o desastre natural, o qual fora explicado anteriormente. 

Por conseguinte, pode-se relacionar também o perigo mencionado e o risco que, 

segundo a definição da Secretaria Nacional de Defesa Civil – SNDC (BRASIL, 2007) se 

refere à medida de danos ou prejuízos potenciais, expressa em termos de probabilidade 

estatística de ocorrência e de intensidade ou grandeza das consequências previsíveis. Ou seja, 

o risco é a relação existente entre a probabilidade de que uma ameaça de eventos adversos ou 

acidentes determinados se concretizem, com o grau de vulnerabilidade do sistema receptor a 

seus efeitos. 

De maneira contrária à analogia entre evento e desastre, o perigo e o risco possuem 

diferenças. De acordo com Guilherme (2005), o risco consiste na “probabilidade e a 

intensidade de dano resultante da exposição a um perigo e em contraste, o perigo é um agente 

(físico, químico ou biológico) ou uma ação que pode causar dano”. 

Segundo Kobiyama et al. (2006), os termos perigo (hazard) e risco (risk) são 

erroneamente utilizados como sinônimos, uma vez que o perigo se constitui num fenômeno 

natural que ocorre em épocas e região conhecidas que podem resultar em sérios danos nas 

áreas sob impacto. Em consonância com este conceito, o autor afirma que perigos naturais 

(natural hazards) são “processos ou fenômenos naturais que ocorrem na biosfera, podendo 

constituir um evento danoso e serem modificados pela atividade humana, tais como a 

degradação do ambiente e urbanização”. 

Visto isso, entende-se por dano a medida que define a intensidade ou severidade da 

lesão resultante de um acidente ou evento adverso. Define-se também como a perda humana, 

material ou ambiental, física ou funcional, que pode resultar, caso seja perdido o controle 

sobre o risco. Além disso, o dano pode ser entendido ainda como a intensidade das perdas 

humanas, materiais ou ambientais induzidas às pessoas, comunidades, instituições, instalações 

e/ou ecossistemas, como consequência de um desastre (BRASIL, 2007). 

Por fim, a vulnerabilidade, citada no conceito de risco, trata da condição intrínseca 

ao corpo ou sistema receptor que, em interação com a magnitude do evento ou acidente, 

caracteriza os efeitos adversos, medidos em termos de intensidade dos danos prováveis. 

Sendo esta definição da SNDC, considera-se também a vulnerabilidade como a relação 
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existente entre a magnitude da ameaça, caso ela se concretize, e a intensidade do dano 

consequente (BRASIL, 2007). 

Diante das definições apresentadas, os escorregamentos de encostas possuem 

destaque, pois, a cada ano tem se observado no Brasil um número frequente de ocorrências 

desses fenômenos, em épocas de chuvas fortes e intensas, acontecendo quase sempre em 

locais de ocupações subnormais. Estas ocupações geralmente decorrem da falta de 

planejamento urbano adequado, em que áreas desfavoráveis à habitação são povoadas através 

de invasões e outras maneiras de ocupação irregular, causando assim, riscos iminentes de 

vários tipos. 

Com relação aos riscos causados por estas situações de ocupação desordenada, cujas 

definições puderam ser conhecidas anteriormente, existem também algumas situações 

relevantes a serem observadas, sendo estas a ameaça de ocorrência de um desastre, a 

segurança da população, a situação de emergência e o estado de calamidade pública.  

Segundo Goerl e Kobiyama (2013), inundações, escorregamentos e outros tipos de 

fenômenos naturais causadores de desastres podem ser denominados perigos naturais e têm 

como principal característica a de colocar em risco diferentes entidades e classes sociais. 

Desse modo, de acordo com a Secretaria Nacional de Defesa Civil (BRASIL, 2007), 

a ameaça se constitui na estimativa de ocorrência e magnitude de um evento adverso, expressa 

em termos de probabilidade estatística de concretização do evento e da provável magnitude de 

sua manifestação. Já a segurança é o estado de confiança, individual ou coletivo, baseado no 

conhecimento e no emprego de normas de proteção e na convicção de que os riscos de 

desastres foram reduzidos, em virtude de terem sido adotadas medidas minimizadoras. 

A situação de emergência pode ser entendida como o reconhecimento legal pelo 

poder público de situação anormal, provocada por desastre, causando danos suportáveis à 

comunidade afetada. E o estado de Calamidade Pública como o reconhecimento legal pelo 

poder público de situação anormal, provocada por desastre, causando sérios danos à 

comunidade afetada, inclusive à incolumidade ou à vida de seus integrantes (BRASIL, 2007).  

Frente ao exposto, faz-se necessário ter conhecimento a respeito da relevância que os 

estudos a respeito dos desastres naturais estão ganhando no cenário atual, de modo que na 

Figura 2, pode ser observada a distribuição anual de 1950 a 2008 das cinco principais 

categorias de desastres naturais, ressaltando que todas apresentam aumento em sua 

frequência, com o passar dos anos. 
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Figura 2 - Ocorrências de Desastres Naturais no Mundo no Período 1950-2008. 

Fonte: Tasca et al., 2009. 

 

Tasca et al. (2009) afirmam que os fenômenos que causam os desastres ocorrem 

eventualmente, mas as atividades de prevenção aos desastres naturais devem ocorrer 

sequencialmente após os eventos, sendo que suas respectivas ações são: prontidão, ação 

emergencial e recuperação. Para Goerl e Kobiyama (2013) uma das principais ações 

relacionadas aos desastres refere-se à identificação e análise de risco, uma vez que, ao se 

analisar o risco, duas etapas complementares devem ser abordadas: a mensuração da 

vulnerabilidade e a dos perigos naturais. 

Os autores relatam também que um fato comumente observado é que a comunidade 

procura ajuda dos órgãos governamentais somente após a ocorrência de um desastre natural, 

ao invés de preparar-se por meios de ações voluntárias e organizadas. No entanto, a 

convivência com os desastres naturais somente é possível, quando se leva em consideração 

que é imprescindível entender e conceituar cada fenômeno, verificando quais as medidas 

preventivas que devem ser realizadas antes, durante e depois de sua ocorrência. 

Diante disto, estão sendo feitas discussões e debates a fim de se encontrar soluções 

que minimizem os danos causados por esses fenômenos. Do mesmo modo, estão sendo 

elaboradas políticas públicas eficientes que norteiem alguns fatores, sendo eles: o crescimento 

das cidades e o processo de ocupação e uso do solo; de fiscalização por parte dos órgãos 

competentes para o cumprimento das leis e, passando por uma verdadeira educação 

ambiental; e os sistemas de monitoramento estão ganhando destaque pela capacidade de 

prever e diminuir perdas de vidas em desastres naturais (REIS et al., 2012). 
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Assim, em face das abordagens a respeito dos desastres naturais, o conhecimento a 

respeito dos escorregamentos possui relevante importância, devido ao fato deste ser o objeto 

de estudo do presente trabalho. 

 

 

2.2 – O fenômeno do escorregamento em encostas 

 

 

Muitos autores consideram os termos deslizamento e escorregamento como 

sinônimos. Porém, existem diferenças entre essas expressões, em que o escorregamento pode 

ser considerado como um tipo de deslizamento, sendo que este último possui definição 

específica. 

Highland e Bobrowsky (2008) definem deslizamento como o “movimento de descida 

do solo, de rochas e material orgânico, sob o efeito da gravidade, e também a formação 

geológica resultante de tal movimento”. Segundo esses autores, os deslizamentos podem 

variar quanto ao material (rocha ou detritos) e quanto ao tipo de movimento, que descreve a 

mecânica interna de como a massa é deslocada (queda, tombamento, escorregamento, 

espalhamento ou escoamento). As definições desses autores podem ser obervadas no quadro 

que se segue: 

 

Tabela 1 - Tipos de deslizamentos quanto ao movimento. 

Queda Inicia-se com a separação do solo ou da rocha, ou de ambos, de um talude íngreme, ao longo 

de sua superfície, na qual tenha ocorrido pouco ou nenhum deslocamento por cisalhamento, 

levando o material à queda, salto ou rolamento. 

Tombamento É caracterizado por uma rotação frontal de uma massa de solo ou rocha para fora do talude, 

em torno de um ponto, ou eixo, abaixo do centro de gravidade da massa deslocada. 

Espalhamento Extensão de uma massa coesiva, formada por solo ou rocha, combinada a um generalizado 

afundamento da superfície da massa fraturada de material coesivo para uma camada inferior, 

de material menos rígido. 

Escoamento Movimento espacialmente contínuo no qual as superfícies de cisalhamento têm vida curta, 

espaço reduzido entre si e não são preservadas. 

Escorregamento É um movimento de uma massa de solo ou rocha, em declive, que ocorre sobre superfícies 

em ruptura ou sobre zonas relativamente finas com intensa deformação por cisalhamento. O 

movimento não ocorre, inicialmente, de maneira simultânea, por toda área que vem a se 

tornar a superfície da ruptura; o volume de material deslocado aumenta a partir de uma área 

no local da ruptura. 

Fonte: Adaptado de Highland e Bobrowsky (2008). 

 

Diante destas definições, os escorregamentos de encostas consistem num importante 

fenômeno natural, que se torna impacto ambiental negativo quando intensificado pelo mau 
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uso do solo. Fontoura (2013) afirma que os impactos ambientais negativos ocorrem, quando a 

interferência em qualquer parte ou etapa em um ecossistema, com o tempo, desequilibra o que 

a natureza desenvolveu durante toda a evolução deste sistema.  

De acordo com Goerl e Kobiyama (2013), deve-se atentar ao fato que os perigos 

naturais são a priori fenômenos naturais, objetos de estudo de diversas ciências. Os autores 

afirmam que, dentro de determinadas circunstâncias, o sistema natural e seus processos 

mantém um estado de equilíbrio dinâmico que se auto-ajusta ao longo do tempo, ou seja, a 

ocorrência e características dos fenômenos estão condicionadas ao equilíbrio do sistema, ou 

seja, oscilarão dentro de uma determinada tendência. 

Com relação aos escorregamentos, do ponto de vista natural, são movimentos 

bruscos de massa, envolvendo solo ou solo e rocha, potencializados, principalmente pela ação 

das águas de chuvas, de duração relativamente curta (FRANCO, 2008). 

De acordo com Lima e Gomes (2008), os movimentos gravitacionais fazem parte da 

própria dinâmica natural dos terrenos com forte declividade. É dito pelo autor que, devido a 

sua importância como agente externo modificador do relevo, os movimentos gravitacionais de 

massa têm sido amplamente estudados em todo o mundo. 

Reis et al. (2012) também conceituam o escorregamento como “o processo de 

movimento gravitacional de massa que, de modo geral, ocorre quando uma vertente, já 

saturada pela água, é atingida por uma precipitação horária, provocando os deslizamentos”. 

Franco (2008) afirma que a massa de terra é geralmente bem definida quanto ao 

volume, cujo centro de gravidade se desloca para baixo e para fora do talude, ou seja, possui 

deslocamento externo. A velocidade de avanço de um escorregamento cresce mais ou menos 

rapidamente, de quase zero a pelo menos 0,30m por hora, decrescendo até um valor diminuto. 

Velocidades maiores, da ordem de alguns metros por segundo, podem ser atingidas. 

Tominaga et al. (2011) explicam que, no momento em que a força gravitacional 

vence o atrito interno das partículas, responsável pela estabilidade, a massa do solo 

movimenta-se encosta abaixo. Normalmente, segundo estes autores, a infiltração de água no 

maciço de solo provoca a diminuição ou perda total do atrito entre as partículas, e quando o 

solo atinge o estado de saturação com perda total desse atrito, em processo conhecido como 

solifluxão, passa a se mobilizar encosta abaixo, formando os movimentos de escoamento do 

tipo corridas.  

Os escorregamentos podem ser subdivididos em três tipos, sendo eles: 

escorregamentos rotacionais ou circulares, translacionais ou planares e escorregamentos em 
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cunha. Os autores Tominaga et al. (2011), Highland e Bobrowsky (2008) descrevem 

definições e ocorrências dessas subdivisões. 

 

2.2.1 - Escorregamentos rotacionais ou circulares: 

 

De acordo com Highland e Bobrowsky (2008), esse tipo de escorregamento ocorre 

“quando a superfície da ruptura é curvada no sentido superior (em forma de colher) e o 

movimento da queda de barreira é mais ou menos rotatório em torno de um eixo paralelo ao 

contorno do talude”. Para Tominaga et al. (2011), a ocorrência destes movimentos está 

associada geralmente à existência de solos espessos e homogêneos, como os decorrentes de 

alteração de rochas argilosas. 

Dessa forma, Highland e Bobrowsky (2008) afirmam que a massa deslocada pode, 

sob certas circunstâncias, mover-se de maneira relativamente coerente, ao longo da superfície 

de ruptura e com pouca deformação interna. Assim, segundo esses autores, o topo do material 

deslocado pode mover-se quase que verticalmente para baixo e a parte superior desse material 

pode inclinar-se para trás em direção ao talude, de modo que, se o escorregamento for 

rotacional e possuir vários planos de movimento paralelos e curvos, é chamado abaixamento 

ou “slump” (Figura 3). 

 

 
Figura 3 - Ilustração dos escorregamentos rotacionais ou circulares (Slumps). Fonte: Dias, 2006. 

 

Tominaga et al. (2011) afirmam que este tipo de escorregamento é um fenômeno 

frequente nas encostas do sudeste brasileiro, mobilizando geralmente o manto de alteração, 

podendo se tornar processos catastróficos, com o deslizamento súbito do solo residual que 

recobre a rocha ao longo de uma superfície qualquer de ruptura ou ao longo da própria 

superfície da rocha. 
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Além de ser frequente no sudeste do nosso país, observa-se também a ocorrência 

deste tipo de escorregamento no município de Ilhéus, que corresponde ao objeto de estudo 

deste trabalho. Esta ocorrência pode ser confirmada na Figura 4, que demonstra uma 

fotografia de um escorregamento rotacional que aconteceu nas proximidades da Rodovia 

Jorge Amado, no ano de 2014. 

 

 

 
Figura 4 - Escorregamentos rotacionais nas proximidades da Rodovia Jorge Amado, em Ilhéus-Bahia, 2014. 

Fotografado pela autora. 

