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PREFÁCIO

Nas úl ti mas dé ca das te mo-nos de fron ta do com pro fun das mo di fi ca ções tec no ló gi cas, so ci a is, eco -
nô mi cas e prin ci pal men te am bi en ta is. Entre tan to, es sas mu dan ças não têm pro pi ci a do a me lho ria da qua -
li da de de vida da ma i o ria da po pu la ção mun di al. O ho mem, ne ces si tan do de ali men to, pro te ção, qua li da -
de de vida, vem se es me ran do em pre pa rar, con su mir e trans for mar os bens re ti ra dos da na tu re za, em sua 
bus ca in ces san te de pro mo ção do bem-estar so ci al. 

Esses bens, ao so fre rem vá ri os pro ces sos de trans for ma ção para con su mo da so ci e da de, im pac tam
o meio am bi en te sob di fe ren tes for mas. Isso tem pro vo ca do o au men to e o aden sa men to po pu la ci o nal  e,
con seqüen te men te, o ex ces si vo  con su mo de re cur sos na tu ra is. 

O ato de con su mir e apro pri ar os re cur sos na tu ra is, sem qual quer pre o cu pa ção com as con seqüên ci -
as fu tu ras, tem pro mo vi do uma sé rie de pro ble mas glo ba is, não per cep tí ve is aos nos sos olhos, mas que
es tão da ni fi can do a bi os fe ra e a vida hu ma na de uma ma ne i ra alar man te, e que po dem se tor nar ir re ver sí -
ve is.  

Ao ana li sar mos es ses pro ble mas, ve ri fi ca mos que não po de mos tra tá-los iso la da men te, mas de for -
ma sis tê mi ca, pois as va riá ve is do meio fí si co, bió ti co, so ci al, eco nô mi co e cul tu ral es tão in ter li ga das e são 
in ter de pen den tes, sen do fun da men tal o en ten di men to de suas re la ções e co ne xões. Enten de mos que o
en fren ta men to e a bus ca de so lu ções pas sam ne ces sa ri a men te pela in te gra ção dos pro fis si o na is das di -
ver sas áre as do co nhe ci men to com vi sões e ati tu des trans dis ci pli na res.

Nes se sen ti do, a co o pe ra ção e a par ce ria pro por ci o nam  a di nâ mi ca para mu dan ças de com por ta -
men to e para o for ta le ci men to da cons ciên cia  ao ade qua do  ma ne jo do meio am bi en te, pois quan do as
mes mas se pro ces sam, os par ce i ros (go ver no, ong, em pre sa pri va da, so ci e da de ci vil)  pas sam a en ten der 
me lhor as ne ces si da des dos ou tros, apren dem, mu dam e, como re sul ta do des sa in te ra ção, co e vo lu em.

Na me di da que aden tra mos no novo mi lê nio, a so bre vi vên cia da hu ma ni da de de pen de rá do nos so
com por ta men to em re la ção à uti li za ção dos re cur sos na tu ra is. Assim, faz-se ne ces sá rio ado tar os prin cí -
pi os bá si cos da eco lo gia: in ter de pen dên cia, re ci cla gem, par ce ria, fle xi bi li da de, di ver si da de e, em de cor -
rên cia,  sus ten ta bi li da de.

De for ma iné di ta, o Ser vi ço Ge o ló gi co do Bra sil – CPRM, as so ci an do-se a im por tan tes par ce i ros, em
es pe ci al a Empre sa Bra si le i ra de Agro pe cuá ria – EMBRAPA e o De par ta men to de Re cur sos Mi ne ra is –
DRM/RJ, efe ti vou es tu dos mul ti dis ci pli na res, prin ci pal men te do meio fí si co, vi san do for ne cer in for ma ções
e co nhe ci men tos que pos si bi li tem aos res pon sá ve is pela ges tão ter ri to ri al to ma rem de ci sões para pro por -
ci o nar o de sen vol vi men to sus ten tá vel do Esta do do Rio de Ja ne i ro.



É com gra ta sa tis fa ção que apre sen ta mos à so ci e da de bra si le i ra, par ti cu lar men te à co mu ni da de flu -
mi nen se, o Pro je to Rio de Ja ne i ro, que tra ta de  es tu dos  re la ci o na dos à ge o lo gia, ge o mor fo lo gia, pe do lo -
gia, ge o fí si ca, ge o quí mi ca am bi en tal, hi dro lo gia, hi dro ge o lo gia, re cur sos mi ne ra is, eco no mia mi ne ral, in -
ven tá rio de es cor re ga men tos e di ag nós ti co ge o am bi en tal, den tro de uma abor da gem sis tê mi ca.

Esse pro je to cons ti tui im por tan te fon te de in for ma ções de in te res se para múl ti plos usuá ri os (mine ra -
ção, ener gia, agri cul tu ra, sa ú de pú bli ca, ur ba nis mo, sa ne a men to bá si co, mo ra dia, de fe sa ci vil, trans por -
tes, tu ris mo e meio am bi en te) e ins tru men to de gran de uti li da de para sub si di ar a ges tão am bi en tal e, prin -
ci pal men te, para o es ta be le ci men to de ma cro di re tri zes de pla ne ja men to com base nas po ten ci a li da des e
li mi ta ções na tu ra is do ter ri tó rio, po den do, as sim, ori en tar as po lí ti cas de de sen vol vi men to, le van do em
con si de ra ção a ca pa ci da de de su por te de cada re gião.

Espe ra mos que este exem plo pros pe re e que se tor ne mo ti vo para avan çar mos cada vez mais na
bus ca da me lhor con vi vên cia, pos sí vel, en tre a ex plo ra ção dos re cur sos na tu ra is e a pre ser va ção do meio
am bi en te.

Se pre ten de mos de i xar um mun do me lhor para nos sos des cen den tes, te mos que olhar o mun do
como um sis te ma vivo, onde tudo ao nos so re dor tem o seu pa pel e sua re la ti va im por tân cia nas com ple -
xas re la ções e co ne xões. Por tan to, en fa ti za mos a ne ces si da de de mu dan ça com por ta men tal do ho mem,
ado tan do uma nova for ma de pen sar e no vos va lo res. De ve mos dar va zão aos va lo res da cons ciên cia
eco ló gi ca, para que seja man ti do o ade qua do equi lí brio com o de sen vol vi men to eco nô mi co. Acre di ta mos
ser esse o  pro ce di men to com pa tí vel com uma so ci e da de que de se ja es ta be le cer o de sen vol vi men to sus -
ten tá vel para o nos so pla ne ta.

Tha les de Qu e i roz Sam pa io
Di re tor de Hi dro lo gia e Ges tão Territorial



APRESENTAÇÃO
O Pro je to Rio de Ja ne i ro con sis te em es tu dos mul ti te má ti cos do meio fí si co re a li za dos atra vés do Pro -

gra ma Infor ma ções para Ges tão Ter ri to ri al – GATE, da Di re to ria de Hi dro lo gia e Ges tão Ter ri to ri al do Ser vi -
ço Ge o ló gi co do Bra sil – CPRM, na es ca la 1:250.000, em todo o Esta do do Rio de Ja ne i ro, abran gen do
uma área de 44.000km2.

O ob je ti vo prin ci pal é for ne cer sub sí di os téc ni cos às ad mi nis tra ções es ta du al e mu ni ci pa is e às en ti -
da des pri va das, para o pla ne ja men to do de sen vol vi men to sus ten ta do do ter ri tó rio flu mi nen se, as sim
como para o Pro gra ma Bra si le i ro de Zo ne a men to Eco ló gi co-Econômico, em aten di men to à Agen da 21.

O Pro je to foi de sen vol vi do em par ce ria com a EMBRAPA – Empre sa Bra si le i ra de Pes qui sa Agro pe -
cuá ria, DRM-RJ – De par ta men to de Re cur sos Mi ne ra is, CIDE – Cen tro de Infor ma ções e Da dos do Rio
de Ja ne i ro,  SERLA – Su pe rin ten dên cia Esta du al de Rios e La go as,  EMOP –  Empre sa de Obras Pú bli cas 
do Esta do do Rio de Ja ne i ro,  PUC/RJ – Pon ti fí cia Uni ver si da de Ca tó li ca, UFF –  Uni ver si da de Fe de ral
Flu mi nen se, UERJ –  Uni ver si da de do Esta do do Rio de Ja ne i ro, UFRRJ –  Uni ver si da de Fe de ral Ru ral do
Rio de Ja ne i ro, UFRJ –  Uni ver si da de  Fe de ral do Rio de Ja ne i ro, RESUB – Rede  de Ge o tec no lo gia em
Águas Sub ter râ ne as,  ANEEL –  Agên cia Na ci o nal de Ener gia Elé tri ca e INMET – Insti tu to Na ci o nal de
Me te o ro lo gia.

