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RESUMO

Os movimentos de massa são os principais causadores dos grandes desastres naturais ocorridos no Brasil e no mundo. Por diversos motivos, a 
encosta pode perder estabilidade desencadeando um processo de intemperismo e erosão que pode vir a transformar-se num fenômeno 
denominado movimento de massa, este por ser muito complexo e ter um amplo espectro de abrangência é muito difícil de ser efetivamente 
conceituado. Para nortear esta pesquisa os conceitos atribuídos serão os de MACIEL FILHO (1994) o qual diz que os movimentos de massa são 
movimentos que envolvem uma massa ou volume de solo ou rocha que se desloca em conjunto, diferindo de erosão por este ser um fenômeno 
que ocorre de grão em grão. Já para GUERRA e CUNHA (1998), o termo movimento de massa é uma expressão descritiva para movimento 
descendente de materiais que formam a encosta, rochas, solos, enchimentos artificiais ou a combinação desses materiais.Essas catástrofes estão 
se tornando cada vez mais recorrentes devido à ação antrópica associados a ocupações irregulares nas encostas, desmatamento, manejo errôneo 
do solo, dentre outros. No relevo terrestre, as vertentes constituem-se como locais com risco natural de movimentos de massa, sendo, portanto, 
impróprias para o uso e ocupação humana. A identificação e mapeamento das áreas de risco são fundamentais para o gerenciamento e 
planejamento territorial. Nesse sentido, o presente trabalho consiste de um estudo realizado no município de São Gonçalo – RJ, que sofreu com 
as ocorrências deste fenômeno pois, como na maioria das cidades da região metropolitana do Rio de Janeiro, o crescimento acelerado da
população urbana avançou para áreas não aconselháveis para a edificação. Esta localidade foi altamente atingida por eventos chuvosos no ano de 
2010, contabilizando inúmeras ocorrências no período de 2004 a 2018. O principal objetivo deste estudo é fazer uma análise da suscetibilidade 
dos movimentos de massa nessa região, buscando verificar as soluções mais adequadas no que se refere as obras de contenção aplicáveis aos 
locais alvo deste trabalho. Para realizar o mapeamento e caracterizar os fenômenos de maior relevância, foram realizados trabalhos de campo no 
local, a fim de identificar o atual cenário dos bairros e verificar as vulnerabilidades ainda existentes.
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