 

 

Segundo Highland e Bobrowsky (2008), o desencadeamento do escorregamento 

rotacional se dá a partir da ocorrência de chuvas intensas e/ou contínuas ou mesmo devido a 

rápidos degelos que podem levar os taludes à saturação e, em decorrência disto, gerar um 

aumento nos níveis de água no interior do solo. Pode decorrer também do escoamento rápido 

de rios após enchentes ou de um aumento de água subterrânea proveniente de enchimento de 

represas ou do aumento no nível de rios, lagos e ribeirões, o que causará erosão na base dos 

taludes. Além disso, o escorregamento rotacional podem também ser induzidos por 

terremotos. 

 

2.2.2 - Escorregamentos translacionais ou planares 

 

Os escorregamentos translacionais são os mais frequentes entre todos os tipos de 

movimentos de massa, pois formam superfícies de ruptura planar associadas às 

heterogeneidades dos solos e rochas que representam descontinuidades mecânicas e/ou 
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hidrológicas derivadas de processos geológicos, geomorfológicos ou pedológicos 

(TOMINAGA et al., 2011). 

Conforme afirmam Highland e Bobrowsky (2008), neste tipo de escorregamento, “a 

massa move-se para fora, ou para baixo e para fora, ao longo de uma superfície relativamente 

plana, com pequeno movimento rotacional ou inclinação para trás”. Os autores afirmam que 

esse tipo de movimento pode progredir por distâncias consideráveis, se houver inclinação 

suficiente da superfície da ruptura, de maneira contrária aos escorregamentos rotacionais, que 

tendem a restaurar o equilíbrio do deslizamento. 

Escorregamentos translacionais (Figura 5) são mais frequentemente observados ao 

longo de descontinuidades geológicas, como por exemplo, falhas, junções, superfícies, 

estratificações, ou pontos de contato entre solo e rocha. Esse tipo de movimento pode também 

se movimentar ao longo de camadas do subsolo permanentemente geladas, como é o caso de 

lugares do hemisfério norte (HIGHLAND; BOBROWSKY, 2008). 

 

 
Figura 5 - Ilustração dos escorregamentos translacionais ou planares (Landslides).  

Fonte: Dias, 2006. 

  

De acordo com Highland e Bobrowsky (2008), o material no escorregamento pode 

variar de solo solto e não adensado até grandes placas de rochas, ou ambos. Tominaga et al. 

(2011) explicam que os materiais transportados por este tipo de escorregamento podem ser 

constituídos:  

a) de rocha, em que a movimentação se dá em planos de fraqueza que correspondem às 

superfícies associadas à estrutura geológica, tais como, estratificação, xistosidade, 

gnaissificação, acamamento, falhas, juntas de alívio de tensões e outras;  

b) de solo, que são movimentos ao longo de uma superfície plana condicionada a alguma 

feição estrutural do substrato, ocorrendo dentro do manto de alteração, com forma tabular e 

espessuras que dependem da natureza da rocha, clima e relevo;  
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c) e de solo e de rocha, onde a massa transportada pelo movimento apresenta um volume de 

rocha significativo, sendo que os depósitos de tálus/colúvio, constituídos por blocos rochosos 

e fragmentos de tamanhos variados envolvidos em matriz terrosa, provenientes do mesmo 

processo de acumulação, são os tipos que melhor representam tais movimentos. 

No Brasil, segundo Tominaga et al. (2011), são frequentes os casos de 

escorregamentos translacionais, principalmente na Serra do Mar, como os ocorridos nas 

Serras de Caraguatatuba e das Araras em 1967. É dito que em perfis de alteração como os da 

Serra do Mar, estes movimentos não transportam apenas materiais terrosos, mas envolvem 

também blocos rochosos mais ou menos alterados. 

Na Figura 6 podem ser observadas fotografias de escorregamentos translacionais no 

município de Ilhéus, mostrando que esse tipo de escorregamento também pode ser encontrado 

nesta região. 

 

 

 
Figura 6 – Escorregamentos translacionais nas proximidades da Rodovia Jorge Amado, no município de Ilhéus-

BA, 2014. Fotografado pela autora. 

 

 

O desencadeamento deste tipo de movimento se dá: pela ocorrência de chuvas 

intensas; pelo aumenta o nível de encharcamento do solo pelas chuvas, degelo, inundações; 

pelo aumento do nível de água devido a irrigações, vazamentos de tubulações ou distúrbios 

relacionados à ação do homem, tais como erosão regressiva; ou mesmo por terremotos e 

tremores de terra (HIGHLAND; BOBROWSKY, 2008). 
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2.2.3 - Escorregamentos em cunha 

 

Os escorregamentos em cunha têm ocorrência mais restrita às regiões que 

apresentam um relevo fortemente controlado por estruturas geológicas, sendo associados aos 

maciços rochosos pouco ou muito alterados, nos quais a existência de duas estruturas 

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

eixo de intersecção destes planos (Figura 7). 

 

 

 
Figura 7 - Ilustração dos escorregamentos tipo cunha. Fonte: Tominaga et al., 2009. 

 

 

2.3 – As Causas dos escorregamentos 

 

  

Os fatores condicionantes dos escorregamentos correspondem principalmente aos 

elementos do meio físico e, secundariamente, do meio biótico, os quais contribuem para o 

deslocamento do processo, no entanto, a ação humana exerce importante influência 

favorecendo a ocorrência de processos ou minimizando seus efeitos (TOMINAGA et al, 

2011). 

Reis et al. (2012) afirmam que são diversas as causas a serem consideradas que 

impulsionam a ocorrência dos escorregamentos, sendo que o processo é induzido por fatores 

climáticos e hidrológicos, geológicos, geomorfológicos, pela vegetação e também pelo 

homem. Assim, dividiremos as mesmas em duas classificações: Naturais e Antrópicas. 

 

2.3.1 - Causas Naturais 
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Segundo Santos (2012), a ocorrência de escorregamentos relaciona-se à conjunção de 

diversos fatores: pluviosidade, declividade e forma das encostas, características geológicas, 

grau e tipo de interferências humanas, entre outros. 

De acordo com Tominaga et al. (2011), as causas básicas da instabilidade das 

vertentes, inclusive dos escorregamentos são bem conhecidas, de modo que as condições 

naturais dadas pelas características intrínsecas dos materiais, sem a ação do homem, são 

denominadas agentes predisponentes. Definem-se como agentes predisponentes, aqueles 

correspondentes ao conjunto de condições geológicas, geográficas e ambientais da área onde 

se desenvolve o movimento de massa. 

Sendo assim, os autores supracitados apresentam também os agentes efetivos, que se 

referem ao conjunto de fatores diretamente responsáveis pelo desencadeamento do 

movimento de massa, incluindo-se, além dos aspectos naturais, a ação humana, podendo ser 

exemplificados pela pluviosidade, erosão pela água ou vento, oscilação de nível dos lagos e 

marés e do lençol freático, ação de animais e ação do homem, como desmatamento, entre 

outros.  

De acordo com Highland e Bobrowsky (2008), as causas naturais possuem três 

mecanismos principais de desencadeamento que podem ocorrer combinados ou de forma 

isolada. Esses mecanismos são: a água, a atividade sísmica, e a atividade vulcânica; de modo 

que os efeitos variam muito e dependem de fatores como a pluviosidade, a declividade da 

encosta, a morfologia ou a forma do terreno, o tipo de solo, a geologia subjacente e se há 

pessoas ou estruturas sobre as zonas afetadas. 

Dentre os fatores citados, dois são considerados condicionantes de escorregamentos 

fundamentais e decisivos para definir a maior ou menor probabilidade de ocorrência desses 

fenômenos, segundo Santos (2012). Consistem na pluviosidade e na declividade das encostas. 

O autor explica quanto à pluviosidade, cuja consequência é problemática, que a possibilidade 

de saturação dos solos superficiais é mais importante que o total de chuvas em um 

determinado período, ou mesmo que a intensidade de um episódio isolado de chuva torrencial 

é o histórico pluviométrico acumulado em um determinado número de dias.  

Highland e Bobrowsky (2008) explicam que a saturação de água em declives é a 

principal causa dos escorregamentos de terra e pode ocorrer sob a forma de chuvas intensas, 

degelo, mudanças nos níveis de água no solo, mudanças do nível de água na superfície ao 

longo da orla costeira, barragens de terra e nas margens dos lagos, reservatórios, canais e rios. 
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Tominaga et al. (2011) relatam que, na região tropical do Brasil, as causas naturais 

são notadamente associadas aos escorregamentos através das chuvas intensas. Durante a 

estação chuvosa, que em geral corresponde ao verão, as frentes frias originárias do Círculo 

Polar Antártico encontram massas de ar quente tropicais ao longo da costa sudeste brasileira, 

provocando fortes chuvas e tempestades, deflagrando os escorregamentos. 

Quanto à declividade das encostas, elas começam a se mostrar mais susceptíveis a 

escorregamentos a partir de inclinações em torno de 30º e 35º; e quanto à forma, os trechos 

retilíneos, especialmente os do terço superior dos espigões ou morros isolados, mostram-se 

nitidamente mais instáveis (SANTOS, 2012). 

Encostas íngremes que sofreram queimadas muitas vezes são propensas a 

escorregamentos, devido a uma combinação resultante da queima e perda da vegetação nos 

taludes, mudança na química do solo devido à queima, e posterior saturação dos taludes pela 

água de várias fontes, tais como de precipitações (HIGHLAND; BOBROWSKY, 2008). 

Santos (2012) afirma ainda que é importantíssimo considerar as relações entre a 

floresta e a dinâmica das encostas, uma vez que a floresta natural constitui o único e 

espetacular fator externo inibidor de escorregamentos e de processos erosivos. Sem esse selo 

primário protetor, as encostas seriam submetidas a um violento e rápido processo de 

dissecação erosiva. O autor demonstra que o papel deste recurso natural é cumprido por meio 

dos seguintes atributos: 

a) Impede a ação direta das gotas de chuva no solo através das copas e da serrapilheira; 

b) Impede a ação erosiva das águas de chuva por meio de raízes superficiais e da 

serrapilheira; 

c) Retém por molhamento de todo o edifício arbóreo parte da água da chuva que chegaria ao 

solo; 

d) Dilui no tempo o acesso das chuvas no solo; 

e) retira, por absorção, e devolve à atmosfera por evapotranspiração, parte da água infiltrada 

no solo; 

f) e Agrega, “coesiona” e retém os solos superficiais através de uma formidável malha 

superficial e subsuperficial de raízes. 

 

2.3.2 - Causas Antrópicas  

 

Segundo Reis et al. (2012), a ação humana tem causado uma maior instabilidade das 

vertentes e contribuído para o aumento no número de ocorrência de escorregamentos em 
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razão do mau uso e ocupação do solo, motivados pela falta de planejamento e infraestrutura 

adequada que garanta a estabilidade da vertente. Os autores relatam que o aumento da 

incidência dos desastres naturais é explicado paralelamente ao intenso processo de 

urbanização, de densidade populacional e crescimento desordenado das cidades que o Brasil 

tem apresentado. 

Highland e Bobrowsky (2008) afirmam que “populações em expansão para novas 

terras e criação de bairros, vilas e cidades são o principal meio pelo qual os seres humanos 

contribuem para a ocorrência de escorregamentos”. São exemplos de fatores comuns que 

podem desencadear escorregamentos, induzidos pelo homem, a perturbação ou alteração dos 

padrões de drenagem, a desestabilização das encostas e a remoção da vegetação. Além disso, 

pode ser citada também a inclinação excessiva de encostas, por meio de regressão das bases, e 

o aumento de carga no cume de uma encosta, excedendo a capacidade do solo ou de outro 

componente material. 

De acordo com Santos (2012), fenômenos brasileiros associados a deslizamentos têm 

tido sua principal origem na incompatibilidade entre as técnicas de ocupação urbana e as 

características geológicas e geotécnicas dos terrenos onde são implantadas, de onde deve ser 

compreendida a essencialidade do perfeito conhecimento do meio físico geológico que deverá 

ser submetido à ocupação humana. 

Conforme informações de Tominaga et al. (2011), apesar dos escorregamentos e 

demais movimentos de massa serem processos que dependem de vários fatores ambientais 

que atuam naturalmente na evolução das formas de relevo e morro, nos últimos anos, o 

expressivo aumento do número de acidentes associados a escorregamentos nas encostas 

urbanas tem como principal causa a ocupação desordenada de áreas com alta susceptibilidade 

a escorregamentos, sendo que os estados brasileiros mais afetados são: Santa Catarina,  

Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Sergipe, Alagoas, 

Pernambuco e Paraíba. 

Lima e Gomes (2008) reafirmam que os fenômenos de escorregamento de encostas 

podem ser induzidos pela ação antrópica, de modo que se pode considerar que seja o caso do 

sítio urbano de Ilhéus, local de estudo deste trabalho, onde o homem constitui-se em um 

importante agente modificador da dinâmica das encostas através das mais variadas formas de 

uso e ocupação, como tem acontecido em diversos locais. 

Dessa forma, o entendimento do uso e ocupação do solo, com ênfase para as 

ocupações subnormais, permitirá entender uma das principais causas da grande ocorrência 

desses escorregamentos, cada vez mais frequentes. 
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2.4 - A Ocupação subnormal e o risco a escorregamentos 

 

 

Franco (2008) apresentou em seu estudo a definição das áreas de ocupação 

subnormal presente nas encostas: 

 

As áreas de ocupações subnormais são as áreas ocupadas 

predominantemente por população de baixa renda com carência total ou parcial de 

infra-estrutura básica, predominância de moradias de baixo padrão construtivo e 

com problemas de irregularidade urbanística e jurídica da situação dominial, da zona 

central e adjacências da cidade de Ilhéus PEMAS (2002). 

 

De acordo com Valle (2009), a ocupação dessas áreas de encostas geralmente 

decorre da falta de moradias de baixo custo nas áreas formais das cidades, fazendo com que as 

pessoas de baixo poder aquisitivo ocupem assentamentos informais e fiquem sujeitos a riscos 

como os ecorregamentos, que podem causar diversos danos.  

Historicamente, a ocupação territorial do Brasil iniciou-se, de fato, a partir de 1530, 

de modo que, uma das principais formas de ocupação do território brasileiro, sobretudo no 

nordeste, foram as instalações dos engenhos e sua monocultura de cana-de-açúcar 

(OLIVEIRA et al., 2006). 