Os te mas exe cu ta dos fo ram  re cur sos mi ne ra is, eco no mia mi ne ral,  ge o mor fo lo gia, in ven tá rio de es -
cor re ga men tos, uso e co ber tu ra do solo, so los, ap ti dão agrícola,  ge o fí si ca e ge o quí mi ca am bi en tal, es tu -
do de chu vas in ten sas,  ca rac te ri za ção hi dro ge o ló gi ca, hi dro gra fia, pla ni me tria, mor fo es tru tu ra, ca das tro
de po ços de água tu bu la res, ca das tro de es ta ções plu vi o mé tri cas e flu vi o mé tri cas.

A in te gra ção das in for ma ções le van ta das dos di ver sos te mas es tu da dos pro pi ci ou a es pa ci a li za ção
de áre as com po ten ci al na tu ral para de ter mi na do de sen vol vi men to, pro te ção, con ser va ção e re cu pe ra -
ção, con clu in do por um di ag nós ti co das po ten ci a li da des e das vul ne ra bi li da des na tu ra is ou in du zi das de
todo o Esta do do Rio de Ja ne i ro, re pre sen ta das, em es ca la 1:500.000, no Mapa Ge o am bi en tal.

Os pro du tos e da dos re sul tan tes dos es tu dos do Pro je to es tão dis po ní ve is em 2 CD-ROMs, tex tos
impressos e ma pas plo ta dos em pa pel na es ca la 1:500.000.

O CD-ROM nú me ro 1 con tém to dos os ma pas te má ti cos no for ma to CDR, ver são Co relDRAW 9 e tex -
tos no for ma to PDF. O CD-ROM nú me ro 2  con tém di ver sos pro du tos, in clu in do ma pas de ser vi ço e ba ses
de da dos pon tu a is, além dos ma pas dis po ní ve is no pri me i ro CD. Nes se,  os da dos po dem ser ana li sa dos
de modo in te ra ti vo atra vés do apli ca ti vo Mi cro Sir. Esse soft wa re foi de sen vol vi do in ici al men te para pos si -
bi li tar a vi su a li za ção e re cu pe ra ção de da dos cons tan tes das ba ses de da dos da CPRM. O pro gra ma foi
adap ta do para o pro ces sa men to de da dos do Pro je to Rio de Ja ne i ro.
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1
INTRODUÇÃO

A CPRM - Ser vi ço Ge o ló gi co do Bra sil tem a
mis são de ga ran tir in for ma ções ge o ló gi cas e hí dri -
cas fun da men ta is ao de sen vol vi men to eco nô mi co
e so ci al do país. Des sa for ma, dis po ni bi li za sua
base de da dos, ela bo ra car tas e ma pas que tra du -
zam o co nhe ci men to ge o ci en tí fi co, tor nan do-o
aces sí vel à so ci e da de.

Como con tri bu i ção ao Esta do do Rio de Ja ne i ro,
foi pre vis to em seu pla ne ja men to para o triê nio
1997-1999 a re a li za ção do Pro je to Rio de Ja ne i ro. O 
Pro je to foi cri a do vi san do uma atu a ção con jun ta

dos ór gãos fe de ra is, es ta du a is e mu ni ci pa is, nas
áre as de ge o lo gia, ge o lo gia de en ge nha ria e am bi -
en tal, hi dro ge o lo gia e hi dro lo gia.

O Inven tá rio de Escor re ga men tos do Esta do do
Rio de Ja ne i ro cons ti tui um dos te mas do Pro je to
Rio de Ja ne i ro, ob je ti van do ela bo rar um ban co de
da dos so bre es cor re ga men tos, cons ti tu in do as sim
um pro du to  que sub si die a me lho ra do co nhe ci -
men to ge o ló gi co dos even tos e aci den tes pro vo ca -
dos por fe nô me nos de es cor re ga men to no Esta do
do Rio de Ja ne i ro.
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2

HISTÓRICO

Em ní vel mun di al, po de-se cons ta tar um in cre -
men to dos aci den tes na tu ra is ao lon go do tem po.
Isto se deve em gran de par te ao cres ci men to po pu -
la cional e à ex pan são de sor de na da da ur ba ni za -
ção sem res pe i tar as res tri ções/li mi ta ções do meio
am bi en te. Nos úl ti mos 30 anos os aci den tes na tu ra is 
pro vo ca ram, so men te na Amé ri ca La ti na 180.000
mor tes, afe tan do ou tros 100 mi lhões de pes so as  e
ca u san do per das da or dem de 54 bi lhões de dó la -
res em da nos à pro pri e da de (CISMID, 1992). 

Di an te des te qua dro, a Orga ni za ção das Na ções 
Uni das atra vés da UNDRO (Uni ted Na ti ons Di sas -
ters Re li ef Co-Ordinator) ins ti tu iu a dé ca da de 90
como a Dé ca da Inter na ci o nal da Re du ção dos De -
sas tres Na tu ra is, atra vés da re so lu ção 44/236 de
1989. O De cê nio foi cri a do com o in tu i to de in cen ti -
var a im ple men ta ção de pro gra mas de re du ção de
aci den tes, prin ci pal men te di ri gi dos a pa í ses de
Ter ce i ro Mun do.

Além dis to, po de-se ob ser var a cres cen te pre o -
cu pa ção no meio téc ni co-científico com esse tema
atra vés do cres cen te nú me ro de even tos a ele re la -
ci o na dos, tais como: 

l Sympo si um of Ge o lo gi cal Ha zards and Envi -
ron ment, 1976;

l Na tu ral Di sas ters and Vul ne ra bi lity Analy sis,
1979;

l Inter na ti o nal Con fe ren ce on Enge ne e ring for
Pro tec ti on from Na tu ral Di sas ters, 1980;

l World Con fe ren ce on Na tu ral Di sas ters Re -
duc ti on, 1994;

l Sim pó sio La ti no-Americano so bre Ris co Ge o -
ló gi co Urba no, 1990 e  1992;

l Con fe rên cia Bra si le i ra so bre Esta bi li da de de
Encos tas, 1992 e 1997;

l Pan-American Sympo si um on Land sli de,
1997;

l O tema tam bém foi abor da do em ses sões téc -
ni cas dos úl ti mos con gres sos bra si le i ros de
Ge o lo gia e de Ge o lo gia de Enge nha ria, e nos
úl ti mos Con gres sos Inter na ci o na is de Ge o lo -
gia na Chi na, em 1996 e no Bra sil, em 2000.

A vul ne ra bi li da de das so ci e da des em re la ção
aos de sas tres na tu ra is e/ou in du zi dos, tem au -
men ta do com o tem po, numa re la ção di re ta com o
cres ci men to de sor de na do, sem o ade qua do pla -
ne ja men to pré vio do uso do solo. Os ris cos re la -
cionados aos fe nô me nos na tu ra is po ten ci al men te
ca u sa do res de de sas tres são re la ti va men te bem
co nhe ci dos, as sim como as áre as ge o grá fi cas e
as si tu a ções es pe cí fi cas de ris co. Entre tan to, tais
fe nô me nos po de ri am não se trans for mar em de -
sas tres se al gu mas me di das pre ven ti vas fos sem
ado ta das.
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No Bra sil, ações re la ci o na das à pre ven ção de 
aci den tes na tu ra is en con tram-se dis per sas em ór -
gãos re gi o na is ou es ta du a is, e en tre di ver sos pro -
fis si o na is que atu am iso la da men te nes ta área.

O es tu do des ses pro ble mas vem ao en con tro
das atri bu i ções do Ser vi ço Ge o ló gi co do Bra sil,
uma vez que os aci den tes na tu ra is en con tram-se
in ti ma men te re la ci o na dos com os fe nô me nos da di -
nâ mi ca ter res tre. 

