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RESUMO: Este trabalho consiste no estudo da distribuição espacial dos movimentos de massa no
bairro de Rurópolis, município de Ipojuca-PE, localizado ao sul da Região Metropolitana do Recife
(RMR). A área apresenta um histórico de deslizamentos nos períodos de intensas e recorrentes
precipitações que ocorrem durante o outono-inverno (março-setembro), principalmente em locais de
encostas densamente ocupadas por moradias. O objetivo desta pesquisa foi avaliar os parâmetros
topográficos na influência dos movimentos gravitacionais e como tais fatores tornam a área objeto de
estudo susceptível a tais eventos. Os mapas temáticos foram gerados por meio de um MDT (Modelo
digital do Terreno) processados em ambiente SIG. Os principais resultados obtidos indicaram a
presença de habitações irregulares em áreas declivosas, classificadas como improprias para ocupação e
predominância de formas convexas.
PALAVRAS-CHAVE: encostas, uso e ocupação, geotecnologias
INTRODUÇÃO: O processo de urbanização brasileira, intensificado em meados da década de 1950,
evoluiu sem políticas de planejamento e gestão ambiental e territoriais voltadas para a expansão de
espaços urbanizados, gerando formas de usos e ocupações inadequadas nas crescentes zonas de
crescimento horizontal urbano, levando ao desencadeamento de impactos ambientais e riscos as
populações envolvidas em tal processo. Algumas dessas áreas de ocupações irregulares encontram-se
em relevos inclinados/declivosos, onde predominam formas de encostas côncavas-convexas. Nessas
áreas, ocorrem processos que podem modificar rapidamente a paisagem, como processos erosivos e
movimentos gravitacionais ou movimentos de massa, estes últimos, eventos causadores de potenciais
desastres, desencadeados por altos e prolongados índices pluviométricos sobre áreas habitadas
(CARVALHO E GALVÃO, 2006). Nesse contexto, o estado de Pernambuco destaca-se pelas
elevadas incidências desses processos em diversas áreas da Região Metropolitana do Recife (RMR)
(CEDEP, 2013). No bairro de Rurópolis (Figura 1), localizado no município de Ipojuca, extremo sul
da RMR, tem-se a predominância do solo Latossolo amarelo distrófico (EMBRAPA, 2011), com
índice pluviométrico anual médio de 1924 mm (CPRM, 2011), fatores que tornam os movimentos de
massa recorrentes em encostas da área, e justificam a necessidade de análise dos parâmetros
topográficos, por meio de Sistemas de Informação Geográfica, para reconhecimento de sua influência
sobre a susceptibilidade a movimentos de massa na área objeto de pesquisa.
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Figura 1 - A) Localização da área de estudo; B) Áreas declivosas em Rurópolis, Ipojuca-PE.
MATERIAL E MÉTODOS: Todos os mapas topográficos foram gerados a partir do MDT (Modelo
Digital do Terreno), com 30 m de resolução espacial, disponibilizado pelo CPRM (Companhia de
Pesquisa de Recursos Minerais) tendo como base a coleta de informações planialtimétricas do
município de Ipojuca-PE a partir da digitalização de cartas 1:25.000, realizadas pelo Exército
Brasileiro. Dessa forma, por meio do Software ArcGIS10.2, o mapa de declividade foi gerado a partir
da ferramenta Raster Surface (extensão 3D Analyst tools) classificado em três intervalos de
declividade, de acordo com Lei Lehmann (Lei Federal n° 6.766/79), que afirma que a ocupação urbana
é permitida no intervalo de 0°-9,6° de declividade, no segundo intervalo (9,7°- 16,7°), são necessários
laudos e análises técnicas para a ocupação, e no terceiro intervalo (>16,8°), não é permitida a
ocupação. Ainda utilizando a ferramenta Raster Surface, foram gerados os mapas de orientação das
encostas (aspecto), indicando as direções da rosa dos ventos, para as quais as encostas estão voltadas e
para onde se direciona o fluxo, o mapa de relevo sombreado que forneceu a visualização detalhada da
superfície, e o mapa de curvatura que classifica as formas das encostas como côncavas, retilíneas ou
convexas. Aplicando a ferramenta Flow Direction foi elaborado o mapa de direção de fluxo,
classificado por log10(m²), indicando a concentração dos fluxos superficiais e subsuperficiais da
drenagem (RAMOS et al., 2003).
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Como resultados observam-se nos mapas gerados que o bairro de
Rurópolis apresenta declividade (Figura 2) equivalente entre as classes. A primeira classe (0°-9,6°),
apresenta 48% da área total, demostrando áreas habitáveis, na segunda classe (9,7°-16,7°) com 18%,
são áreas sujeitas a análises técnicas, e na última classe (> 16,8°) 34% de áreas que não são permitidas
ocupações. Dessa forma, o bairro expressa 48% de áreas estáveis e 52% de áreas susceptíveis a
movimentos de massa. O mapa de curvatura (Figura 2) apresentou mais formas convexas (48%),
seguida por retilínea (38%) e côncava (14%), respectivamente. As áreas convexas distribuem mais
fluxos, sendo menos susceptíveis ao desencadeamento de movimentos de massa. As retilíneas
apresentam declividade mais constante e as côncavas são as que concentram mais fluxo e são mais
susceptíveis a rupturas. Portanto, o bairro apresenta áreas mais convexas distribuindo fluxos para as
áreas côncavas. O mapa de direção de fluxo (Figura 2), apresenta mais fluxo nas formas de maior
predominância (convexas), seguidas pelas côncavas, nas quais as áreas mais declivosas também
apresentam maior concentração de fluxo. A hipsometria (Figura 2) apresenta variação entre 5,24 m a
64,4 m, devida a proximidade ao litoral, próximo ao nível do mar. O relevo sombreado (Figura 2)
representa feições da superfície, as cores mais escuras expressam as áreas mais elevadas, nas áreas
mais convexas a altitude era maior. O mapa de aspecto (Figura 2) apresenta encostas mais voltadas
pare o oeste, em seguida para nordeste e leste, respectivamente.
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Figura 2 - Mapas gerados a partir do MDT; Declividade; Curvatura; Formas; Área de contribuição;
Hipsometria; Relevo sombreado; Aspecto.
CONCLUSÃO: O trabalho resulta na análise de parâmetros topográficos na potencialização de
susceptibilidade de movimentos superficiais em áreas ocupadas. O bairro de Rurópolis apresentou
uma área de declividade elevada onde as habitações são irregulares e as curvaturas apresentaram
maiores formas convexas. A pesquisa também demonstra a importância da utilização das técnicas
computacionais para a identificação dos processos relacionados aos parâmetros topográficos. Os
resultados contribuem para o futuro planejamento do bairro, cabendo aos órgãos públicos aplicarem
ações mitigatória de prevenção aos processos e reparação dos danos causados; a retirada da população
das áreas mais críticas e conscientização da população para a prevenção dos processos
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