Posterior a isto, desde os anos 50, a formação das cidades brasileiras foi construindo 

um cenário de contrastes, típico das grandes cidades do Terceiro Mundo, de forma que, a 

maneira como se deu a criação da maioria dos municípios acabou atropelando os modelos de 

organização do território e gestão urbana tradicionalmente utilizada, e mostrou-se inadequada. 

O resultado tem sido o surgimento de cidades sem infraestrutura e disponibilidade de serviços 

urbanos capazes de comportar o crescimento provocado pelo contingente populacional que 

migrou para as cidades (FERREIRA et al., 2004). 

A principal questão que surge dentro deste cenário refere-se ao fato da necessidade 

de duplicar a capacidade das referidas cidades, sendo então capazes de suprir as necessidades 

básicas da sua futura população. No entanto o que se percebe na cidade de São Paulo (10,88 

milhões de habitantes), por exemplo, a quinta maior cidade do mundo em termos de 

população – até o ano de 2007 com uma população na região metropolitana de 18,84 milhões 

de habitantes –, e em outros grandes municípios brasileiros, é um crescimento desordenado. 

São cidades como: Rio de Janeiro com 6,09 milhões de habitantes; Salvador, com 2,89 
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milhões; Brasília, com 2,45 milhões; Fortaleza, com 2,43 milhões; Belo Horizonte, com 2,41 

milhões de habitantes; e Itajaí (SC) com 169 927 habitantes (SILVA e PIRES, 2010). 

Assim, a celeridade com que ocorrem as transformações sobre a superfície terrestre 

não tem tido resposta adequada resultando, muitas das vezes, na criação e formação de 

espaços desajustados à função que lhe está afetada, e, por conseguinte barreiras ao processo 

de desenvolvimento. Ou seja, temos espaços desordenados, muitas das vezes órfãos de um 

plano, e outras vezes presos a um mau plano (ABRANTES et al., 2004). 

Conforme informações de Silva e Pires (2010), o parcelamento e ocupação do solo 

podem ocorrer de diversas maneiras, com um maior ou menor impacto ambiental, devendo-se 

considerar as características naturais do meio ambiente, sob o risco de acontecerem 

gravíssimos problemas nas diferentes porções físicas do meio ambiente, em especial no solo e 

na água. O autor afirma que a subdivisão das áreas não urbanizadas deverá atender as 

disposições das legislações vigentes, de modo a não permitir o parcelamento do solo em áreas 

ambientalmente críticas. 

O melhor projeto de subdivisão de áreas não urbanizadas é aquele cuja distribuição 

das vias públicas e dos lotes considera: a topografia do terreno e os caminhos naturais de 

escoamento das águas, a preservação das áreas marginais aos recursos hídricos, a proteção das 

áreas de valor ecológico, e prevê lotes maiores e com menor ocupação para as áreas 

ambientais “críticas” (SILVA; PIRES, 2010). De modo a atender a lei n
o
 6.766, de 19 de 

dezembro de 1979, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e dá outras providências, 

não será permitido o parcelamento do solo em (BRASIL, 1979): 

a) Terrenos alagadiços e sujeitos as inundações, antes de serem tomadas as providências para 

assegurar o escoamento das águas;  

b) Terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde pública, que não sejam 

previamente saneados; 

c) Terrenos com declividade igual ou superior a 30%, salvo se atendidas exigências 

específicas das autoridades competentes; 

d) Terreno onde as condições geológicas não aconselham edificação;  

e) Área de preservação ecológica ou naquelas onde a poluição impeça condições sanitárias 

suportáveis até a sua correção. 

Porém o que ocorre, na prática, se opõe totalmente ao que deveria ser feito, pois a 

expansão das cidades para áreas impróprias e que apresentam riscos para a ocupação tem sido 

impulsionada pela especulação imobiliária e desigualdade social, explicando assim a 
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formação de favelas, áreas sem qualquer tipo de infraestrutura, condições básicas e segurança 

para se viver, aumentando a vulnerabilidade e os riscos da sociedade (REIS et al., 2012). 

Para se ter uma ideia da dimensão do problema de uso e ocupação do solo no Brasil, 

basta observar a relação de aglomerados subnormais no país, apresentada pelo IBGE (2010), 

na Figura 8. Pode-se perceber que o número da população residente nos aglomerados 

subnormais é bastante significativa, considerando a população total do país e o risco a que 

esses habitantes estão expostos. 

 

 

 
Figura 8 – Ocupações subnormais segundo as Unidades da Federação – 2010. 

Fonte: IBGE, 2010. 

 

 

Fontoura (2013) justifica que a superpopulação nas grandes metrópoles visa 

principalmente à busca por empregos, educação, saúde e melhores condições de vida, mas que 

também transforma e modifica o espaço urbano e com isso, gera uma massa de excluídos 
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socioeconômicos que acaba de forma alternativa e sem alguma perspectiva de vida, habitar 

locais sensíveis, logo, intensifica o surgimento de favelas periurbanas, e geralmente por falta 

de planejamento e omissão, provoca grave problema social e ambiental. 

O autor referido ressalta que o planejamento urbano - ambiental possui importância 

para o desenvolvimento sustentável da relação entre natureza e homem, um processo 

dinâmico de fiscalização e Gestão do Território como constitui no texto da Constituição 

Federal, a participação integrada entre governo, comunidades locais e setores da economia 

para priorizar projetos e ações no espaço urbano e regional em prol ao meio ambiente, poderá 

minimizar o impacto e a degradação do meio ambiente.  

Diante disto, observa-se que o crescimento desordenado e acelerado dos aglomerados 

humanos aliado à ausência de um planejamento adequado apresenta como consequências 

diretas: a ocupação de áreas ambientalmente críticas; o surgimento de impactos ambientais 

adversos, cuja leitura permite identificar a ocorrência de profundas modificações no uso e 

ocupação do solo (SILVA; PIRES 2010). 

 

 

2.5 – Aspectos legais da questão 

 

 

A legislação de uso e ocupação do solo é fundamental para a vida urbana, por 

normatizar as construções e definir o que pode ser feito em cada terreno particular, interfere 

na forma da cidade e também em sua economia, mas, em geral, trata-se de um conjunto de 

dispositivos de difícil entendimento e aplicação, e as leis não são muito acessíveis aos 

cidadãos por seu excesso de detalhes e termos técnicos (VAZ, 1996). 

 Vaz (1996) apresenta que o instrumento técnico-jurídico central da gestão do 

espaço urbano é o Plano Diretor, que define as grandes diretrizes urbanísticas. 

Tradicionalmente, essas diretrizes incluem normas para adensamento, expansão territorial, 

definição de zonas de uso do solo e redes de infra-estrutura 

Como um dos principais fatores norteadores da ocorrência dos escorregamentos 

catastróficos no ambiente urbano consiste da má utilização do solo, a Lei nº 6.766, de 19 de 

dezembro de 1979, alterada pela Lei nº 9.785, de 20 de janeiro de 1999, regula o 

parcelamento do solo, isto é, os loteamentos, que se constituem em um dos mais importantes 

instrumentos de ordenação do crescimento das cidades brasileiras e que protege o comprador 
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de terrenos urbanos, dos loteamentos clandestinos, os quais trouxeram sérios prejuízos aos 

municípios e a população (SILVA; PIRES, 2010). 

Com relação à gestão dos riscos associados ao fenômeno estudado, Santos (2012) 

relata que, nos últimos anos, aconteceu um grande número de debates entre o meio técnico 

diretamente envolvido com a temática dos riscos, especialmente promovidos pela ABMS – 

Associação Brasileira de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica e pela ABGE – 

Associação Brasileira de Geologia e Engenharia. Isso ocorreu por causa da maior observação 

do impacto causado por várias tragédias que se sucederam no país, resultantes de desastres 

naturais. Desses debates, segundo o autor, dos quais participaram ativamente representantes 

de diversos ministérios do governo federal, consolidou-se a percepção consensual de que o 

país encontrava-se totalmente despreparado para uma boa gestão preventiva, corretiva e 

emergencial no trato das situações de risco de desastre. 

Santos (2012) afirma que, desse novo patamar de entendimentos resultaram diversas 

providências operacionais, organizacionais e legais, o que permite afirmar que, ainda de 

forma pouco madura e com pouca experiência acumulada, o país conta hoje com um 

arcabouço institucional e legal que o coloca em uma condição extremamente superior para a 

boa gestão das situações de risco geológico, geotécnico e hidrológico. 

Desse modo, um dos principais avanços conseguidos está cristalizado na aprovação 

da Lei Nº 12.608, de 10 de abril de 2012, que estabelece e define as competências da Política 

Nacional de Proteção e Defesa Civil – PNPDEC, do Sistema Nacional de Proteção e Defesa 

Civil SINPDEC e do Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil – CONPDEC, chamando-

se atenção para o estratégico destaque que esta legislação federal dá à importância da 

abordagem preventiva na gestão de riscos (SANTOS, 2012). 

 

 

2.6 – O mapeamento de áreas de risco a escorregamentos 

 

 

Depois de conhecidas definições e conceituações, além dos panoramas de risco a 

nível mundial e nacional, faz-se necessário entender a respeito das ferramentas que podem ser 

utilizadas tanto na prevenção quanto no acompanhamento e solução dos desastres naturais. 

De acordo com Marcelino (2008), os desastres naturais são desencadeados por 

processos complexos que envolvem um grande número de variáveis geofísicas (relevo, 

vegetação, rios, precipitação, dentre outros). Consequentemente, os planos preventivos 



36 
 

envolvem uma grande quantidade de dados que precisam ser coletados, organizados, 

armazenados e analisados para serem transformados em informações passíveis de serem 

aplicadas no processo de prevenção (MARCELINO, 2008). 

Foi durante a década de 60 e a primeira metade da de 70 que se elaboraram os 

fundamentos teóricos mais completos sobre a interpretação de fotografia aérea vertical para 

fins civis. Durante cerca de quinze anos figurou como a técnica mais avançada de análise de 

documentos produzidos por detecção remota (Abrantes et al., 2004). 

Com o aparecimento das imagens de satélite observou-se uma alteração da tendência 

até então verificada. Assim, a abordagem metodológica sobre interpretação de fotografia 

aérea foi perdendo importância, ao mesmo tempo que se verificou uma crescente necessidade 

e motivação, em criar e desenvolver técnicas de tratamento numérico e de extração 

automática de informação sobre a superfície terrestre. Dos classificadores tradicionais de 

máxima verosimilhânça, passando pelas técnicas de classificação indiferenciada “fuzzy”, até 

às mais recentes e promissoras técnicas de análise de imagens orientada a objetos, a evolução 

nos processos de obtenção de produção de cartografia de uso/ocupação do solo tem merecido 

pela comunidade científica um particular interesse (Abrantes et al., 2004). 

Faz-se necessário à adoção de novas tecnologias que sirvam de base para o 

planejamento e gestão de áreas irregularmente ocupadas. Adicionalmente, as ferramentas 

computacionais são de extrema importância nessas análises. Dentro desse contexto o 

geoprocessamento, por permitir uma abordagem integrada de todo o meio físico, associando-o 

aos aspectos sociais, econômicos e políticos, pode ser adotado como ferramenta para localizar 

áreas críticas onde se devem concentrar esforços visando à manutenção e/ou recuperação de 

áreas degradadas (BARBOSA et a., 2011). 

A possibilidade de poder dispor de um inventário multi-temporal de uso/ocupação do 

solo é tão mais importante quanto o aumento da velocidade a que ocorrem transformações 

sobre o território. A par destas mudanças, a evolução das tecnologias e das técnicas tem 

permitido recorrer a processos automáticos e semi-automáticos de análise e avaliação, quer 

qualitativa, quer quantitativa (com rigor e precisão) da dinâmica de uso do solo. A 

importância da informação obtida pela aplicação destes métodos computacionais constitui 

uma ajuda preciosa à definição e ou redefinição de modelos de organização do território, de 

combate aquilo que já são problemas crônicos no quadro do ordenamento do território e do 

desenvolvimento do país, nomeadamente descontinuidades espaciais, território estilhaçado, 

povoamento disperso e casuística, a proliferação de terrenos incultos e de vazios urbanos, 

fragmentação do espaço, dentre outros (Abrantes et al., 2004). 
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Marcelino (2008) demonstra na figura 9, tendo como base o ciclo de gerenciamento 

de desastres de Pearson et al. (1991), Smith (2000) e Balaji et al. (2005), que na prevenção, as 

geotecnologias são utilizadas para realizar principalmente a avaliação de risco, que 

compreende o inventário dos perigos ou ameaças (P), o estudo da vulnerabilidade (V) e o 

mapeamento das áreas de risco (R). 

 

 
Figura 9 – Parâmetros que envolvem uma análise de risco. Fonte: Pearson et al. (1991), Smith (2000) e Balaji et 

al. (2005), adaptado por Marcelino (2008). 

 

 

Marcelino (2008) afirma também que, na preparação, as geotecnologias são 

utilizadas na definição de rotas de evacuação, identificação de abrigos e centros de operações 

de emergência, criação e gerenciamento de sistemas de alerta e elaboração de modelos 

meteorológicos e hidrológicos utilizados na previsão. Nesta fase, as imagens de satélites são 

usadas para fornecer as informações de base para a identificação das características 

geográficas das áreas que são frequentemente afetadas pelos desastres, como também para 

realizar o monitoramento dos desastres naturais. 

Nas ações de resposta com um SIG, é possível gerenciar de maneira eficiente e 

rápida as situações mais problemáticas, como as ações de combate a sinistros (conter efeitos 

adversos) e de socorro às populações afetadas (busca e salvamento). No SIG, um banco de 

dados associado a um mapa de área urbana, poderá fornecer informações completas sobre 

abrigos, hospitais, polícia, bombeiro, entre outros. Já o GPS é extremamente útil nas 

operações de busca e salvamento em áreas que foram devastadas. Essas áreas ficam muitas 
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vezes descaracterizadas dificultando a orientação e a localização de ruas e edificações 

(MARCELINO, 2008). 

Abrantes et al. (2004) confirmam a importância das geotecnologias nessa área, 

afirmando que o apelo à inclusão de renovados e mais desenvolvidos métodos e técnicas de 

avaliação e de manuseamento da informação de base geográfica, tem se revelado fundamental 

no processo de ordenamento, quer na fase de caracterização, análise e diagnóstico, quer na 

fase de definição de propostas estratégicas e de programação. As Tecnologias de Informação 

Geográfica, pela articulação de duas das suas componentes: Detecção Remota 

(fotointerpretação) e SIG têm provado serem instrumentos fundamentais para aqueles que têm 

a responsabilidade de gerir e decidir sobre onde, como e quando intervir no território. 

