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RESUMO: No ano de 2017 a Secretaria Municipal de Defesa Civil de Niterói/RJ realizou o 
mapeamento de risco de movimentos gravitacionais de massa para dez localidades 
distribuídas nos bairros: Baldeador, Charitas, Fonseca, Ititioca, Jurujuba, Santa Bárbara, Santa 
Rosa e Viçoso Jardim. Para atender às necessidades de reconhecimento das áreas de risco do 
município, o método utilizado foi desenvolvido em três etapas principais, sendo essas: (i) Etapa 
Preparatória, (ii) Etapa de Campo e (iii) Etapa de Escritório. Na primeira etapa (i) foram 
levantadas informações bibliográficas e realizadas consultas nos sistemas de banco de dados 
da Defesa Civil referentes às localidades a serem mapeadas; sendo ainda considerados os 
aspectos geomorfológicos obtidos a partir do processamento de dados no software ArcGIS, 
além de definidas as estratégias a serem adotadas na etapa de campo. Esta última (ii), por sua 
vez, foi realizada através de caminhamentos e pontos de visada, buscando identificar fatores 
naturais ou antrópicos de suscetibilidade e vulnerabilidade a movimentos gravitacionais de 
massa, incluindo as características gerais de uso e ocupação de solo no local. No campo foram 
obtidos registros fotográficos e referências geográficas, sendo as informações relevantes à 
interpretação (por exemplo composição, inclinação, distribuição das drenagens, cobertura 
vegetal dentre outras), compiladas através de fichas de campo. A Etapa de Escritório (iii) 
consistiu na sistematização das informações e tratamento dos dados obtidos no campo, 
permitindo a hierarquização qualitativa do risco, e possibilitando a delimitação de setores de 
Baixo, Intermediário e Alto/Muito Alto Risco de Movimentos Gravitacionais de Massa. Para 
cada localidade foram gerados três tipos de produtos gráficos: Carta de Pontos, Carta de Risco 
de Movimentos Gravitacionais de Massa, Carta de Ações de Defesa Civil, além de seu 
respectivo volume escrito (Relatório). A aplicação do presente método se mostrou útil na 
adoção das medidas administrativas mais comuns realizadas pela Secretaria Municipal de 
Defesa Civil de Niterói, quais sejam: Recomendação, Alerta de Risco e Notificação de 
Interdição; sendo os produtos direcionados aos demais setores da Prefeitura Municipal de 
Niterói/RJ. Apesar do exposto, durante o desenvolvimento do trabalho, percebeu-se que para 
algumas localidades, a proposta de hierarquização utilizando um intervalo de classes maior é 
melhor aplicada devido às suas características particulares.  
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