A par tir de agos to de 1997 fo ram ini ci a dos os
con ta tos com as uni ver si da des e ins ti tu i ções pú bli -
cas li ga das à pes qui sa e ges tão de aci den tes pro -
vo ca dos por es cor re ga men tos. A par tir des ses
con ta tos, foi es tru tu ra do em no vem bro des se mes -
mo ano o Encon tro So bre De sas tres Na tu ra is no
Esta do do Rio de Ja ne i ro. O ob je ti vo prin ci pal des -
se even to foi o de di vul gar a in ten ção da CPRM de
re a li zar um in ven tá rio so bre es cor re ga men tos no
Esta do do Rio de Ja ne i ro, e for mar par ce ri as para a
exe cu ção do mes mo. Esse even to foi or ga ni za do
pelo Clu be de Enge nha ria em con jun to com a
CPRM, e con tou ain da com a par ti ci pa ção do Insti -
tu to de Estu dos Avan ça dos da Uni ver si da de de
São Pa u lo – IEA USP, Fun da ção Insti tu to de Ge o -
téc ni ca - Geo-Rio, Su pe rin ten dên cia de Rios e La -
go as – SERLA e Asso ci a ção Bra si le i ra de Ge o lo gia
de Enge nha r ia Nú cleo Rio de Ja ne i  ro –
ABGE-NRRJ.

O Encon tro So bre De sas tres Na tu ra is no Esta do
do Rio de Ja ne i ro al can çou ple na men te seus ob je ti -
vos pois, após a apre sen ta ção da pro pos ta de tra -
ba lho, al gu mas re u niões en tre a Empre sa de Obras 
Pú bli cas do Esta do do Rio de Ja ne i ro – EMOP, a
Pon ti fí cia Uni ver si da de Ca tó li ca  – PUC-Rio e a
CPRM fo ram re a li za das , a fim de dis cu tir as es tra -
té gi as, os mé to dos de tra ba lho e as atri bu i ções de
cada uma das Insti tu i ções na ela bo ra ção do Inven -
tá rio. Essas dis cus sões cul mi na ram com a as si na -
tu ra de dois con vê ni os (CPRM e PUC-Rio e CPRM e
EMOP) de 36 me ses para a exe cu ção do Inven tá rio
de Escor re ga men tos do Esta do do Rio de Ja ne i ro.

Em vir tu de da fi lo so fia de tra ba lho do Inven tá -
rio de Escor re ga men tos do Esta do do Rio de Ja -
ne i ro, os téc ni cos en vol vi dos nes te pro je to par ti -
ci pa ram e pro mo ve ram inú me ros even tos vi san -
do uma am pla di vul ga ção des te Pro je to para a
so ci e da de: 

l Par ti ci pa ção no V Sim pó sio de Ge o lo gia do
Su des te - Ita ti a ia, de zem bro de 1997;

l Apre sen ta ção do pro gra ma Mov Mas sa para a
so ci e da de ci en tí fi ca – Rio de Ja ne i ro, ju nho de
1999;

l Pa les tra no XI Sim pó sio So bre Re cur sos Na tu -
ra is e Meio Ambi en te (SENAMA 99) - Rio de Ja -
ne i ro, ju nho de 1999;

l Par ti ci pa ção no Se mi ná rio Inter na ci o nal Meio
Ambi en te os De sas tres e a Di mi nu i ção dos
Ris cos - Are ia (PB), ju nho de 1999;

l Re u nião com a Co or de na do ria Esta du al de
De fe sa Ci vil e com a Co mis são Mu ni ci pal de
De fe sa Ci vil do Mu ni cí pio de Pe tró po lis - Rio
de Ja ne i ro, ou tu bro de 1999;

l Par ti ci pa ção no 9º Con gres so Bra si le i ro de
Ge o lo gia de Enge nha ria - São Pe dro (SP), no -
vem bro de 1999;

l Apre sen ta ção de pa les tra de na 4ª Tar de de
Ge o ciên ci as - Car to gra fia de Ris co Ge o ló gi co
e Pre ven ção de Aci den tes em Áre as Urba nas - 
Rio de Ja ne i ro, de zem bro de 1999;

l Apre sen ta ção no GIS BRASIL 99, Sal va dor,
Ba hia, 1999;

l Par ti ci pa ção no cur so de for ma ção de su bo fi -
ci a is da De fe sa Ci vil do Esta do do Rio de Ja ne -
i ro, mi nis tran do qua tro pa les tras com o tema
Escor re ga men tos no Esta do do Rio de Ja ne i ro
- Rio de Ja ne i ro, ju nho e ju lho de 2000 e;

l Apre sen ta ção no 31º Con gres so Inter na ci o nal
de Ge o lo gia - Rio de Ja ne i ro, agos to de 2000.

l Pu bli ca ção de vá ri os tra ba lhos ci en tí fi cos que
se en con tram lis ta dos nas Re fe rên ci as Bil bi o -
grá fi cas (*)
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ESCOPO DO PROJETO E MÉTODO DE
TRABALHO

3.1 Programa de Entrada de Dados –
MovMassa

A elaboração do programa de entrada de dados
teve início a partir de uma base de dados “piloto”
desenvolvida no Sistema de Informação Geográfi-
ca – SpansGis, onde foram definidos os campos e
formato das informações. Essa base de dados foi
então apresentada aos técnicos de instituições que
atuam diretamente no cadastramento de eventos
relacionados com a dinâmica de encostas para a
definição da “máscara” de entrada de dados. Fo-
ram então realizados ajustes no formato da base
inicial, buscando uma adequação aos laudos técni-
cos das entidades conveniadas.

A entrada dos dados obedece a uma estrutura
de metadados, onde as informações descritivas
são organizadas em um formato padrão visando
facilitar a consulta, recuperação, atualização e sa-
ída dos dados, além de estabelecer uma estrutura
única para o cadastramento dos eventos. Os cam-
pos de informação contidos na base foram incluí-
dos de modo a abranger os diversos aspectos ine-
rentes aos movimentos de massa, tendo como

ponto inicial o posicionamento espacial de cada
ocorrência, onde todas informações descritivas
relacionadas a um determinado evento estarão
georreferenciadas.

A entrada e atualização dos dados contidos nos
laudos técnicos serão realizadas no programa
MovMassa - Cadastro de Ocorrências de Movimen-
to de Massa, elaborado em visual C++5 para ambi-
ente Windows pelas equipes de desenvolvimento e
de geoprocessamento (DIGEOP e DIINFO) do De-
partamento de Informações Institucionais (DEINF),
da CPRM-Serviço Geológico do Brasil. Classifica-
do como freeware, o MovMassa será distribuído
gratuitamente para as entidades conveniadas.

A tela de abertura do programa MovMassa (figura
1) apresenta a lista dos tópicos principais, que ao
serem ativados, abrem janelas com campos para
preenchimento. Alguns tópicos têm subdivisões
para inserção de dados. Podem ser inseridos dados
numéricos e informações na forma de texto livre,
permitindo que textos longos sejam adicionados.
Internamente o programa tem diversas rotinas de
conversão de dados numéricos que, por exemplo,
efetuam imediatamente passagem de coordenadas
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ge o grá fi cas para UTM e vi ce-versa, bem como cál -
cu los de in ten si da de de chu vas a par tir da pre ci pi ta -
ção plu vi o mé tri ca e do tem po de du ra ção da chu va. 

O pro gra ma gera da dos de sa í da no for ma to de
ta be la  para im por ta ção no Access e apli ca ção em
sis te mas de in for ma ção ge o grá fi ca (SIG). Os da dos
no for ma to de ta be la são cons ti tu í dos por ar qui vos
de ex ten são hdb (he a der), que con sis tem na es tru tu -
ra do ban co de da dos Access, e ar qui vos de ex ten -
são fdb, que cons ti tu em os da dos de um úni co la u do 
que será apen da do ao ban co de da dos. O Mov Mas -
sa gera tam bém da dos de sa í da no for ma to html e
sgml, di re ci o na do para a Inter net.

Para a dis po ni bi li zar as in for ma ções, cada en ti da -
de ge ra do ra de la u dos téc ni cos terá con tro le so bre
os seus pró pri os da dos, cons ti tu in do-se, cada uma,
em um nó de uma Câ ma ra de Com pen sa ção, que
con sis te num sis te ma des cen tra li za do de ser vi do -
res, lo ca li za dos na Inter net ado tan do o pro to co lo
Z39.50, cujo aces so e pes qui sas são re a li za das no
soft wa re Isi te v2.0. Ao aces sar, via por exem plo, a
Ho me pa ge da CPRM, o usuá rio po de rá, por meio de 
links, pes qui sar, re cu pe rar e im pri mir in for ma ções
in te gran tes do ban co de da dos ca das tra is e la u dos
téc ni cos de qual quer uma das en ti da des con ve ni a -
das ao pro je to.