Na reconstrução, as geotecnologias também são amplamente usadas na realização do 

inventário e avaliação dos danos e na identificação de áreas seguras para a relocação e 

reconstrução das comunidades afetadas. Informações estas que posteriormente são inseridas 

em um banco de dados para serem utilizadas novamente na fase de prevenção e preparação 

(MARCELINO, 2008). 

Por fim, Marcelino (2008) informa que, no Brasil, as possibilidades de uso das 

geotecnologias são bastante promissoras, visto que existem iniciativas de sucesso nesta área. 

O autor diz que o governo brasileiro, por meio do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

(INPE), disponibiliza a qualquer profissional o software SPRING e as imagens do satélite 

CBERS. Basicamente, o SPRING é um SIG (Sistema de Informação Geográfica) com 

funções de processamento digital de imagens, mapeamento, análise espacial, modelagem 

numérica de terreno e consulta a banco de dados espaciais. O satélite CBERS (Satélite Sino-

Brasileiro de Recursos Terrestres) possui uma série de sensores que o tornam altamente 

capacitado para as aplicações na área de mapeamento e monitoramento ambiental. São duas 

poderosas geotecnologias que estão disponíveis gratuitamente para serem utilizadas na 

temática de desastres naturais pela sociedade brasileira. 

Reis et al. (2012) apresenta como uma boa ferramenta com relação ao 

monitoramento de desastres naturais, o SISMADEN - Sistema de Monitoramento e Alerta de 

Desastres Naturais, desenvolvido na Divisão de Processamento de Imagem (DPI) também no 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) em São José dos Campos. Este software 

permite cruzar em tempo real os dados hidrometeorológicos com mapas de riscos ambientais 

com o objetivo de gerar alertas para diversos tipos de desastres naturais.  

O SISMADEN é um produto de “software” livre, desenvolvido utilizando-se como 

plataforma de desenvolvimento a Terralib. É um sistema computacional, baseado em uma 
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arquitetura de serviços, aberta, que provê a infraestrutura tecnológica necessária ao 

desenvolvimento de sistemas operacionais para monitoramento de alertas de riscos 

ambientais. O sistema possui serviços para buscas de dados atuais através da internet e sua 

incorporação à base de dados do sistema. Serviços para tratar e analisar os dados recebidos 

em tempo real e verificar se uma situação de risco existe para cada evento, através de uma 

comparação com mapas de risco ou de um modelo definido. Serviços para executar, editar e 

criar novos modelos de risco e alerta, além dos serviços de notificação de alerta para os 

usuários do sistema (REIS et al., 2012). 

Assim, pode-se perceber que os sistemas geotecnológicos possuem um papel 

fundamental no monitoramento de áreas de risco, dando suporte à prevenção, 

acompanhamento e até na solução de desastres naturais. Além disto, estão disponíveis 

também diversos sistemas gratuitos e eficientes para auxiliar ainda mais neste tipo de 

pesquisa, fornecendo assim, condições para a realização de trabalhos como este e ajudando a 

evitar as tragédias que estão cada vez mais frequentes nos grandes centros urbanos. 

 

 

2.7 – Panorama mundial de ocorrência de escorregamentos 

 

 

Conforme informações de Tominaga et al. (2011), em âmbito mundial tem-se 

verificado, nas últimas décadas, um aumento das ocorrências de desastres naturais e dos 

prejuízos decorrentes. Constatou-se, através da EM-DAT, Emergency Database, de 2009 (que 

consiste numa base de dados que registra, periodicamente, grandes desastres ocorridos em 

todo o mundo) uma tendência global para o significativo incremento do número de desastres a 

partir da década de 70 que passou de 50 registros por ano a 350 em 2008, tendo chegado a 

500 em 2005 e, além disto, os prejuízos estimados, que em 1975, eram de aproximadamente 5 

bilhões de dólares, passaram a 180 bilhões em 2008. 

 Segundo Goerl e Kobiyama (2013), países ricos tendem a estar nos primeiros 

lugares da lista dos que mais sofreram prejuízos econômicos, contudo, estes países possuem 

recursos para a reconstrução e estes prejuízos acabam representando uma pequena 

porcentagem do PIB. 

De acordo com Tominaga et al. (2011), as populações em risco têm apresentado um 

crescimento anual em torno de 70 a 80 milhões de pessoas, sendo que, mais de 90% desta 

população encontra-se nos países em desenvolvimento, com as menores participações dos 
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recursos econômicos e maior carga de exposição ao desastre. É explicado que, em teoria, os 

“perigos naturais” ameaçam igualmente qualquer pessoa, mas na prática, proporcionalmente, 

atingem os mais desfavorecidos, devido a um conjunto de fatores: há um número muito maior 

de população de baixa renda vivendo em moradias mais frágeis, em áreas mais densamente 

povoadas e em terrenos de maior susceptibilidade aos perigos. 

O que acontece, na verdade, é que as cidades vêm sendo mais e mais requisitadas em 

sua infraestrutura. Uma estimativa quase alarmante nesse aspecto é da Organização das 

Nações Unidas, prevendo que no ano de 2050, serão 5 bilhões de pessoas morando nas 

cidades, contra os atuais 2,4 bilhões. A previsão é que 80% das populações urbanas viverão 

em cidades de países subdesenvolvidos e em desenvolvimento (SILVA; PIRES, 2010). 

Com relação aos escorregamentos de fato, Araki (2007) demonstra o panorama 

dessas ocorrências a nível mundial, em adaptações de dados do EM-DAT, como pode ser 

observado na figura 10. 

 

 

 
Figura 10 - Deslizamentos ao redor do mundo (1903-2004). 

Fonte: EM-DAT, adaptado por Araki, 2007. 

 

 

2.8 – Panorama nacional de ocorrência de escorregamentos 
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A movimentação coletiva de massa no Brasil já ocorre há muito tempo, mesmo antes 

de a imprensa registrar os acontecimentos. Coutinho (2002) afirma que as movimentações de 

massa, especificamente os escorregamentos, só apareceram nas manchetes quando passaram a 

afetar os pontos de ocupação humana. 

O registro de ocorrência dessa movimentação também está relacionado com o nível 

de desenvolvimento do meio técnico, pois foi somente quando o conhecimento da Mecânica 

dos Solos chegou ao Brasil que começaram a se desenvolver pesquisas sobre o tema 

“movimentação de massa em encostas brasileiras”, isso no início da década de 60 

(COUTINHO, 2002). 

De acordo com Reis et al. (2012), é durante os períodos chuvosos que mais sofremos 

a ação dos desastres em razão de estarem diretamente relacionados a eventos pluviométricos 

intensos e prolongados. E é no verão brasileiro que se registra a maior quantidade de 

precipitação no Sul e Sudeste do país, fator com potencial de desencadear os processos 

deslizamentos, sendo estes, a maior causa de mortes por desastres naturais e ou induzidos pelo 

homem no Brasil, superando as inundações. 

Segundo Ferreira et al. (2004), os movimentos em encostas têm grande impacto na 

ocupação das cidades em geral, principalmente para aquelas que se encontram encravadas nos 

flancos de serras e montanhas. Os autores relatam que, várias são as cidades e zonas 

metropolitanas brasileiras que apresentam histórico de ocorrência de movimentos de massa, 

com vítimas fatais e danos materiais decorrentes. 

Silva et al. (2013) confirmam a informação acima, afirmando que “o Brasil está entre 

os 10 países mais atingidos por desastres naturais no mundo e os deslizamentos constituem-se 

num dos principais riscos geomorfológicos do país”. É dito pelos autores que esses altos 

índices de desastres são, muitas vezes, condicionados pela ocupação das encostas que 

provocam alterações ampliando a possibilidade dessas ocorrências. 

Santos (2012) explica que há casos de edificações à classe média e à classe mais 

abastada, cometendo erros elementares na ocupação de relevos acidentados, e também, 

sofrendo por isso, consequências trágicas. Porém, os desastres mais comuns e fatais estão 

vinculados a escorregamentos em encostas de média as altas declividades ocupadas 

habitacionalmente pela população pobre de nossas grandes e médias cidades, que, de alguma 

forma, avançam sobre regiões de relevos acidentados. 

Santos (2012) relata ainda que esses trágicos fenômenos têm tido sua principal 

origem na incompatibilidade entre as técnicas de ocupação urbana e as características 

geológicas e geotécnicas dos terrenos onde são implantadas. O autor afirma que, muitas vezes 
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também, são ocupados terrenos que, por sua alta instabilidade geológica natural, não deveriam 

nunca ser ocupados. Há ainda, segundo o autor, a ocupação de áreas de risco natural até pouco 

elevado, perfeitamente passíveis de receber a ocupação urbana, mas esta é feita com tal 

inadequação técnica que, mesmo nessas condições naturais mais favoráveis, são geradas 

situações de alto risco geotécnico. 

Reafirmando o exposto, Tominaga et al. (2011) demonstram, através de dados da 

EM-DAT, que o Brasil encontra-se entre os países do mundo mais atingidos por inundações e 

enchentes, escorregamentos de solos e/ou rochas e tempestades. Os autores expõem que 

foram registrados, no Brasil, 94 desastres no período de 1960 a 2008, com 5.720 mortes e 

mais de 15 milhões de pessoas afetadas (desabrigados/desalojados). Considerando somente os 

desastres hidrológicos que englobam inundações, enchentes e movimentos de massa, em 2008 

o Brasil esteve em 10º lugar entre os países do mundo em número de vítimas de desastres 

naturais, com 1,8 milhões de pessoas afetadas. 

Araki (2007) apresenta, na figura 11, um gráfico do número de mortes decorrentes de 

desastres naturais no Brasil, no período de 1948 até 2007, podendo-se observar esses dados 

para inundações, deslizamentos e ventos fortes. 

 

 

 
Figura 11 - Mortes por desastres naturais no Brasil (1948 a 2007). 

Fonte: EM-DAT – Elaborada por Araki, 2007. 
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2.9 – Panorama Local de ocorrência de escorregamentos em encostas 

 

 

Ao abordar o panorama local, apresentam-se a seguir alguns estudos realizados no 

centro urbano do município de Ilhéus, com relação aos escorregamentos de encostas. No 

entanto, essas pesquisas serão apenas descritas neste tópico, para serem analisadas 

criticamente somente no capítulo da discussão, no intuito de realizar uma abordagem em que 

se observem as contribuições destes trabalhos associadas às complementações adquiridas a 

partir dos resultados obtidos do presente trabalho. 

Lima e Gomes (2008) tiveram como objetivo em seu trabalho o monitoramento de 

movimentos de massa e de ocorrências de queda de blocos em duas encostas consideradas 

como área de risco à escorregamento. Neste sentido, estas duas áreas de risco foram 

caracterizadas do ponto de vista geológico-geotécnico e monitoradas a partir de técnicas 

topográficas tendo em vista a quantificação da magnitude destes movimentos em suas 

componentes planimétrica e altimétrica, que foram posteriormente integradas, resultando em 

um vetor deslocamento de forma a explicar o comportamento tridimensional de tais 

movimentos. A avaliação dos movimentos de massa nestas duas áreas estudadas proporcionou 

o entendimento da cinemática do maciço, principalmente, quando associadas a períodos de 

chuvas intensas e prolongadas, além de que os dados levantados puderam ser extrapolados 

para outras encostas presentes nas demais áreas de risco geológico a escorregamentos do sítio 

urbano do município de Ilhéus. 

Gomes et al. (2008) e Franco (2008) abordaram em seus trabalhos, a ocorrência dos 

deslizamentos no município de Ilhéus, com metodologias que embasam o presente projeto, 

compondo-se de pesquisa documental para contextualização do problema, seguindo-se de 

delimitação de áreas de risco por meio de ferramentas de geoprocessamento. 

No estudo de Franco (2008), considerou-se que o município de Ilhéus possui 

características capazes de condicionar escorregamentos, através da atuação de um conjunto de 

fatores predisponentes, devido às suas condições geológicas, geomorfológicas, pedológicas, 

climáticas e socioeconômicas, aliada a uma ocupação desordenada das encostas. Neste 

contexto, o objetivo da pesquisa foi identificar as áreas de risco a escorregamento em áreas de 

encosta da cidade. 

Foram identificados por Franco (2008), 22 pontos de risco, estabelecidos por meio de 

visita de campo e avaliação de características estruturais e dos condicionantes ao risco, tais 
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como: lançamento de águas, presença de feições erosivas, cortes no terreno, cicatrizes de 

escorregamento, entre outros. 

Para classificação pontual do grau de risco, Franco (2008) utilizou a metodologia 

proposta pelo Ministério das Cidades (2006), em que, a partir de cada ponto de risco fez-se o 

zoneamento das encostas, considerando possibilidade de queda e atingimento e permitindo a 

aplicação de metodologia de análise de risco relativo, onde foram atribuídos pesos para que 

melhor se aproximasse do real. 

Dentre os 22 pontos identificados, ainda nos estudos de Franco (2008), foram 

classificados 7 pontos com Grau de Risco Médio, 10 como Alto e 5 classificados como Muito 

Alto. A análise relativa para hierarquização dos setores de encosta, possibilitou a classificação 

de 2 áreas como de Risco Baixo, 5 como de Risco Médio, 6 como Risco Alto e 8 como de 

Risco Muito Alto.  Essas classificações podem ser observadas na Figura 12. 

 
Tabela 2 - Pontos de risco em Ilhéus - Ba e suas características. 

Nome dos Pontos Principais indicadores e condicionantes de risco a 

escorregamentos 

1 Barro Vermelho 

 

Cicatrizes de escorregamento, erosão em ravinas, trincas no solo, 

talude de corte, desabamento de residências, vegetação do tipo 

capoeira. 

2 Alto do Nerival Cicatrizes de escorregamento, talude de corte, trincas no solo, 

erosão em ravinas, vegetação rasteira, rua não pavimentada. 

3 Alto do Centro de Zoonoses Cicatrizes de escorregamento, erosão em ravinas, trincas no solo, 

degrau de abatímetro, talude de corte e de aterro, vegetação rasteira, 

desmatamento e lançamento de água servida. 

4 Basílio – 1 

 

Cicatrizes de escorregamento, talude de corte, erosão em ravinas, 

rua erodida, solo exposto. 

5 Basílio – 2 

 

Cicatrizes de escorregamento, árvore caída, erosão em ravinas, rua 

erodida, vegetação arbustiva, presença de água servida. 

6 Alto do Teotônio Vilela 

 

Cicatrizes de escorregamento, erosão em ravinas, trincas no solo, 

soterramento de residências, talude de corte, vegetação rasteira, 

desmatamento, presença de bananeira e lançamento de água servida. 

7 Parque Nova Esperança 

 

Cicatrizes de escorregamento, trincas no solo, desabamento de 

residências, talude de corte, vegetação rasteira e arbustiva. 

8 CSU (Alto da Torre) 

 

Cicatrizes de escorregamento, erosão em ravinas, talude de corte, 

trincas no solo, rua erodida, solo exposto. 

9 Vila Freitas 

 

Cicatrizes de escorregamento, talude de corte, vegetação rasteira e 

bananeira, lançamento de águas servidas e esgoto. 

10 Alto do Coqueiro – 1 

 

Cicatrizes de escorregamento, talude de corte, vegetação rasteira. 

11 Alto do Coqueiro – 2 

 

Cicatrizes de escorregamento, talude de corte, vegetação rasteira. 

12 Alto da Tapera 

 

Cicatrizes de escorregamento, talude de corte, vegetação arbustiva. 

13 Alto do Seringal Cicatrizes de escorregamento, erosão em ravinas, trincas no solo, 

talude de corte, desabamento de residências. 

14 Alto do Vidigal 

 

Cicatrizes de escorregamento, talude de corte, vegetação arbustiva. 

15 Alto do Cacau – 1 

 

Cicatrizes de escorregamento, trincas no solo, talude de corte, 

vegetação rasteira. 

16 Alto do Cacau – 2 Cicatrizes de escorregamento, trincas no solo, talude de corte, 
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 vegetação do tipo capoeira, blocos de rocha expostos. 

17 Alto do Amparo 

 

Cicatrizes de escorregamento, talude de corte, vegetação rasteira. 

18 Avenida Palmares 

 

Cicatrizes de escorregamento, erosão em ravinas, trincas no solo, 

talude de corte, desabamento de residências, vegetação rasteira e 

arbustiva. 

19 Rua do Cano/ Soledade 

 

Cicatrizes de escorregamento, talude de corte, vegetação rasteira. 

20 Alto da Esperança 

 

Cicatrizes de escorregamento, trincas no solo, erosão em ravinas, 

talude de corte, muros e paredes embarrigadas, solo exposto. 

21 Alto da Legião 

 

Cicatrizes de escorregamento, talude de corte, vegetação rasteira. 

22 Alto do Socorro 

 

Cicatrizes de escorregamento, trincas no solo, erosão em ravinas, 

talude de corte, vegetação rasteira, lançamento de esgotos e lixo, 

concentração de água, muros e paredes embarrigas, poste engolido 

pelo escorregamento, rua totalmente erodida, casas dependuradas no 

talude. 

Fonte: Franco, 2008. 

 

 

 
Figura 12 - Espacialização dos pontos de risco. Fonte: Franco, 2008. 
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Gomes et al. (2008) delimitaram 44 áreas consideradas de risco, cada uma delas 

caracterizadas a partir da utilização de informações preexistentes que contemplam dados 

sócio-econômicos e de infra-estrutura urbana, sendo que esses dados e informações foram 

sistematizados e armazenados em meio digital utilizando-se a tecnologia de Sistemas de 

Informações Geográficas. 

A diferença na quantidade de pontos delimitados por Gomes et al. (2008), com 

relação aos delimitados por Franco (2008) pode ser explicada pela metodologia utilizada. No 

trabalho de Franco houve uma busca dos pontos em campo, enquanto no de Gomes et al. 

(2008) foi realizada uma análise de informações preexistentes. 

O inventário de pontos de instabilidade de Gomes et al. (2008) possuiu a finalidade 

de levantar dados a respeito da ocorrência de deslizamentos de terra e cadastramento de 

pontos potenciais. Dessa maneira, realizaram-se observações em campo nos locais que foram 

considerados críticos no intuito de entender a dinâmica dos escorregamentos e adquirir dados 

físicos e ambientais, com relação aos aspectos geológico-geotécnicos, geomorfológicos e de 

uso e ocupação do solo.  Tratando-se da elaboração da cartografia temática e de 

susceptibilidade, foi utilizada uma base cartográfica na escala 1:2.000, com curvas de nível de 

variação de 1m, sendo que a escala de apresentação dos produtos cartográficos foi a de 

1:10.000. 

O software utilizado foi o "ArcGIS 9.1", onde foram processados os dados tabulados, 

no sentido de espacializar as informações sobre a base cartográfica do sítio urbano, 

permitindo que a distribuição dos pontos de risco no município pudesse ser visualizada 

(Figura 13). 
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Figura 13 - Distribuição de pontos de instabilidade visitados e descritos na etapa de inventário. Fonte: Gomes et 

al., 2008. 

 

 

Ainda em relação ao trabalho de Gomes et al. (2008), foram delimitados 83 setores 

de encostas obtidos da análise das características do relevo a exemplo de divisores de águas, 

micro bacias, espigões, feições tipo anfiteatros, etc, de modo que, uma determinada área de 

risco associa-se a uma ou mais encostas (Figura 14). 
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Figura 14 - Zoneamento dos setores de encostas. Fonte: Gomes et al., 2008. 

 

 

Segundo Gomes et al. (2008), é possível ainda, existir encostas que atualmente não 

apresentam áreas de risco, por exemplo: a área de risco de número 8 que ocorre na área 

subnormal do Alto do Nerival e distribui-se ao longo das encostas de números 2 e 3 (Figura 

15). 

Com a caracterização das áreas de risco, foi possível associar cada uma delas a um 

contexto de infra-estrutura urbana a partir de dados extraídos dos planos de informações do 

PEMAS (2002) e dos Setores Censitários do IBGE. Foram apresentados os dados 

condensados para as áreas de risco localizadas em áreas consideradas subnormais, 

considerando-se que algumas dessas áreas, a exemplo das de número 2, 27, 39, 40, 41, 43 e 

44, apresentam-se em áreas urbanas consolidadas e, portanto, atendidas por serviços públicos, 

como drenagem, coleta de lixo, rede de água e iluminação, não sendo objeto de detalhamento 

na pesquisa. (GOMES et al., 2008) 
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Figura 15 - Detalhe da Distribuição das áreas de risco na parte norte do sítio urbano. 

Fonte: Gomes et al., 2008. 

 

 

No trabalho dos referidos autores, concluiu-se que a área urbana de Ilhéus convive 

com os problemas de escorregamentos em encostas nos períodos de chuvas intensas e 

prolongadas, sendo que as ocorrências de instabilidade, até o ano de 2008 não eram 

cadastradas pelo Poder Público Municipal de forma sistemática e as intervenções realizadas, 

muitas vezes, ocorriam de forma pontual e em caráter de emergência, não sendo percebidas 

ações de cunho preventivo. 

Dessa forma, pôde-se perceber neste trabalho que o reconhecimento dos principais 

condicionantes geológico-geotécnicos dos sistemas de encostas do sítio urbano de Ilhéus, 

aliado ao entendimento da dinâmica da ocupação destas áreas e suas implicações nos 

processos de instabilidade de encostas, contribui de forma decisiva para a delimitação de 

áreas com elevado potencial a escorregamentos. 

Quanto ao risco, observou-se que, dentre os citados, segundo a avaliação da 

susceptibilidade pelo modelo SINMAP, 72,8% são de baixa susceptibilidade a 

escorregamentos, 21,7% de média susceptibilidade, 4,2% de alta susceptibilidade e 1,38% de 

muito alta susceptibilidade, representando uma área de 458,96, 136,50, 26,45 e 8,68 hectares, 
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respectivamente (GOMES et al., 2008). Dessa forma, percebeu-se que as áreas consideradas 

de alta a muito alta susceptibilidade englobam cerca de 35,2 hectares do sítio urbano 

estudado. 

 

 

2.10 – Prevenção e Mitigação de escorregamentos 

 

 

De acordo com a Conferência Mundial sobre a Redução de Desastres Naturais, 

ocorrida em 1994, em Yokohama, Japão, as perdas humanas e econômicas resultantes dos 

desastres naturais são a cada ano mais crescentes e a sociedade em geral se tornou mais 

vulnerável a este tipo de catástrofes. Segundo discussões dessa conferência, os mais afetados 

são os grupos mais pobres, de situação social precária, e residente de países em 

desenvolvimento, que são aqueles com menos meios para resolver as consequências geradas 

pelos desastres. 

Turner e Schuster (1996) afirmam que, na visão de profissionais especialistas na área 

de escorregamentos de encostas, é aconselhável, sempre que possível, que moradores e 

proprietários de imóveis sejam devidamente informados sobre a construção e uso da terra e os 

riscos de determinadas situações. O meio mais simples de lidar com riscos de escorregamento 

de terra é evitar a construção em encostas íngremes e em locais próximos a escorregamentos 

de terra existentes. No entanto, isso nem sempre ocorre. 

Além da zona de impacto que um acontecimento de desastre atinge, foram discutidas 

também, na conferência citada, estratégias para reduzir esses desastres e concluiu-se que a 

prevenção, mitigação e preparação são mais eficientes que uma reação, uma vez ocorrido. 

Essa conclusão foi explicada uma vez que a reação para um caso de desastre por si só não é 

suficiente, porque com a ocorrência do desastre, acaba gerando muitos prejuízos e acaba 

resultando em mais custos para recuperar o que se perdeu com o acontecimento. 

Em casos onde escorregamentos de terra afetam estruturas existentes, porém, ou 

onde o deslizamento não pode ser evitado, controles físicos podem ser usados. Em alguns 

casos, sistemas de monitoramento e de alerta permitem que residentes evacuem 

temporariamente durante períodos em que a probabilidade de escorregamento de terra 

atividade é alta (TURNER; SCHUSTER, 1996). 

Highlan e Bobrowsky (2008) preveem algumas medidas preventivas e mitigadoras 

dos impactos causados pelos deslizamentos em geral. Conforme visto anteriormente, os 
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autores dividem essas medidas por tipo de deslizamento (queda, tombamento, escoamento, 

espalhamento e escorregamento). Com relação aos escorregamentos, tipo de movimento de 

terra estudado no presente trabalho, esses também são divididos por tipo, de modo que são 

indicadas estratégias para a prevenção e mitigação dos escorregamentos rotacionais: 

 

a) O monitoramento instrumental para detectar movimento e definir sua taxa pode ser 

adotado.  

b) Caminhos de drenagem rompidos devem ser restaurados ou refeitos para prevenir futuro 

acúmulo de água na massa deslizante. 

c) Retaludamento apropriado e construção adequada de taludes, quando possível, reduzirão 

consideravelmente o risco. 

d) A construção de muros de arrimo na base pode ser suficiente para diminuir ou desviar o 

movimento do solo, todavia o escorregamento pode passar por cima de tais estruturas de 

retenção apesar de sua boa construção. 

 

Com relação aos escorregamentos translacionais, Highland e Bobrowsky (2008) 

afirmam que, quando estes ocorrem em taludes de moderados a íngremes são muito difíceis 

de estabilizar de modo permanente. Porém, em outros casos, os autores indicam que devem 

ser adotadas como estratégias: 

 

a) Drenagem adequada para prevenir a queda ou, no caso de uma ruptura já existente, para 

prevenir uma reativação do movimento. 

b) Medidas de correção comumente usadas incluem nivelamento do solo, terraplenagem, 

drenagem e muros de arrimo.  

c) Ações mais sofisticadas em rochas incluem ancoragens, tirantes e grampos, que em 

qualquer situação devem ser feitas por profissionais ou firmas especializadas. 

Confirmando essas informações e complementando as formas de prevenção e 

mitigação dos deslizamentos (com foco nos escorregamentos), Turner e Schuster (1996) 

indicam que a estabilização do solo está diretamente ligada ao ato de impedir a infiltração de 

água no solo e a saturação do mesmo. Assim, esses autores afirmam que se pode realizar a 

drenagem da água do terreno inclinado, a minimização da irrigação de superfície ou o 

estímulo do plantio e crescimento natural da vegetação, dentre outras medidas. 
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 Um exemplo de um meio de estabilização de encostas é a utilização de muros 

de contenção. Muros de arrimo são estruturas construídas para suportar uma massa 

de solo permanentemente. Eles também são usado sempre que os requisitos de 

espaço tornam impraticável a inclinação do lado de um escavação, ou para evitar 

desprendimento de solos das vertentes soltos em estradas ou propriedades. Muros de 

contenção são também utilizados para prevenir ou minimizar a erosão ou para 

retardar a fluência. Eles não podem, no entanto, ser usados para a ocorrência de 

deslizamentos. Vários tipos básicos de parede são berço de madeira, aço bin, pilha, 

cantilever, folha pilha, tela de plástico, dentre outros. Cada um destes tipos tem 

vantagens em determinadas situações, mas o custo é geralmente o que determina 

qual é o tip a ser adotado (TURNER; SCHUSTER, 1996). 

 

Highland e Bobrowsky (2008) apresentam também a proteção de talude 

biotecnológica que, em sistemas comuns incluem redes e malhas de vários materiais, apoiadas 

por garras de terra que são colocadas em terra com sementes de mato. Os autores afirmam que 

foram feitas pesquisas sobre o uso de plantas para estabilização do solo e prevenção de erosão 

excessiva, e que os resultados mostraram uma diminuição dos efeitos dos deslizamentos. Um 

dos tipos de plantas mais promissores é o Vetiver, um tipo de mato que faz uma boa 

estabilização de taludes contra erosão, em diferentes tipos de ambientes. 
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3 MÉTODO ADOTADO 

 

 

3.1 – A Área de estudo  

 

 

O município de Ilhéus localiza-se na Região Litoral Sul do Estado da Bahia, distante 

aproximadamente 350 km da Capital do Estado. Possui uma população de 184.616 habitantes, 

abrangendo uma área territorial de 1.584,693 km² (IBGE, 2010). A área delimitada para a 

realização da pesquisa compreende a área urbana do Município, abrangendo 1.113,62 km² 

(Figura 16). 