3.2 Prin ci pa is Cam pos de Infor ma ção Dis po ní-
      veis no Mov Mas sa para Des cri ção e Ca das-
      tra men to das Ocor rên ci as

 3.3 Equi pe Téc ni ca 

Os tra ba lhos do Inven tá rio ini ci a ram-se em agos -
to de 1997, e con ta ram com a par ti ci pa ção de dois
geó lo gos (um com de di ca ção par ci al e ou tro em re -
gi me in te gral). Du ran te os qua tro anos de exe cu -

– 6 –

Pro gra ma Infor ma ções para Ges tão Ter ri to ri al

Figura 1. Tela de abertura do MOVMASSA

Da dos de lo ca li za ção:
                                    Esta do:
                                    Mu ni cí pio:
                                    Dis tri to ou ba ir ro:
                                    Lo gra dou ro

2) Des cri ção e Data
Data:
Clas si fi ca ção do mo vi men to

Ma te ri al mo bi li za do:
Tipo de pro ces so:

3) Da nos Pro vo ca dos

4) Ca u sas Pro vá ve is
Aspec tos ge o ló gi cos - ge o téc ni cos
Uso e ocu pa ção do solo

5) Plu vi o si da de

6) Pro vi dên ci as Ado ta das

Aspec tos Téc ni cos
Mo ni to ra men to da en cos ta
Esta ções plu vi o mé tri cas
Son da gens
Ensa i os ge o téc ni cos

8) La u dos Téc ni cos

9) Afe ri ção de Da dos

10) Re fe rên ci as
Jor na is
Te ses
Arti gos Téc ni cos
Ma pas120

Fo to gra fi as

11) Re gis tro
Res pon sá vel pelo pre en chi men to dos da dos:
E-mail:
Te le fo ne:
Fax:
Ende re ço:

1) Lo ca li za ção
Po si ci o na men go ge o grá fi co:

La ti tu de:
Lon gi tu de:
UTM:



ção do trabalho, integraram a equipe executora
quatro estagiários de geologia contratados pela
CPRM, e técnicos da PUC-Rio e EMOP.

3.4 Método de Trabalho

Contando com os mesmos conceitos e princípi-
os do Inventário Mundial de Escorregamentos
(WP/WLI, 1991) e trabalhando somente com escor-
regamentos classificados como significativos (fo-
ram considerados significativos os escorregamen-
tos que provocaram danos socioeconômicos ou
então mobilizaram um volume superior a 50 m

3
). O

Inventário Estadual baseia-se no tratamento de da-
dos georreferenciados e na constituição de uma
equipe interdisciplinar, não só para o levantamento
de dados em jornais, teses e no campo, como tam-
bém na tomada de fotografias e tratamento dos da-
dos no escritório.

Com o MovMassa estruturado procedeu-se à im-
portação dos dados da tese de doutorado “Escor-
regamentos no Rio de Janeiro: Inventário, Condici-
onantes Geológicos e Redução do Risco” (Amaral,
1996). A esses dados foram acrescidos os laudos
fornecidos pela EMOP. Foi realizado nesta etapa
uma pesquisa nas instituições que trabalham com
a gestão de escorregamentos, buscando dados
sobre escorregamentos antigos.

Em muitos registros, pareceres técnicos ou lau-
dos, observou-se uma grande carência de informa-
ções técnicas, e para sanar esse problema foram
realizadas visitas de campo nas ocorrências mais
expressivas, tanto em relação aos danos causados
quanto em termos de importância do processo geo-
lógico envolvido. As fotografias tiradas durante os
trabalhos de campo, bem como aquelas obtidas
através dos pareceres técnicos pesquisados foram
passadas para o meio digital e disponibilizadas
através da internet.

A utilização de um sistema de informações geo-
gráficas (SIG) exigia que cada registro estivesse lo-
calizado por coordenadas (UTM ou geográficas),
as quais foram obtidas através de cálculos em ma-
pas 1:25.000, nas ocorrências da cidade do Rio de
Janeiro, e em mapas 1:50.000 nos demais municí-
pios do Estado. Nas ocorrências que foram objeto
de vistorias as coordenadas foram obtidas através
da utilização de um GPS.

Todo o acervo do programa Movmassa obtido
ao longo do período do Projeto Rio de Janeiro foi
incorporado às inúmeras bases de dados da
CPRM. Deste modo, qualquer usuário que consul-
tar a página do Serviço Geológico do Brasil
(www.cprm.gov.br) terá acesso aos dados do
Inventário de Escorregamentos do Estado do Rio
de Janeiro.
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4

RESULTADOS OBTIDOS

4.1 Dados Disponíveis

A Base de Dados MovMassa da CPRM, contém
atualmente um total de 1.087 laudos técnicos, dos
quais 706 são referentes a ocorrências no município
do Rio de Janeiro, cedidos pelo Departamento de
Engenharia Civil da PUC-Rio, e 381 distribuídos pelo
interior do Estado e cedidos pela EMOP. Os dados
disponíveis abrangem desde ocorrências do ano de
1938 até eventos de 1999, para a Cidade do Rio de
Janeiro, e para os demais municípios os registros
englobam o período 1975-1999. O Inventário de
Escorregamentos foi muito comprometido pelas res-
trições orçamentárias impostas ao Projeto Rio de Ja-
neiro. O reduzido número de dias de campo, devido
a falta de recursos acabou por diminuir muito o nú-
mero de registros presentes no banco de dados.

A distribuição desses escorregamentos no Esta-
do do Rio de Janeiro é apresentada na figura 2,
onde fica evidenciada a grande concentração de
eventos localizados na região metropolitana do Rio
de Janeiro, onde a superposição de pontos forma
uma mancha sobre a área urbana da cidade.

Alguns dos diversos campos de informação do
MovMassa são apresentados, para exemplifica-
ção, na tabela 1 (em anexo). Os dados foram inseri-
dos via programa de entrada, importados para uma

tabela Access e exportados no formato Excel. Todos
os dados estão georreferenciados, possibilitando a
importação para qualquer sistema de informação geo-
gráfica para modelagem e tratamento estatístico.

4.2 Análise dos Dados

A grande maioria dos escorregamentos no Esta-
do do Rio de Janeiro, conforme já era esperado,
concentrou-se nos meses de verão (dezembro a
março) com aproximadamente 60% do total. Den-
tre esses, o mês de janeiro destacou-se como o
mais expressivo, com quase 35% do total de aci-
dentes no Estado (gráfico 1).

Até o ano de 1996, conforme constatado por
Amaral (1996), fevereiro apresentava o maior nú-
mero de escorregamentos significativos. Esta ten-
dência mudou no período 1997-1999, onde ocorreu
uma concentração acentuada de acidentes no mês
de janeiro.

Nos últimos três anos observou-se também um ele-
vado registro de ocorrências em outubro, chegando
a alcançar um percentual de 10,7%, contrariando sua
tendência histórica (até 1996 apresentava menos
que 5% das ocorrências) e superando inclusive al-
guns meses de verão como dezembro e março.

– 9 –
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Figura 2 – Distribuição das ocorrências de escorregamentos no Estado do Rio de Janeiro.
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Gráfico 1 – Distribuição dos escorregamentos significativos ao longo do ano no Estado do Rio de Janeiro.



O gráfico 2 mostra a tipologia dos escorrega-
mentos significativos ocorridos no Estado do Rio de
Janeiro. No levantamento realizado pelo Inventário
não foram constatados, nos três últimos anos, es-
corregamentos complexos (combinação de dois
movimentos), mantendo-se assim a baixa freqüên-
cia desse tipo de movimento. Vale ressaltar no en-
tanto que esse total talvez seja maior do que o re-
portado nos pareceres técnicos pesquisados, uma
vez que sua constatação em campo é bastante
complexa; desse modo a cicatriz de um escorrega-
mento é em geral interpretada como resultado de
um único movimento.

Dentre os escorregamentos simples, o tipo de
movimento mais comum é representado pelos des-
lizamentos, sendo que a absoluta maioria deles,
são deslizamentos de solo residual.

Analisando-se o gráfico 2 observou-se que nos
últimos anos há uma redução expressiva em dois ti-

pos de processos: o deslizamento de tálus/colúvio
e das corridas de detritos/lama. No primeiro caso,
isto é reflexo de uma melhor caracterização dos
materiais mobilizados, que não eram revistos, le-
vando à classificação de todo material heterogê-
neo presente nas encostas como depósitos de tá-
lus/colúvio.