 

 

 
Figura 16 – Área estudada compreendendo a parte central de Ilhéus-BA. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Figura 17 - Área de estudo: Centro urbano de Ilhéus-Bahia. 

 

 

3.2 - Métodos e técnicas 

 

 

Para se atingir os objetivos desta pesquisa os procedimentos foram subdivididos em 

03 atividades conforme ilustradas no fluxograma da Figura 17 e descritas a seguir: 

 

Atividade 1: Consolidação dos dados físico-ambientais e mapeamentos de 

susceptibilidade a escorregamentos em encostas anteriormente realizados. 
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 Em princípio esta atividade constou da consolidação da base cartográfica, em 

ambiente SIG, com o programa ArcGis 9.1, a partir da utilização da base planimétrica e de 

curvas de nível da CONDER, em escala 1:2000. As curvas de nível foram uteis para a 

elaboração do Modelo Digital do Terreno (MDT) (Figura 18). Os dados de substrato rochoso 

foram retirados de Gomes et al. (2008) e a hipsometria e declividades obtidas da manipulação 

do MDT em ambiente SIG. Já os dados de mapeamentos de susceptibilidade a 

escorregamentos e áreas de risco anteriormente mapeadas, foram utilizados os dados na forma 

de shapefile cedidos do trabalho de Gomes et al. (2008) e de Franco et al. (2009). 

 

Atividade 2: Execução do mapeamento do uso e ocupação do solo da área em estudo. 

  

O panorama do uso e ocupação do solo da área em estudo foi executado com a 

utilização do software Arcgis 9.1, a partir da interpretação de fotografias aéreas na escala 

1:2.000 (DERBA, 2010) e digitalização em tela. As classes mapeadas foram: Área urbana 

consolidada, Área de ocupação subnormal, Área de ocupação subnormal em expansão, 

Cobertura vegetal densa, Cobertura vegetal rala e Área degradada com exposição de solos. A 

Tabela 2 resume as características das classes mapeadas. 

 

 

 
Figura 18 – Fluxograma de atividades da pesquisa. 

Consolidação dos dados físico-
ambientais e mapeamentos de 

susceptibilidade a escorregamentos 
em encostas anteriormente realizados. 

Execução do mapeamento do uso e 
ocupação do solo da área em estudo. 

Execução do Mapa de Risco a 
escorregamentos em encostas 
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Figura 19 - Base planimétrica e MDT da área em estudo. 

 

Tabela 3– Características das classes de uso e ocupação do solo mapeadas. 

Classe Características 

Área urbana consolidada Áreas densamente ocupadas, com infraestrutura básica. 

Área de ocupação subnormal 
Áreas em processo de ocupação, adjacentes a áreas de ocupação 

consolidada. Densidade da ocupação variando de 30% a 90%. Razoável 

infraestrutura básica. 

Área de ocupação subnormal em 

expansão 

Áreas de expansão, periféricas e distantes de núcleo urbanizado. Baixa 

densidade de ocupação (até 30%). Desprovidas de infraestrutura básica 

Cobertura vegetal densa 
Áreas com uma quantidade de vegetação significativa, podendo 

representar áreas de Mata Atlântica ou com presença de árvores frutíferas 

e/ou frondosas, ou até mesmo áreas de Cabruca mais densas. 

Cobertura vegetal rala Áreas de gramíneas ou com a presença de arbustos e pequena quantidade 

de árvores densas. 

Área degradada com exposição de 

solos 

Áreas com solo exposto, sem nenhuma presença de vegetação (nem 

mesmo gramíneas), próximas a locais de intensa urbanização, ou onde 

anteriormente funcionava alguma atividade de grande potencial 

impactante. 
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A classificação adotada no mapeamento de uso e ocupação do solo resultou de 

adaptações da proposta do Ministério das Cidades (BRASIL, 2007), utilizada por Silva et al. 

(2013), principalmente ao que se refere a definição de áreas consolidadas e áreas não 

consolidadas ou subnormais.  

As áreas consolidadas são aquelas densamente ocupadas e com infraestrutura urbana 

básica, enquanto que as não consolidadas ou subnormais se caracterizam por serem ocupações 

realizadas pela população pobre, que faz uso do solo de forma irregular e clandestina. 

As definições das áreas consolidadas, de ocupação subnormal e subnormal em 

expansão equivalem às áreas consolidadas, parcialmente consolidadas e parceladas da 

classificação do Ministério das Cidades (2006), respectivamente. 

Já as coberturas vegetais foram determinadas por meio de observação da densidade 

da vegetação, sendo as mais densas chamadas de cobertura vegetal densa, podendo 

representar parcelas de Mata Atlântica nativa ou regiões com presença de Cabruca. Já as 

denominadas de cobertura vegetal rala, foram consideradas aquelas áreas que apresentavam 

áreas verdes compostas por gramíneas, algumas vezes com presença de arbustos, ou até 

mesmo árvores mais frondosas com um espaçamento considerável entre elas. 

As áreas degradadas foram consideradas aquelas nas quais se puderam observar o 

solo exposto, caracterizando a exploração e degradação daquela área observada. 

 

 

Atividade 3: Execução do Mapa de Risco a escorregamentos em encostas 

 

Esta atividade consiste no mapeamento do risco a escorregamentos em encostas a 

partir do cruzamento da susceptibilidade a escorregamentos com os dados de uso e ocupação 

do solo. Para tanto, foi feita uma adaptação da fórmula utilizada por Westen (2006), onde 

risco é representado na Equação 1 da seguinte forma: 

 

Risco = ∑ [H ∑ (VA)]  

 

(Eq. 1) 

 

Onde: 

 

 (H) é representado pelo perigo expressado em função da probabilidade da ocorrência 

dentro de um período de freqüência,  
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 (V) representa a vulnerabilidade física dos elementos que estão expostos ao risco, 

onde é atribuído um valor (0 a 1) para cada elemento; 

 (A) significa os danos causados aos elementos que estão em risco. 

 

Aplicando a definição do risco aos atributos identificados na área em estudo tem-se a 

Equação 2: 

 

 

Risco a escorregamentos = [Susceptibilidade SINMAP *(vulnerabilidade da tipologia de 

uso e ocupação do solo * Densidade de Habitações)] 

 

(Eq. 2) 

 

Onde: 

Susceptibilidade SINMAP: é a susceptibilidade do meio físico ao escorregamento, calculado 

através do uso do SINMAP, conforme encontrado em Gomes et al. (2008). A susceptibilidade 

SINMAP varia de 0 a 10, conforme as classes apresentadas na Tabela 4. 

Tabela 4 - Classes de susceptibilidade a escorregamentos de acordo com o modelo SINMAP. 

Classe Valor de Susceptibilidade 

Muito Alta Susceptibilidade 0 – 0,5 

Alta Susceptibilidade 0,5 – 1,0 

Média Susceptibilidade 1,0 – 1,5 

Baixa Susceptibilidade 1,5 – 10 

 

O SINMAP consiste em um programa computacional, desenvolvido por Pack et al. 

(1998) e implementado na forma de extensão do software Arcview 3.2 que abrange modelos 

de ruptura translacional ou planar de taludes infinitos saturados, estando a saturação 

representada por fatores do relevo e modelos de fluxo hidrogeológico (VIEIRA et al., 2005). 

Segundo Gomes et al. (2008), os valores de baixa susceptibilidade a escorregamentos 

são os terrenos que, sob condições de uso inadequado, apresentam índice de estabilidade 

maior que 1,5 (probabilidade >50% do fator de segurança ser >1). As áreas de média 

susceptibilidade são aquelas que apresentam terrenos que sob condições de uso inadequado 

apresentam índice de estabilidade entre 1,0 e 1,5 (probabilidade <50% do fator de segurança 

ser >1). Já as áreas de alta susceptibilidade a escorregamentos tratam-se das que possuem 

terrenos que, sob condições de uso inadequado, apresentam índice de estabilidade entre 0,5 e 

1,0 (probabilidade <50% do fator de segurança ser <1). E as áreas de muito alta 
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susceptibilidade a escorregamentos: terrenos que sob condições de uso inadequado 

apresentam índice de estabilidade menores que 0,5 (probabilidade >50% do fator de 

segurança ser <1).  

Esses valores foram delimitados de modo a representar um resultado indicando que, 

quanto maior o índice, menor seja a susceptibilidade e, por consequência, o risco a 

escorregamento. 

 

Vulnerabilidade do Uso e Ocupação do Solo: representa a vulnerabilidade das tipologias de 

uso e ocupação do solo, onde para cada classe fora atribuído um valor de vulnerabilidade, 

conforme a Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Classes de vulnerabilidade do uso e ocupação do solo. 

Classe Valor de Vulnerabilidade 

Área de ocupação subnormal em expansão 0,25 

Área degradada com exposição de solos 0,25 

Área de ocupação subnormal 0,5 

Área urbana consolidada 1 

Cobertura vegetal rala 2 

Cobertura vegetal densa 3 

 

Da mesma maneira que a susceptibilidade, os valores de vulnerabilidade foram 

delimitados de modo que demonstrasse que, quanto maior o índice, melhores as condições do 

local e menor o risco de deslizamento. Valores iguais ou maiores que 1representam tipologias 

que melhoram as condições de estabilidade. Por outro lado, valores de vulnerabilidade 

inferiores a 1 aumentam a susceptibilidade a escorregamentos. 
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Figura 20 - Peso do uso e ocupação do solo do município de Ilhéus-BA, 2014. Elaborado pela autora. 

 

 (Densidade habitacional) – representa a grandeza dos danos a serem causados na área. Para 

tanto a grandeza a ser medida será a densidade habitacional na forma de domicílios/km
2
. 

  

Para o cálculo do dano foi realizada uma subsetorização das classes de uso e 

ocupação do solo, contabilizando as diferentes densidades habitacionais e populacionais das 

diferentes áreas de um mesmo setor. Desta maneira, foi gerada uma tabela com a quantidade 

de domicílios de cada um desses subsetores e destas quantidades foram calculadas as 
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densidades habitacionais em virtude da área do polígono dos subsetores em que estão inclusos 

os domicílios. 

Tendo em vista que quanto maior o valor da densidade habitacional maior o risco a 

escorregamentos, tem-se uma situação de necessidade de inversão de proporcionalidade na 

fórmula sugerida na Equação 2. Além disso, os elevados valores de densidade habitacional 

(ocorrentes entre 1 e 7000 domicílios por km
2
) a serem multiplicados pelos valores variáveis 

de 0 a 3 da Vulnerabilidade das tipologias de uso e ocupação, e dos valores variáveis de 0 a 

10 da susceptibilidade, remetem ao cenário em que os valores finais do Risco a 

escorregamentos estariam extrapolando a escala de susceptibilidades variável de 0 a 10. Neste 

cenário optou-se pela criação de uma variável de nivelamento dividindo-se, inversamente a 

densidade habitacional por 1.000, resultando na fórmula utilizada e apresentada na Equação 3. 

 

Risco a escorregamentos = [Susceptibilidade SINMAP *(vulnerabilidade da tipologia de 

uso e ocupação do solo * (1/densidade de habitações*1000))] 

 

(Eq. 3) 

 

Por fim, em ambiente de Sistemas de Informações Geográficas, mais precisamente 

com a utilização da ferramenta Raster Calculation do ArcGis 9.1 os planos de informações da 

susceptibilidade, das tipologias de vulnerabilidade de uso e ocupação do solo e dos danos 

causados pela presença de habitações, foram modelados de acordo com a Equação 3 tendo em 

vista a geração do Mapa de Risco a Escorregamentos do centro urbano de Ilhéus. 

 

 
Figura 21- Subsetorização das classes de uso e ocupação do solo do município de Ilhéus-BA , 2014. 
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Figura 22 - Subsetorização das classes de uso e ocupação do solo no município de Ilhéus-BA, 2014. 
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4 CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-AMBIENTAL E DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

DA ÁREA 

 

 

Neste capítulo será descrita a área em estudo com relação aos aspectos associados ao 

entendimento da distribuição do risco de escorregamentos de encostas. 

 

 

4.1 – Aspectos do substrato rochoso e forma de relevo 

 

De acordo com Gomes et al. (2008), na área estudada, ocorrem dois ambientes 

geológico-geotécnicos distintos: o domínio dos depósitos sedimentares não consolidados 

quaternários e o domínio das rochas do substrato cristalino (Figura 19).  

A respeito do domínio dos depósitos sedimentares não consolidados quaternários, os 

autores afirmam que este se apresenta representado pela ocorrência de materiais sedimentares 

de diversas filiações, resultantes de inúmeras variações ocorridas no nível do mar durante o 

Quaternário, sendo estes: 

 

a) Areia de Praia Atual – São formados por sedimentos marinhos de granulometria média 

a grosseira compostos predominantemente por grãos de quartzo e secundariamente por 

biodetritos, fragmentos de rocha e minerais pesados. Na área em estudo apresenta-se 

ao longo das faixas de praia. 

b) Manguezais Atuais - Materiais argilo-siltosos ricos em matéria orgânica (Martin et al. 

1980 apud Gomes et al., 2008). Encontram-se distribuídos pelas margens dos rios 

Cachoeira e Fundão, em áreas de planícies de marés no interior do estuário de Ilhéus. 

c) Terraços Arenosos Marinhos Holocênicos – Depósitos sedimentares resultantes da 

máxima transgressão Holocênica constituídos por areias que apresentam bom a 

moderado selecionamento (Martin et al. 1980 apud Gomes et al., 2008). Na área 

estudada, o topo destes terraços se situa até 4 metros acima do nível atual da preamar 

representando o substrato das áreas planas do centro comercial e trecho da Av. Soares 

Lopes. 

d) Depósitos Flúvio-lagunares Holocênicos – Depósitos sedimentares de origem flúvio-

lagunar ocorrente em áreas atualmente emersas localizadas no interior do estuário de 

Ilhéus e associados aos eventos de variação do nível do mar durante o Holoceno. São 
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representados por areias e siltes argilosos ricos em matéria orgânica (Martin et al. 

1980).  

 

 

 
Figura 23 – Substrato Rochoso da área em estudo.  

 

 

No que diz respeito à geologia do Complexo Cristalino, afirma-se que praticamente 

57% da área de estudo estão sobre rochas do substrato cristalino de idade Pré-Cambriana, 

fazendo parte do Cinturão de Itabuna. Este Cinturão é constituído por charnoquitos, gnaisses, 

migmatitos e anfibolitos, em fácies granulito (ARCANJO, 1997 apud GOMES et al., 2008). 
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Neste contexto, conforme informações de Gomes et al. (2008), o domínio do Complexo 

Cristalino subdivide-se em 2 unidades: 

 

a) Granulitos do Complexo Ilhéus - Associação de rochas cristalinas com arranjo estrutural e 

estratigráfico complexo e paragêneses minerais de alto grau metamórfico, genericamente 

chamadas de granulito. Rochas essencialmente vulcanogênicas, calcoalcalinas e subalcalinas 

granulitizadas (ARCANJO, 1997 apud GOMES et al., 2008). 

b) Granulitos do Complexo Ibicaraí - Buerarema - Ortognaisses félsicos, calcoalcalinos a 

teoleíticos granulitizados (ARCANJO, 1997 apud GOMES et al., 2008).  

 

Segundo Gomes et al. (2008), no domínio do Complexo cristalino as encostas são 

alongadas, com vertentes esculpidas em perfis de alteração que apresentam espessuras de até 

30 metros, diferindo entre si pelo grau de evolução do solo e/ou pelas modificações 

introduzidas por corte mecânico do terreno. 

Com relação às formas de relevo, de acordo com Franco (2008), o relevo da cidade 

de Ilhéus é formado por planícies, sendo estas as superfícies com baixa variação de altitude e 

declividade inferior a 5%; áreas de colina com relevo suavizado, predominando amplitudes da 

ordem de 40 m, podendo atingir até 100 m, possuindo encostas levemente sulcadas por linhas 

de drenagem e topos amplos e arredondados, apresentando vales abertos; e por morrotes que 

apresentam relevo ondulado com a presença de topos amplos e alongados, com 

predominância de amplitudes em torno de 60 m, podendo atingir até 100 m (Figuras 20 e 21). 

É afirmado ainda que as declividades superiores a 30% apresentam densidade de 

linhas de drenagem variável, sendo maior nas encostas mais íngremes e presença de vales 

fechados. O autor reintera que, neste tipo de relevo é permitido ocupação, mas existem alguns 

lugares críticos, tais como, cabeceiras de drenagem e encostas com alta declividade. 
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Figura 24 – Hipsometria da área em estudo. Elaborado pela autora. 

 
Figura 25 – Classes de declividade da área em estudo. Elaborado pela autora. 
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4.2 - Aspectos de uso e ocupação do solo 

 

 

O mapeamento realizado teve como intuito entender a distribuição das diferentes 

tipologias de uso e ocupação, tendo em vista a sua interveniência como elemento de 

vulnerabilidade no fenômeno de escorregamentos em encostas. De acordo com a Figura 22, as 

tipologias mapeadas foram: área de vegetação densa, área de vegetação rala, área de ocupação 

subnormal, área de ocupação subnormal em expansão, área de ocupação urbana consolidada e 

área degradada com exposição do solo.  

As áreas consolidadas, caracterizadas pela ocupação racional e ordenada do espaço 

caracteriza-se pela ocorrência de padrões habitacionais que evidenciam cuidados e 

procedimentos técnicos construtivos, além da baixa vulnerabilidade aos problemas 

decorrentes da ação antrópica e a baixa susceptibilidade ao risco de deslizamento de encostas, 

conforme também identificado no trabalho de Lima & Gomes (2008). 

As áreas de ocupação urbana consolidada estão dispostas em locais mais favoráveis a 

urbanização, sendo mais antigas e dispondo de todos os recursos urbanos, ruas asfaltadas, 

iluminação adequada, podendo caracterizar áreas comerciais, industriais ou residenciais. Esse 

tipo de classe se configura em relevo relativamente plano e central, podendo estar próxima de 

áreas de ocupação subnormal, porém apresentando baixo risco de escorregamento para as 

edificações e populações (Figura 27). 

De acordo com a Figura 26 os bairros da Cidade Nova, do Centro, do Alto da Vitória 

e parte do Malhado são exemplos de áreas consideradas consolidadas. Os quantitativos em 

área podem ser vistos na Tabela 6. 

 

 

Tabela 6 – Classes e áreas de uso e ocupação do solo de Ilhéus – Ba 

Classe Área (Km²) Área (%) 

Urbana consolidada 423,17 38 

Vegetação densa 295,73 27 

Ocupação subnormal 177,29 16 

Cobertura vegetal rala 170,91 15 

Ocupação subnormal em expansão 34,10 3 

Área degradada 12,42 1 

Área total     1113,62     100 
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Figura 26 – Uso e ocupação do solo da área em estudo, 2014. Elaborado pela autora. 
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Figura 27 – Ocupação urbana consolidada no bairro Teotônio Vilela, Ilhéus-BA. Fonte: DERBA, 2010.  

 

 

Com relação à ocupação subnormal, que representa 16% da área de estudo e da 

subnormal em expansão, cuja ocupação é de 3% do território, se for considerada a soma das 

duas tipologias de ocupação, percebe-se que resulta em um grande espaço, impróprio para a 

moradia, mas que foi ocupado. 

As ocupações subnormais (Figura 28) podem ser entendidas como todas aquelas que 

não foram realizadas adequadamente, instalando residências em locais de declividade superior 

a 45º, topos de morros, áreas próximas a rios, a matas e a manguezais. Estas áreas, muitas 

vezes, não possuem pavimentação nas ruas, ou serviços de saneamento e iluminação. 

 

 

 
Figura 28 – Ocupação subnormal. Fonte: DERBA, 2010. Escala 1:2.000. 
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No caso das áreas de encostas, ressalta-se a relevância em se estudar as condições de 

exposição a riscos dessas populações, uma vez que estas ocupam locais que, provavelmente já 

apresentam alguns fatores que agravam o risco a escorregamento, e a construção de 

residências irregulares e pode agravar ainda mais a situação. Acontece que, se a área de 

encosta tiver alguma vegetação sobre ela, o solo ficará protegido do impacto direto das gotas 

da chuva e isso poderá reduzir o risco presente anteriormente. No entanto, se essa vegetação é 

retirada e é feito um “corte” na encosta para iniciar a construção, uma declividade que antes 

era de uma média de 45º passa a ter quase 90º deixando o solo totalmente instável e 

provocando o escorregamento quando ocorrer a chuva. 

As áreas de ocupação subnormal em expansão (Figura 29) são caracterizadas por 

estarem em situações mais precárias que as ocupações subnormais por constituírem-se de 

ocupações mais recentes e por isso, certamente não possuem ainda os serviços urbanos 

básicos de saneamento, iluminação e pavimentação, sendo que estão mais próximas das áreas 

de vegetação e de encostas e topos de morro, podendo, algumas vezes serem quase 

imperceptíveis. 

São exemplos de bairros situados em área subnormal o Alto do Amparo, Alto do 

Coqueiro, Alto do São Domingos, Alto da Soledade, Alto da Conquista (Santa Inês), Avenida 

Urbelândia (Anísio Pereira), Alto da Esperança, Avenida Esperança e Avenida Princesa 

Isabel.  

 

 
Figura 29 – Ocupação subnormal em expansão. Notar o avanço da ocupação em direção à mata. Fonte: DERBA, 

2010. Escala 1:2.000. 
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Por outro lado, uma área equivalente a quase 30% do território estudado é coberta 

por vegetação densa (Figura 30), que corresponde a toda área com uma quantidade de 

vegetação significativa, podendo representar áreas de Mata Atlântica ou com presença de 

árvores frutíferas e/ou frondosas, ou até mesmo manguezais e áreas de Cabruca mais densas 

(tipo de plantio do cacau, que utiliza as sombras das árvores maiores, desmatando a vegetação 

de médio a pequeno porte). 

O risco desse tipo de plantio é justamente a perda da biodiversidade da flora nativa, 

mesmo que atinja as espécies de pequeno e médio porte e “preserve” as árvores maiores. 

Portanto, este tipo de imagem não é ideal para avaliar o nível de preservação considerando os 

fatores citados, mas é eficiente para avaliar o risco de escorregamento, pois a presença da 

vegetação, na maioria das vezes significa ausência de residência, e isso acaba por eliminar o 

risco de ocorrer escorregamento numa encosta. 

 

 

 
Figura 30 – Aspecto da vegetação densa às margens do Rio Cachoeira, nas proximidades da Avenida Princesa 

Isabel. Fonte: DERBA, 2010. Escala 1:2.000. 

 

 

Pôde ser observado também na tabela 6, que a cobertura vegetal rala, de 15%, 

representa algumas pastagens ou mesmo início de retirada de vegetação, sendo relevante a 

presença de áreas degradadas (1%), no sítio urbano de Ilhéus, devidas a atividades 

potencialmente impactantes, como por exemplo, a mineração. 
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Essas áreas de vegetação rala (Figura 31) têm como característica principal o fato de 

possuírem pouca ou nenhuma árvore de grande porte, sendo visualizadas áreas de gramíneas 

ou com a presença de arbustos e pequena quantidade de árvores densas. 

 

 

 
Figura 31 – Cobertura vegetal rala na zona rural do município de Ilhéus. Fonte: DERBA, 2010. Escala 1:2.000. 

 

 

Já as áreas degradadas (Figura 32), no que diz respeito às características físicas, 

caracterizam-se como qualquer área com solo exposto, sem nenhuma presença de vegetação 

(nem mesmo gramíneas), geralmente próximas a locais de intensa urbanização, ou mesmo em 

locais onde anteriormente funcionava alguma atividade de grande potencial impactante, 

considerando-se o aspecto ambiental. 

 

 

 

Figura 32 – Área degradada com solo exposto. Fonte: DERBA, 2010. Escala 1:2.000. 
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Essas áreas degradadas com exposição do solo, geralmente se encontram em 

situações de erosão avançadas, em que a fertilidade do solo está esgotada assim como a 

coesão de suas partículas. No que diz respeito ao risco a escorregamentos, ele é aumentado 

nessas áreas, pois a redução da coesão entre as partículas faz com que o solo escorregue com 

mais facilidade. 

Diante dos setores de uso e ocupação do solo apresentados, percebe-se que cada 

tipologia influencia o risco a escorregamento de encosta de uma maneira diferente, de modo 

que alguns minimizam os riscos, como é o caso da vegetação densa, e outros o agravam, 

como se observa nas ocupações subnormais. A partir dessa observação já se pode pressupor 

que as áreas de maior risco proveniente de aspectos naturais poderão sair da classificação de 

risco, se houver um setor de uso e ocupação minimizador de risco a escorregamento ou, por 

outro lado, um local de característica natural de risco baixo pode ter o nível de risco 

aumentado se houver um uso e ocupação agravante. 
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5 AVALIAÇÃO DE RISCO A ESCORREGAMENTOS EM ENCOSTAS DO SÍTIO 

URBANO DE ILHÉUS 

 

 

Neste capítulo serão apresentados os fatores considerados para o cálculo do risco a 

escorregamentos da área urbana do município de Ilhéus. 

 

 

5.1 - A susceptibilidade a escorregamentos em encostas  

 

 

O primeiro fator estudado foi a susceptibilidade que parte do princípio de que a 

ocorrência de áreas susceptíveis a escorregamentos se associa apenas as características do 

meio físico do local, conforme já mencionado em Gomes et al. (2008). Sendo assim, o mapa 

de susceptibilidade ao escorregamento (Figura 29) foi elaborado considerando-se os fatores 

ligados aos processos de instabilidade, a exemplo da hipsometria, declividades, características 

geotécnicas e hidrogeológicas dos solos, modelados com a utilização do grid de informações 

geradas pelo software SINMAP. 

No modelo adotado a susceptibilidade a escorregamentos acompanha a variação da 

declividade, em uma relação em que quanto maior a declividade maior a susceptibilidade a 

escorregamentos. 

Conforme exposto no mapa, o agrupamento de valores de alta a Muito alta 

susceptibilidade em algumas encostas da cidade já permite a identificação de áreas que 

potenciais a ocorrência de risco a escorregamento. Porém, o fato desta variável não ter ação 

com efetividade isolada, não demonstra o risco real do local, sendo necessário o 

conhecimento dos demais fatores que agem sobre a área, a exemplo da vulnerabilidade da 

tipologia de uso e ocupação e o dano associado em virtude da densidade habitacional. 
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Figura 33 – Mapa de susceptibilidade ao escorregamento na área de estudo, 2014. Elaborado pela autora. 

 

  

5.2 Vulnerabilidade do uso e ocupação do solo 

 

 

Após o entendimento da variação da susceptibilidade, analisou-se a vulnerabilidade 

do uso e ocupação do solo com relação ao risco da ocorrência de escorregamentos. Deste 
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modo, foram atribuídos pesos as classes de vulnerabilidade, de acordo com o apresentado na 

Tabela 5. O mapa da Figura 34 apresenta a distribuição das classes de uso e ocupação do solo, 

sendo aplicados seus respectivos pesos. 

Ao analisar o mapa das classes de vulnerabilidade gerada, verifica-se que a área de 

ocupação urbana consolidada se encontra mais centralizada, ocupando locais de declividade 

relativamente plana, e como as próprias características deste tipo de ocupação sugerem, os 

locais já possuem certo tempo que se estabeleceram e por isso apresentam melhores condições 

de habitação. Com relação às áreas de ocupação subnormal e subnormal em expansão, sua 

ocorrência pode ser observada nos locais menos propícios para moradia, como em altas 

declividades, próximos às áreas de vegetação, e às margens dos rios (áreas de proteção 

permanente - APP). 

Como o objetivo do estudo foi prever o risco final, após serem considerados os 

fatores que influenciam a probabilidade de ocorrer o escorregamento, quando foi exposta a 

sobreposição do mapeamento da vulnerabilidade com o de susceptibilidade, pôde ser 

observado que essas áreas de ocupação subnormal e subnormal em expansão agravaram o 

risco nos locais mais susceptíveis. Pôde ser visto também que esse tipo de ocupação ocorre 

justamente em locais de alto grau de susceptibilidade. 

Pode ainda ser verificado neste mapeamento de vulnerabilidade, a ocorrência de 

pequenos fragmentos de vegetação rala, entre locais habitados e até já totalmente urbanizados, 

o que pode representar além desse tipo de vegetação de fato, alguns jardins, campos, locais 

recentemente desmatados e também que serão utilizados para construções. 