Em relação aos fenômenos de corrida, sua di-
minuição está relacionada ao reduzido número
de eventos nos últimos três anos, no entanto, a
baixa freqüência em relação ao total pode estar
subdimensionada, pois nos trabalhos de campo
constatou-se que um grande número de proble-
mas de risco nas encostas estão associados à
concentração de fluxo superficial das águas plu-
viais sobre taludes de corte nas favelas e, nesses
casos, observa-se uma tendência em se classifi-
car esses movimentos genericamente como des-
lizamento.
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Gráfico 2 – Tipologia dos escorregamentos significativos no Estado do Rio de Janeiro.
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O gráfico 3 apresenta, comparativamente, o vo-
lume de massa mobilizada pelos escorregamen-
tos. A seleção de um período histórico reduzido de
análise deve-se à ausência deste tipo de informa-
ção nos dados primários. Observa-se através des-
se gráfico que a grande maioria dos escorrega-
mentos que causaram danos possuem volume infe-
rior a 10 m3; trata-se de um reflexo do principal tipo
de ocupação das encostas do Estado do Rio de Ja-
neiro, as favelas.

O gráfico 4 mostra os prejuízos socioeconômi-
cos provocados pelos escorregamentos. Infeliz-
mente não é possível expressar tais perdas em ter-
mos de um valor monetário, pois informações des-
sa natureza são complexas, uma vez que é neces-
sário levar em consideração, não só os prejuízos di-
retos, como também os custos indiretos, e além dis-

so, no Brasil este tipo de levantamento não é fre-
qüente. No entanto vale destacar que as informa-
ções deste gráfico apresentam o maior grau de
precisão que todas as demais, pois são amplamen-
te divulgadas tanto pela imprensa quanto nos bole-
tins de escorregamento.

A constituição do Inventário de Escorregamen-
tos do Estado do Rio de Janeiro é de grande im-
portância, pois, além de uma melhor descrição
dos acidentes, facilitando a tarefa de preparar pa-
receres e laudos técnicos, que serão utilizados no
processo de tomada de decisão das medidas de
prevenção de novos acidentes, a disponibilização
de seus dados auxilia no entendimento dos fatores
geológicos condicionantes dos escorregamentos
e na definição das atividades de planejamento e
prevenção.
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Gráfico 3 – Volume de material mobilizado pelos escorregamentos significativos no Estado do Rio de Janeiro.
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Inventário de Escorregamentos do Estado do Rio de Janeiro

MOVMASSA LAT LON ALT UTMN UTME SISTPROJ MC ELIP HEMIS NCOD COD FONTE ESTADO MUNIC BAIRRO
380001p 225859 431154 25 7457213,18 684682,56 Metrica UTM -45 Sad-69 Sul RIO DE JANEIRO 6 IPLAN-RIO RJ RIO DE JANEIRO IPANEMA
380002p 225605 431153 175 7462565,16 684776,72 Metrica UTM -45 Sad-69 Sul RIO DE JANEIRO 6 IPLAN-RIO RJ RIO DE JANEIRO SANTA TERESA
420001p 225847 431128 15 7457573,19 685427,61 Metrica UTM -45 Sad-69 Sul RIO DE JANEIRO 6 IPLAN-RIO RJ RIO DE JANEIRO COPACABANA
470001p 225743 431024 15 7459519,3 687274,93 Metrica UTM -45 Sad-69 Sul RIO DE JANEIRO 6 IPLAN-RIO RJ RIO DE JANEIRO COPACABANA
470002p 225505 431044 55 7464386,57 686765,45 Metrica UTM -45 Sad-69 Sul RIO DE JANEIRO 6 IPLAN-RIO RJ RIO DE JANEIRO SANTA TERESA
470003p 225029 431738 25 7473017,53 675067,32 Metrica UTM -45 Sad-69 Sul RIO DE JANEIRO 3 IPLAN-RIO RJ RIO DE JANEIRO PENHA
470005p 225701 431042 25 7460817,62 686778,22 Metrica UTM -45 Sad-69 Sul RIO DE JANEIRO 6 IPLAN-RIO RJ RIO DE JANEIRO BOTAFOGO
470006p 225605 431153 175 7462565,16 684776,72 Metrica UTM -45 Sad-69 Sul RIO DE JANEIRO 6 IPLAN-RIO RJ RIO DE JANEIRO SANTA TERESA
480001p 225605 431153 175 7462565,16 684776,72 Metrica UTM -45 Sad-69 Sul RIO DE JANEIRO 6 IPLAN-RIO RJ RIO DE JANEIRO SANTA TERESA
480002p 225941 431417 90 7455970,72 680594,34 Metrica UTM -45 Sad-69 Sul RIO DE JANEIRO 6 IPLAN-RIO RJ RIO DE JANEIRO VIDIGAL
500001p 225623 431123 25 7462000,96 685624,63 Metrica UTM -45 Sad-69 Sul RIO DE JANEIRO 6 IPLAN-RIO RJ RIO DE JANEIRO LARANJEIRAS
540001p 225339 431532 15 7467131,27 678590,47 Metrica UTM -45 Sad-69 Sul RIO DE JANEIRO 3 IPLAN-RIO RJ RIO DE JANEIRO SAMPAIO
540002p 225449 431516 25 7464972,69 679020,91 Metrica UTM -45 Sad-69 Sul RIO DE JANEIRO 3 IPLAN-RIO RJ RIO DE JANEIRO VILA ISABEL
550002p 225525 431040 25 7463769,94 686871,81 Metrica UTM -45 Sad-69 Sul RIO DE JANEIRO 6 IPLAN-RIO RJ RIO DE JANEIRO CATETE
550003p 225652 431123 15 7461108,91 685613,64 Metrica UTM -45 Sad-69 Sul RIO DE JANEIRO 6 IPLAN-RIO RJ RIO DE JANEIRO BOTAFOGO
550004p 225754 431113 25 7459198,24 685874,97 Metrica UTM -45 Sad-69 Sul RIO DE JANEIRO 6 IPLAN-RIO RJ RIO DE JANEIRO COPACABANA
550005p 225857 431144 25 7457271,2 684968,12 Metrica UTM -45 Sad-69 Sul RIO DE JANEIRO 6 IPLAN-RIO RJ RIO DE JANEIRO IPANEMA
560001p 225738 431308 45 7459730,5 682605,24 Metrica UTM -45 Sad-69 Sul RIO DE JANEIRO 6 IPLAN-RIO RJ RIO DE JANEIRO JARDIM BOTÂNICO
560002p 225504 431103 75 7464424,02 686224,44 Metrica UTM -45 Sad-69 Sul RIO DE JANEIRO 6 IPLAN-RIO RJ RIO DE JANEIRO CENTRO
560003p 225544 431337 50 7463247,15 681821,49 Metrica UTM -45 Sad-69 Sul RIO DE JANEIRO 6 IPLAN-RIO RJ RIO DE JANEIRO TIJUCA
560004p 225522 431300 25 7463911,13 682883,89 Metrica UTM -45 Sad-69 Sul RIO DE JANEIRO 6 IPLAN-RIO RJ RIO DE JANEIRO RIO COMPRIDO
570001p 225857 431144 25 7457271,2 684968,12 Metrica UTM -45 Sad-69 Sul RIO DE JANEIRO 6 IPLAN-RIO RJ RIO DE JANEIRO IPANEMA
570002p 225455 431210 55 7464724,31 684318,7 Metrica UTM -45 Sad-69 Sul RIO DE JANEIRO 3 IPLAN-RIO RJ RIO DE JANEIRO ESTACIO
570003p 225531 431311 25 7463638,08 682567,12 Metrica UTM -45 Sad-69 Sul RIO DE JANEIRO 6 IPLAN-RIO RJ RIO DE JANEIRO TIJUCA
580001p 225402 431156 25 7466349,73 684737,58 Metrica UTM -45 Sad-69 Sul RIO DE JANEIRO 3 IPLAN-RIO RJ RIO DE JANEIRO GAMBOA
590001p 225550 431115 25 7463013,25 685865,06 Metrica UTM -45 Sad-69 Sul RIO DE JANEIRO 6 IPLAN-RIO RJ RIO DE JANEIRO LARANJEIRAS
590003p 225220 432902 25 7469816,4 655532,56 Metrica UTM -45 Sad-69 Sul RIO DE JANEIRO 2 IPLAN-RIO RJ RIO DE JANEIRO HONÓRIO GURGEL
590004p 225508 432137 25 7464513,18 668158,18 Metrica UTM -45 Sad-69 Sul RIO DE JANEIRO 5 IPLAN-RIO RJ RIO DE JANEIRO JACAREPAGUÁ
600001p 225516 431228 25 7464084,6 683797,92 Metrica UTM -45 Sad-69 Sul RIO DE JANEIRO 6 IPLAN-RIO RJ RIO DE JANEIRO RIO COMPRIDO
610001p 225618 431154 55 7462165,62 684743,33 Metrica UTM -45 Sad-69 Sul RIO DE JANEIRO 6 IPLAN-RIO RJ RIO DE JANEIRO COSME VELHO
610002p 225547 431334 100 7463153,84 681905,85 Metrica UTM -45 Sad-69 Sul RIO DE JANEIRO 6 IPLAN-RIO RJ RIO DE JANEIRO RIO COMPRIDO
620001p 225511 431147 25 7464224,12 684968,04 Metrica UTM -45 Sad-69 Sul RIO DE JANEIRO 6 IPLAN-RIO RJ RIO DE JANEIRO RIO COMPRIDO
660001p 225758 431103 15 7459071,67 686158,29 Metrica UTM -45 Sad-69 Sul RIO DE JANEIRO 6 IPLAN-RIO RJ RIO DE JANEIRO COPACABANA
660002p 225734 431152 35 7459827,13 684771,63 Metrica UTM -45 Sad-69 Sul RIO DE JANEIRO 6 IPLAN-RIO RJ RIO DE JANEIRO HUMAITA
660003p 225720 431031 15 7460229,28 687084,32 Metrica UTM -45 Sad-69 Sul RIO DE JANEIRO 6 IPLAN-RIO RJ RIO DE JANEIRO BOTAFOGO
660004p 225519 431126 110 7463970,69 685563,39 Metrica UTM -45 Sad-69 Sul RIO DE JANEIRO 6 IPLAN-RIO RJ RIO DE JANEIRO SANTA TERESA
660005p 225621 431221 90 7462082,75 683972,97 Metrica UTM -45 Sad-69 Sul RIO DE JANEIRO 6 IPLAN-RIO RJ RIO DE JANEIRO COSME VELHO
660006p 225545 431454 50 7463242,69 679627,28 Metrica UTM -45 Sad-69 Sul RIO DE JANEIRO 6 IPLAN-RIO RJ RIO DE JANEIRO ANDARAI
660007p 230041 431725 55 7454188,52 675219,06 Metrica UTM -45 Sad-69 Sul RIO DE JANEIRO 6 IPLAN-RIO RJ RIO DE JANEIRO JOÁ
660008p 225458 431707 90 7464733,05 675854,81 Metrica UTM -45 Sad-69 Sul RIO DE JANEIRO 3 IPLAN-RIO RJ RIO DE JANEIRO LINS DE VASCONCELOS
660009p 225344 431712 25 7467010,9 675738,84 Metrica UTM -45 Sad-69 Sul RIO DE JANEIRO 3 IPLAN-RIO RJ RIO DE JANEIRO ENGENHO DE DENTRO
660011p 225532 431558 60 7463664,18 677808,55 Metrica UTM -45 Sad-69 Sul RIO DE JANEIRO 6 IPLAN-RIO RJ RIO DE JANEIRO GRAJAÚ
660012p 225623 431123 25 7462000,96 685624,63 Metrica UTM -45 Sad-69 Sul RIO DE JANEIRO 6 IPLAN-RIO RJ RIO DE JANEIRO LARANJEIRAS
660013p 225828 431736 350 7458283,19 674953,46 Metrica UTM -45 Sad-69 Sul RIO DE JANEIRO 6 IPLAN-RIO RJ RIO DE JANEIRO ALTO DA BOA VISTA

(*) A tabela completa encontra-se em CD-ROM, no formato PDF.

Tabela 1 – Reprodução Parcial de uma Tabela de Laudos Exportados do MovMassa (*)
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LOCAL LOGRAD NUMERO RA DATA MATER1 TIPO1 MATER2 TIPO2 VOLUME
MORRO DO PAVÃO RUA TEIXEIRA DE MELO S/N 6 16/08/38 Não houve.* Não houve.* Não houve.* * maior que 50,0m3
SANTA TERESA RUA DR. JULIO OTONI 327 4 21/02/38
MORRO DO CANTAGALO AV. NOSSA SRA. COPACABANA 336 5 29/10/42 * * * *
COPACABANA RUA PRINCESA ISABEL 116 5 26/03/47 Rocha.* Corrida.* Não houve.* *
SANTA TERESA RUA HERMENEGILDO DE BARROS 28 3 24/03/96 Rocha.* Queda bloco/lasca.* Não houve.* *
PENHA CIRCULAR RUA FREI GASPAR 417 11 16/05/47 Rocha.* Corrida.* Não houve.* *
MORRO DO PASMADO AV. PASTEUR 72 4 13/12/47 Rocha.* Queda bloco/lasca.* Não houve.* *
SANTA TERESA RUA DR. JULIO OTONI 327 4 21/02/38 * * * *
SANTA TERESA RUA DR. JULIO OTONI 327 4 21/02/38 * * * *
VIDIGAL ESTRADA DO TAMBÁ S/N 6 01/10/48 Tálus/colúvio.* Deslizamento.* Não houve.* * maior que 50,0m3
JARDIM LARANJEIRAS RUA PROF. LUIZ CANTANHEDE 129 4 30/01/50 Rocha.* Queda bloco/lasca.* Não houve.* *
SAMPAIO RUA MARIANA PORTELA S/N 13 09/08/54 Tálus/colúvio.* Deslizamento.* Não houve.* *
MORRO DO MACACO RUA SENADOR NABUCO S/N 9 20/04/54 Solo residual.* Corrida.* Rocha.* Queda bloco/lasca*
MORRO DA NOVA CINTRA PEDRO AMÉRICO 119 4 03/02/55 rocha* queda bloco/lasca* nao houve* nao houve* até 10,0m3
MORRO DONA MARTA RUA EDUARDO GUINLÉ S/N 4 10/06/55 Rocha.* Queda bloco/lasca.* Não houve.* * entre 10,0m3 e 50,0m3
LADEIRA DOS TABAJARAS LADEIRA DOS TABAJARAS 240 5 05/01/55 Rocha.* Queda bloco/lasca.* Não houve.* * 6m3
MORRO DO CANTAGALO RUA SAINT ROMAN 480 6 03/06/55 Rocha.* Queda bloco/lasca.* Não houve.* *
JARDIM BOTÂNICO RUA SENADOR SIMONSEN S/N 6 16/12/56 Solo residual.* Deslizamento.* Não houve.* *
BAIRRO DE FÁTIMA RUA JOAQUIM MURTINHO 654 13 24/01/56 Solo residual.* Deslizamento.* Não houve.* * até 10,0m3
FAVELA SALGUEIRO RUA JUNQUILHOS 175 8 20/08/56 Rocha.* Queda bloco/lasca.* Não houve.* * 13.5m3
MORRO DO TURANO RUA BARÃO DE ITAPAGIPE 331 3 12/05/56 Rocha.* Deslizamento.* Não houve.* * 453m3
MORRO DO CANTAGALO RUA SAINT ROMAN 480 6 05/07/57 Rocha.* Queda bloco/lasca.* Não houve.* * maior que 50,0m3
MORRO DE SÃO CARLOS S/N 13 05/08/57 rocha* queda bloco/lasca* nao houve* nao houve* 9m3
MORRO DO TURANO RUA OSCAR PIMENTEL 65 8 26/09/57 rocha* deslizamento* nao houve* nao houve*
MORRO DA PROVIDÊNCIA RUA BARÃO DE GAMBOA S/N 1 24/03/58 Rocha.* Deslizamento.* Não houve.* *
LARANJEIRAS RUA PEREIRA DA SILVA 541 4 26/05/59 Tálus/colúvio.* Deslizamento.* Não houve.* *
HONÓRIO GURGEL RUA VIEIRA SAMPAIO 321 15 21/08/59 Tálus/colúvio.* Deslizamento.* Não houve.* *
TANQUE RUA GEREMÁRIO DANTAS 136 16 24/09/59 Solo residual.* Deslizamento.* Não houve.* *
RIO COMPRIDO RUA TENENTE VIEIRA SAMPAIO 154 3 10/11/60 Rocha.* Queda bloco/lasca.* Tálus/colúvio.* Deslizamento.*
COSME VELHO RUA SENADRO PEDRO VELHO 50 4 15/06/61 Tálus/colúvio.* Deslizamento.* Rocha.* Queda bloco/lasca.*
MORRO DO TURANO/FAVELA MARTINHA S/N 3 18/10/61 Solo residual.* Deslizamento.* Não houve.* *
MORRO DO QUEROSENE RUA ITAPIRÚ 01 3 01/01/62 Solo residual.* Deslizamento.* Não houve.* * 3000m3
MORRO DE SÃO JOÃO RUA TONELEROS 210 5 25/03/66 Solo residual.* Corrida.* Rocha.* Queda bloco/lasca.* maior que 50,0m3
MORRO DA SAUDADE RUA MACEDO SOBRINHO S/N 4 12/01/66 Tálus/colúvio.* Deslizamento.* Tálus/colúvio.* Queda bloco/lasca.* maior que 50,0m3
MORRO DA BABILONIA RUA LAURO MULLER 135 4 15/01/66 Rocha.* Deslizamento.* Rocha.* Queda bloco/lasca.* maior que 50,0m3
SANTA TERESA RUA AARÃO REIS 63 23 15/01/66 Tálus/colúvio.* Deslizamento.* Não houve.* * maior que 50,0m3
COSME VELHO RUA ITAMONTE 104 4 15/01/66 Solo residual.* Deslizamento.* Não houve.* * entre 10,0m3 e 50,0m3
FAVELA BURACO QUENTE RUA DONA FLORINDA 18 9 11/03/66 Solo residual.* Deslizamento.* Não houve.* * maior que 50,0m3
JOATINGA RUA PASCOAL SEGRETO 80 24 12/10/66 Tálus/colúvio.* Deslizamento.* Não houve.* * maior que 50,0m3
LOT. JARDIM SANTA TERESA RUA ENGENHEIRO EUFRASIO BORGES S/N 13 15/01/66 Tálus/colúvio.* Corrida.* Rocha.* Queda bloco/lasca.* maior que 50,0m3
TODOS OS SANTOS RUA PIAUI 44 13 15/01/66 Solo residual.* Deslizamento.* Não houve.* * até 10,0m3
GRAJAÚ RUA ALFREDO MAGIOLI 16 9 15/01/66 talus/coluvio* deslizamento* talus/coluvio* deslizamento* maior do que 50,0m3
JARDIM LARANJEIRAS RUA LUIS CATANHEDE 129 4 15/01/66 solo residual* deslizamento* solo residual* queda bloco/lasca* entre 10,0m3 e 50,0m3
SOBERBO ESTRADA DO SOBERBO 499 8 14/01/66 solo residual* deslizamento* solo residual* corrida* 800m3
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DANOSM ASGEOL USO PROV DATALAU1 PROT1 NOMRESP1
Gnaisse facoidal, biotita gnaisse.* Drenagem impedida.* Obra particular.* 16/08/38 38001 FLAVIO
Leptinito.* Corte para via.* Obra pública.* 21/02/38 38002 FLAVIO
Leptinito.* Muro insuficiente.* Obra particular.* 29/10/42 42001 FLAVIO
* Corte para casa, muro insuficiente.* Interdição, obra particular.* 26/03/47 47001
* Muro insuficiente.* Interdição, remoção.* 24/03/47 47002 N. DA ROCHA
* Corte para casa.* Interdição, remoção.* 16/05/47 47003
* Pedreira.* Remoção.* 13/12/47 47005 ADALBERTO D CASTRO
Leptinito.* Corte para via.* Obra pública.* 21/02/38 38002 FLAVIO
Leptinito.* Corte para via.* Obra pública.* 21/02/38 38002 FLAVIO
* Muro insuficiente.* Interdição, obra particular.* 22/10/48 48002
* Corte para casa.* Remoção.* 30/01/50 50001 HELTON GACHET