As áreas de vegetação densa são observadas, preferencialmente, nas áreas mais 

periféricas da área urbana, próximas às margens dos rios. Como já foi mencionado, no 

momento da exposição do cruzamento de dados, será notado que este tipo de vegetação 

apresentará condições que diminuirão os níveis de risco ao escorregamento ou mesmo 

anularão este risco. 
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Figura 34 – Classes de vulnerabilidade do Uso e Ocupação do Solo no centro urbano do município de Ilhéus-

Bahia, 2014. Elaborado pela autora. 
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5.3 - Cálculo do dano dos elementos em risco 

 

 

Nesta etapa, segundo a equação de risco já mencionada, considera-se, além da 

susceptibilidade e da vulnerabilidade, o dano que poderá ser causado por um possível 

deslizamento, de modo que o dano consiste em qualquer ação que venha a causar prejuízo 

social, econômico ou financeiro. 

É importante ressaltar que o mapeamento do dano foi aplicado apenas nas áreas de 

ocupação subnormal e subnormal em expansão, uma vez que o dano está diretamente ligado a 

prejuízos de cunho social, econômico ou financeiro, ou seja, fatores humanos. Assim, não irá 

ocorrer danos em escorregamentos que aconteçam numa área de vegetação densa ou rala, ou 

mesmo em áreas degradadas, já que não existe habitação nesses locais. Além disso, de 

maneira geral, também não ocorrerá dano nas áreas de ocupação urbana consolidada, já que 

este tipo de ocupação não ocorre áreas com susceptibilidade Alta a Muito Alta ao 

escorregamento, e sem a ocorrência do escorregamento não tem como existir dano. Essas 

áreas somente poderão sofrer algum dano se estiverem próximas aos locais com possibilidade 

de ocorrer o escorregamento. Porém, nesse estudo, não houve cálculo para o dano relacionado 

à proximidade. 

Por conta das questões mencionadas, a Figura 35 apresenta apenas a densidade de 

habitações em áreas subnormais do município de Ilhéus, e pode-se verificar que esta 

densidade varia de apenas uma residência por km², em áreas de ocupação subnormal em 

expansão (locais recentemente desmatados ou próximos à vegetação densa, por exemplo) até 

ocupações de mais de 7.000 domicílios por km². 

No caso das áreas de maior densidade populacional, estas podem ser observadas na 

região mais central da área estudada, o que pode ser justificado pela facilidade em encontrar 

serviços. Porém observam-se apenas pequenas áreas que apresentam esta densidade 

populacional, o que pode ser justificado pelo preço de aquisição destes terrenos mais centrais. 

Nas áreas periféricas puderam ser notadas grandes áreas de ocupação subnormal com 

densidades populacionais que podem ser consideradas de medianas a altas (entre 3.000 e 

7.000 domicílios por km²), o que pode ser explicado pelos valores de aquisição dos terrenos 

mais acessíveis. 

Após observadas essas variações, percebe-se que o dano, quando for adicionado aos 

demais mapeamentos, irá gerar o mapa de risco a escorregamentos em encostas com as 
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dimensões reais do problema, pois já terão sido considerados todos os fatores e influenciam a 

intensificação do nível deste risco. Assim, se o dano for avaliado de maneira isolada, assim 

como a susceptibilidade e a vulnerabilidade, não apresentará os níveis de risco reais. 
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Figura 35 – Densidade de habitações em áreas subnormais na área de estudo (Domicílios/km²), 2014. Elaborado 

pela autora. 
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5.4 - Mapa de risco a escorregamentos em encostas 

 

 

Atendendo ao descrito na metodologia, para estimativa da distribuição do risco a 

escorregamentos em encostas no centro urbano da cidade de Ilhéus, levou-se em consideração 

as variáveis associadas aos aspectos naturais, fatores relacionados ao uso e ocupação do solo e 

o possível dano a ser gerado pela ocorrência de escorregamentos de encostas. 

Desse modo, no presente estudo, puderam ser observados inicialmente, os aspectos 

naturais, por meio da susceptibilidade, juntamente com os fatores antrópicos, representados 

pelo uso e ocupação do solo. Importante lembrar que a componente natural se refere aos 

agentes morfogenéticos, combinados com parâmetros geotécnicos e feições geológico-

estruturais, enquanto que a componente antrópica está relacionada a variáveis próprias da 

atividade humana que interagem de modo agravante com os fatores naturais. 

Por conseguinte, para gerar o mapeamento de Risco da Figura 36, observou-se a 

aplicação da álgebra de mapas com os valores constantes nas tabelas 4 e 5 da metodologia, ou 

seja, a sobreposição dos mapeamentos da susceptibilidade, considerando as características 

naturais com o da vulnerabilidade, que corresponde ao uso e ocupação do solo. 

Assim, na utilização da fórmula de Westen (2006), o risco foi o resultado da 

multiplicação, ou seja, do cruzamento entre probabilidade (susceptibilidade – H) e a 

vulnerabilidade (uso do solo – V) e intensificado pelo dano (A) que a ocorrência de um 

escorregamento poderia causar. 

Para que fosse gerado este mapa de risco, nota-se a adoção de procedimentos para 

digitalização e/ou elaboração de mapas no programa ArcGis 9.1 do “Environmental Systems 

Research Institute” (ESRI), sendo utilizada a ferramenta “spacial analyst” para setorizar e 

classificar os riscos nos níveis propostos. 

Desta forma, em áreas que anteriormente havia determinado nível de risco, somente 

considerando-se a susceptibilidade (componentes naturais), quando foi adicionado o 

componente de uso e ocupação do solo (antrópico), observou-se variações nestas áreas de 

risco. Ou seja, como foi exemplificado anteriormente, quando as condições naturais do 

ambiente eram propícias ao escorregamento, se houvesse, por exemplo, uma cobertura 

vegetal, esta acabava por diminuir o risco a deslizamento ou até mesmo anulava este risco. 

Por outro lado, caso nesta mesma área se observasse alguma ocupação subnormal, o risco a 
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escorregamento agravou a probabilidade de ocorrência do deslizamento. Estas variações 

podem ser visualizadas na Figura 37. 

 

 

 
Figura 36 – Classes de risco a escorregamentos em encostas da área estudada. Elaborado pela autora. 
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Assim, numa análise aos trabalhos realizados anteriormente por Gomes et al. (2008) 

e Franco (2008) e considerando-se o objetivo de atualização das áreas de risco estudadas, 

numa observação das áreas de risco geradas por aqueles autores e as geradas por este trabalho, 

ficam evidentes algumas diferenças, uma vez que outrora não fora considerado o uso e 

ocupação do solo do município estudado. Diante disto, este trabalho complementa os 

anteriores, verificando-se isto no mapeamento da Figura 36. 

Além do uso e ocupação do solo, conforme foi definido no item 5.2, foi gerado 

também o mapeamento do dano que será causado, caso ocorra o deslizamento. Este fator 

também complementará as informações dos mapeamentos anteriores (Figura 37), com o 

panorama real das áreas de risco a escorregamentos, apresentando tanto os aspectos naturais 

quanto antrópicos e ainda contando com a prospecção do dano a ser gerado. 

Comparando-se este mapeamento àquele realizado somente com os dados de 

susceptibilidade e vulnerabilidade, percebe-se que, nos locais onde foram observadas as 

maiores densidades populacionais, os riscos a escorregamento, caso existissem, foram 

intensificados. Ou seja, se o risco de uma área de alta susceptibilidade ao deslizamento foi 

intensificado por uma ocupação subnormal, esse risco foi mais intensificado por uma situação 

de alta densidade populacional, ou foi amenizado, se verificada uma densidade populacional 

baixa, ou pela ocorrência de área de cobertura Vegetal. 

 

 

     
Figura 37 – Influencia da tipologia de uso e ocupação do solo e da densidade habitacional, aliada as 

características de susceptibilidade na definição do Risco a escorregamentos em encostas. A) Área de cobertura 

vegetal densa; B) Área de Média a Alta susceptibilidade a escorregamentos; C) Área de Risco Baixo gerada a 

partir da ação da tipologia de uso e ocupação do solo na susceptibilidade a escorregamentos. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Ainda de acordo com o Mapa da Figura 37, nota-se que as áreas de coloração 

esverdeada apresentam classe de risco de valor menor que 0,5 significando que, após o 

cruzamento dos dados de susceptibilidade, vulnerabilidade e dano, concluiu-se que o risco ao 
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escorregamento nessas áreas foi baixo. Essas áreas apresentaram, em sua maioria, ocupações 

urbanas consolidadas ou áreas com presença de vegetação. Com relação às condições 

naturais, predominaram locais relativamente planos, ou com declividades consideradas 

suaves. Quando ocorreu alguma situação de risco, esta foi minimizada por uma situação 

favorável à não ocorrer o escorregamento. 

Contrapondo-se às áreas de baixo risco, as áreas de risco médio, alto e muito alto 

observadas se distribuíram, em sua maioria, nas encostas íngremes. As áreas de coloração 

amarelada representaram o risco médio com valores entre 0,25 e 0,5, a cor rosa equivalente às 

áreas de risco alto, com índice variáveis de 0,125 a 0,25 e as áreas em vermelho representado 

aos níveis de risco muito altos, variando os índices de 0 a 0,125. 

Nota-se também que as áreas de risco observadas se concentram na região mais 

central do território estudado, se localizando nas encostas com maior presença de habitações. 

 

 

5.5 – Sugestões de medidas preventivas e mitigadoras do risco a escorregamentos 

 

 

Levando-se em consideração a existência de áreas de risco alto a muito alto, faz-se 

necessário a realização de planos de prevenção e/ou mitigação dos escorregamentos e das 

consequências da ocorrência do mesmo. Sendo assim, devem ser realizados planos de 

evacuação das áreas de risco, bem como de contenção de encostas, com a utilização dos mais 

diversos meios apresentados no tópico que trata da prevenção e mitigação dos deslizamentos, 

neste trabalho. 

Dessa forma, inicialmente devem ser avaliados os principais locais de risco, 

conforme foi feito no presente estudo. Em seguida, deve acontecer um processo de 

informação da população exposta àquele risco, por meio de utilização dos mais variados 

instrumentos de comunicação, como panfletos, anúncios de televisão e rádio, palestras, dentre 

outros. Após isto, deve-se então adotar uma medida preventiva de contenção após estudo de 

cada caso, escolhendo a estratégia mais adequada (utilização de lonas, paredes de contenção, 

contenção biotecnológica, drenagem do solo, dentre outras). 
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As estratégias irão requerer uma equipe multidisciplinar de profissionais, pois envolverão 

diversos âmbitos, como os contextos sociais, econômicos, financeiros, biogeotecnológicos, 

ambientais e de comunicação. Assim, percebe-se a importância dos investimentos nos mais 

diversos tipos de estudos relacionados ao tema, uma vez que os deslizamentos desencadeiam 

prejuízos financeiros, e muitas vezes, perdas humanas, e no entanto, com as informações e 

ações adequadas, é um desastre que pode ser evitado. 
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

O estudo realizado acerca da avaliação da ocorrência de áreas de risco de 

escorregamentos em encostas na cidade de Ilhéus-BA consistiu na atualização de 

mapeamentos de áreas de risco elaborados por Gomes et al. (2008) e Franco (2008) e 

complementação destes trabalhos, por meio da inserção do fator “uso e ocupação do solo” 

atrelado ao dano que poderá ser causado na ocorrência de escorregamentos. 

 Na revisão dos mapeamentos realizados anteriormente, observou-se a consideração da 

susceptibilidade ao escorregamento observada na área de estudo, de modo que foram 

elencadas características naturais da região como relevo e hipsometria, dentre outras, obtendo-

se assim mapas de susceptibilidade ao risco de deslizamentos de encostas. 

Na etapa de elaboração do mapa de uso e ocupação do solo, percebeu-se que a área 

urbana de Ilhéus possui parte de seu processo de urbanização relativamente estabilizado, 

apresentando, porém, muitas áreas de ocupação subnormal (em expansão e já estabelecidas). 

Em consonância ao referido, pôde ser observado que as ocupações subnormais já 

estabelecidas e em expansão ocupam juntas cerca de 20% da área urbana da cidade, tratando-

se assim de uma situação preocupante, em que uma parcela significativa da população está 

exposta a algum tipo de risco, por ocupar espaços impróprios para a habitação. 

No que diz respeito ao dano que pode ser causado pela ocorrência do deslizamento 

de encostas, foi visto que este só poderá ser observado em áreas de ocupação subnormal (em 

expansão e já estabelecidas), uma vez que seus efeitos são considerados apenas se ocorrerem 

prejuízos financeiros, sociais ou econômicos, ou seja, ligados às ocupações expostas aos 

riscos de escorregamentos.  

Assim, ao cruzar as informações de susceptibilidade, representada pelas condições 

naturais da área estudada (H), à vulnerabilidade, que considera o uso e ocupação do solo de 

Ilhéus (V), e ao dano (A), foi elaborado um mapeamento das áreas de risco da cidade. 

Diante disso, puderam-se perceber as diferenças entre os mapeamentos anteriores e o 

mapa de risco atual, primeiramente pela utilização de metodologias distintas, em que no 

presente estudo foram utilizadas fotografias aéreas mais atuais (DERBA, 2010) com relação 

aos outros trabalhos (CONDER, 2002), segundo, pelo agravamento do nível de risco de locais 

que apresentavam ocupações subnormais estabelecidas ou em expansão, e terceiro, pela 

intensificação do risco onde havia maior densidade populacional. Deve-se observar também 
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que a dinâmica de uso e ocupação do solo sofre constantes modificações e isto também 

influenciou nas diferenças. 

No mesmo sentido, áreas de risco que não apresentavam ocupação e possuíam uma 

cobertura vegetal, por exemplo, tiveram esse nível de risco diminuído, uma vez que terá baixa 

possibilidade de causar prejuízos humanos, ambientais ou mesmo financeiros, justificando 

também a participação do fator dano neste mapeamento. 

Desta forma, como já se observaram alterações nas áreas de risco mapeadas com 

relação a estudos anteriores, apenas com a inserção do fator de uso e ocupação do solo, 

quando foi inserido o dano, notou-se que foi gerado um mapeamento de risco mais completo, 

podendo posteriormente ser entregue à Prefeitura Municipal e Defesa Civil do município, no 

intuito de auxiliar na prevenção e combate aos riscos a deslizamentos de encostas em Ilhéus – 

Bahia. 
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