Depósito de tálus.* Muro insuficiente.* Obra particular.* 09/08/54 54001 FERNANDO SILVA
Depósito de tálus, gnaisse sillimatítico.* Corte para via.* Interdição.* 20/04/54 54002 FERNANDO SILVA
* pedreira* obra particular* 03/02/55 55002 GERALDO ALMEIDA/FLA
* Pedreira.* Interdição, obra particular.* 10/06/55 55003 U.HELLEISTER/FLAVIO
* Corte para casa.* Obra particular.* 05/01/55 55004 R P CHAVES /FLAVIO
* Corte para casa.* Obra particular.* 03/06/55 55005 RAYMUNDO PATURY
Leptinito.* Corte para casa.* Obra particular.* 16/12/56 56001 ROBERTO CHAVES
* Corte para casa.* Obra particular.* 24/01/56 56002 ROBERTO P CHAVES
* Corte para barraco.* Obra pública.* 20/08/56 56003 F NASCIMENTO
Biotita gnaisse.* Corte para casa.* * 12/03/56 56004
Gnaisse sillimatítico.* Pedreira.* Obra particular.* 05/07/57 57001 RAYMUNDO S PATURY
gnaisse s.i.* pedreira* obra publica* 13/08/57 57002 RAYMUNDO S PATURY /F
gnaisse s.i.* natural* obra pública* 26/09/57 57003 RAYMUNDO S PATURY /F
Gnaisse sillimatítico.* Corte para casa.* Obra pública, remoção.* 24/03/58 58001 RAYMUNDO S PATURY
* Corte para casa, corte para via.* Obra particular.* 26/05/59 59001 EDUARDO S FILHO
* Muro insuficiente.* Obra particular.* 21/08/59 59003 AUGUSTO DA ROCHA
* Corte para casa, muro insuficiente.* Obra pública.* 24/09/59 59004 JOSE PINHEIRO
* Lançamento de lixo.* * 10/11/60 60001 RENE DE JESUI
* Saibreira, corte para casa.* Interdição, obra particular.* 15/06/61 61001 ROBERTO CHAVES
* Pedreira.* Interdição.* 18/10/61 61002 ROBERTO CHAVES
Biotita gnaisse, estrutura.* Corte para via, corte para casa.* Interdição, obra pública.* 01/09/83 62001 SAMIR HADDAD
Biotita gnaisse.* Corte para casa.* Interdição, obra particular.* 25/03/66 66001 ANA MARGARIDA COSTA
Biotita gnaisse, depósito de tálus.* Corte para barraco.* Obra pública, remoção.* 15/01/66 66002 JULIO MAIONE
Gnaisse facoidal.* Pedreira.* Obra pública, obra particular.* 09/08/95 66003 EFRAIM AKHERMAN
Depósito de tálus.* Corte para casa, corte para via.* Interdição, obra particular.* 22/02/67 66004 NELSON GAJARDO
Leptinito.* Corte para casa, corte para via.* Obra particular.* 24/11/67 66005 NAHUM LISSKER
Biotita gnaisse.* Pedreira.* Interdição, obra particular.* 20/05/70 66006 WILMAR BARROS
Depósito de tálus.* Corte para via, corte para casa.* Obra particular, interdição.* 01/04/68 66007 LUIS DUAILIBE
Depósito de tálus, canal de drenagem.* Corte para casa.* Obra pública.* 01/04/68 66008 PS BRITO SOARES
Gnaisse sillimatítico.* Corte para casa.* Interdição, obra particular.* 14/12/66 66009 NAHUM LISSKER
deposito de talus,gnaisse facoidal* corte para casa,corte para via* interdição,obra publica* 26/05/70 66011 MOYSES VIBRANOVSKY
estrutura* corte para casa* obra particular* 30/06/67 660012 SOARES DA ROCHA
estrutura,rocha granitica* pedreira,natural* obra publica* 14/02/92 66013 CLAUDIO AMARAL
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LAUDO1
*
*
*
*
*
*
*
*
*
OBS:Houve um desabamento de um muro após o deslizamento. Mais 3 prédios estão em risco e apresentando fendas.*
*
Há necessidade de construção de uma pequena muralha de sustentação.*
Há necesssidade de abrir valetas na parte mais alta da encosta e desviar as águas pluviais. Seja sondado o terreno a frente do bloco para verificar se é possível fixar sapatas e 2 ou 3 gigantes de apoio do bloco.*
*
Inúmeros blocos de tamanhos variados e grande volume de terra e cascalho, colocando futuras moradias em perigo.*
Outros blocos menores a montante ameaçam rolar.*
Rocha - sillimanita gnaisse. Encosta fortemente inclinada apresentando disjunção e separação de camadas horizontais e outras 2 superfícies facilitando a separação do maciço em grandes blocos.*
Talude vertical, indícios de deslizamentos recentes de argila e grandes blocos.*
*
Bloco aparentemente destacado com +- 640 m3 podendo haver vítimas se houver outro escorregamento.*
*
Contrução do muro de arrimo nos fundos do terreno. Rocha sillimanita-gnaisse.*
Foi citado no laudo que no final de maio de 1955 houve o rolamento de vários blocos*
*
A montante existem vários blocos muito instáveis o maior com 1.000 ton. Obras de desmonte e demolição dos barracos a justante do deslizamento . Verba para estabilização CR$ 5.000.000,00*
Deslizamento da capa de solo sobre rocha. Obras - recostrução de uma muralha e das paredes da lavanderia.*
*
"Deverá ser executado brevemente um murro de revestimento bem como a canalização das águas pluviais"*
Foi designada uma nova vistoria.*
*
*
Na Revista Municipal de Engenharia, o então Secretário de Obras, cita o primeiro grande escorregamento urbano da moderna Cidade do Rio de Janeiro, que afetou um trecho de 100m de extensão da rua Itapiru, provocou a destruição de dezenas de barracos da fav
O Laudo, preparado junto com Magdala Ferreira e JF Saint Martin, reporta escorregamento reincidente evoluindo retrogressivamente em talude vertical apresentando material micáceo e sulcos profundos de erosão. A encosta apresentou movimentos a partir de 01.
Laudo descreve área de favela removida, que sofreu com deslizamentos de solo e blocos de rocha; o autor relata a estabilização de 3 blocos de rocha de grandes dimensões por firma especializada.*
O Laudo de Akherman, Trizusi e Lissker, preparado em 24.03.69, relaciona o escorregamento de 66 a desmonte na face da pedreira e informa que devido ao risco para moradias a jusante, estão sendo executadas obras de barragem de terra, desmonte de blocos e r
Em fevereiro de 67, o escorregamento ocorrido no anterior é citado em laudo e parece prosseguir apesar da execução de obras de drenagem no local, permanecendo o risco para ruas e residências.*
Laudo preparado em 67 descreve acidente do ano de 66 na encosta com afloramento rochoso na base e solo residual a montante, com espessura de 1,5 a 2m, a qual exibe cicatrizes de escorregamentos recentes e risco de acidentes, a jusante da rua Almirante Ale
Em Laudo de Avaliação no dia 30.11.70, com Brito Soares, P.S. e Lang,T., parte integrante do processo que trata do desabamento de 2 casas e mortes no local, é citado o acidente no ano de 66. Os autores concluem informando que o terreno apresenta configura
Laudo preparado quando da apresentação de projeto de estabilização para encosta a montante da rua citada e da rua Jackson de Figueiredo, relata que as mesmas foram atingidas junto com o prédio No 80 em acidente no ano de 66; a renovação da licença de cons
Laudo indica foto aérea (faixa 46/1084) na qual é possível a identificação do escorregamento, que é parcial no campo devido a presença de vegetação; escorregamentos superficiais ou rasos descalçaram bloco que atingiu o Rio Jacaré e envolveram material roc
Laudo descreve, aos fundos de prédio, um talude vertical 10m de altura composto de material argiloso, que escorregou no início do ano, sendo por isto intimado o proprietário a realização de obras.*
Laudo relata em 70 investigações do escorregamento ocorrido em 1966 , junto a prédio de 2 andares que apresenta trincas e rachaduras; são citados a execução de levantamento topográfico, sondagens a percussão e rotativa, instalação de piezômetros, drenos p
O problema de escorregamentos na área em 66 e citada em despacho do Assessor do Diretor do IG, que relata a intimação judicial para que a Cia Textil Aliança Industrial realize obras de contenção, que eliminem o risco de deslizamentos e rolamento de blocos
O escorregamento do Soberbo foi o acidente mais investigado do Rio de Janeiro nestas 3 décadas, dando origem a diversos trabalhos técnicos que descrevem suas causas, mecanismo de ruptura e consequências (Barata, 1969; Pedrosa et al.,1988, Amaral e Porto J
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DATAREG RESPREG TELREG FOTO LATD LOND
19/02/99 Antonio Carlos de Freitas Nascimento. 322-1071 0 -22,9831 -43,1983
19/02/99 Antonio Carlos de Freitas Nascimento. 322-1071 0 -22,9347 -43,1981
19/02/99 Antonio Carlos de Freitas Nascimento. 322-1071 0 -22,9797 -43,1911
19/02/99 Antonio Carlos de Freitas Nascimento. 322-1071 0 -22,9619 -43,1733
19/02/99 Antonio Carlos de Freitas Nascimento. 322-1071 0 -22,9181 -43,1789
22/02/99 Antonio Carlos de Freitas Nascimento. 322-1071 0 -22,8414 -43,2939
19/02/99 Antonio Carlos de Freitas Nascimento. 322-1071 0 -22,9503 -43,1783
19/02/99 Antonio Carlos de Freitas Nascimento. 322-1071 0 -22,9347 -43,1981
19/02/99 Antonio Carlos de Freitas Nascimento. 322-1071 0 -22,9347 -43,1981
19/02/99 Antonio Carlos de Freitas Nascimento. 322-1071 0 -22,9947 -43,2381
19/02/99 Antonio Carlos de Freitas Nascimento. 322-1071 0 -22,9397 -43,1897
22/02/99 Antonio Carlos de Freitas Nascimento. 322-1071 0 -22,8942 -43,2589
22/02/99 Antonio Carlos de Freitas Nascimento. 322-1071 0 -22,9136 -43,2544
19/02/99 Antonio Carlos de Freitas Nascimento. 322-1071 0 -22,9236 -43,1778
19/02/99 Antonio Carlos de Freitas Nascimento. 322-1071 0 -22,9478 -43,1897
19/02/99 Antonio Carlos de Freitas Nascimento. 322-1071 0 -22,9650 -43,1869
19/02/99 Antonio Carlos de Freitas Nascimento. 322-1071 0 -22,9825 -43,1956
19/02/99 Antonio Carlos de Freitas Nascimento. 322-1071 0 -22,9606 -43,2189
19/02/99 Antonio Carlos de Freitas Nascimento. 322-1071 0 -22,9178 -43,1842
19/02/99 Antonio Carlos de Freitas Nascimento. 322-1071 0 -22,9289 -43,2269
19/02/99 Antonio Carlos de Freitas Nascimento. 322-1071 0 -22,9228 -43,2167
19/02/99 Antonio Carlos de Freitas Nascimento. 322-1071 0 -22,9825 -43,1956
22/02/99 Antonio Carlos de Freitas Nascimento. 322-1071 0 -22,9153 -43,2028
19/02/99 Antonio Carlos de Freitas Nascimento. 322-1071 0 -22,9253 -43,2197
22/02/99 Antonio Carlos de Freitas Nascimento. 322-1071 0 -22,9006 -43,1989
19/02/99 Antonio Carlos de Freitas Nascimento. 322-1071 0 -22,9306 -43,1875
22/02/99 Antonio Carlos de Freitas Nascimento. 322-1071 0 -22,8722 -43,4839
22/02/99 Antonio Carlos de Freitas Nascimento. 322-1071 0 -22,9189 -43,3603
19/02/99 Antonio Carlos de Freitas Nascimento. 322-1071 0 -22,9211 -43,2078
19/02/99 Antonio Carlos de Freitas Nascimento. 322-1071 0 -22,9383 -43,1983
19/02/99 Antonio Carlos de Freitas Nascimento. 322-1071 0 -22,9297 -43,2261
19/02/99 Antonio Carlos de Freitas Nascimento. 322-1071 0 -22,9197 -43,1964
19/02/99 Antonio Carlos de Freitas Nascimento. 322-1071 0 -22,9661 -43,1842
19/02/99 Antonio Carlos de Freitas Nascimento. 322-1071 0 -22,9594 -43,1978
19/02/99 Antonio Carlos de Freitas Nascimento. 322-1071 0 -22,9556 -43,1753
19/02/99 Antonio Carlos de Freitas Nascimento. 322-1071 0 -22,9219 -43,1906
19/02/99 Antonio Carlos de Freitas Nascimento. 322-1071 0 -22,9392 -43,2058
19/02/99 Antonio Carlos de Freitas Nascimento. 322-1071 0 -22,9292 -43,2483
19/02/99 Antonio Carlos de Freitas Nascimento. 322-1071 0 -23,0114 -43,2903
19/02/99 Antonio Carlos de Freitas Nascimento. 322-1071 0 -22,9161 -43,2853
19/02/99 Antonio Carlos de Freitas Nascimento. 322-1071 0 -22,8956 -43,2867
19/02/99 Antonio Carlos de Freitas Nascimento. 322-1071 0 -22,9256 -43,2661
19/02/99 Antonio Carlos de Freitas Nascimento. 322-1071 0 -22,9397 -43,1897
19/02/99 Antonio Carlos de Freitas Nascimento. 322-1071 0 -22,9744 -43,2933
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