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RESUMO: Este trabalho busca analisar a relação entre as variáveis curvatura de encosta 
(plano e perfil), litologia, distância ao lineamento mais próximo, densidade de lineamentos e 
inclinação de vertentes, e os movimentos de massa ocorridos nos maciços da Tijuca e da 
Pedra Branca nos anos de 2010 a 2015. Também foram levados em consideração o volume 
mobilizado e a tipologia do movimento de massa em cada evento. De um total de 436 
ocorrências 368 concentram-se no maciço da Tijuca e 68 no maciço da Pedra Branca. Em 
ambos os maciços a maior parte das ocorrências envolve solo como material mobilizado, 
sendo a principal tipologia de movimento (segundo a classificação de Varnes) o 
escorregamento translacional de solo. Os eventos estão, majoritariamente, relacionados a 
volumes de pequeno porte (1 a 10 m³) e a solos de espessura maior que dois metros. Na área 
do maciço da Tijuca podem-se citar como principais fatores relacionados aos movimentos de 
massa as encostas de curvatura côncava-convergente (34,5%) e convexo-divergentes (20,1%), 
litologias biotita-gnaisse (40,8%) e gnaisse facoidal (21,7%), e distâncias de até 150 metros 
(51,0%) em relação ao lineamento mais próximo. Já no maciço da Pedra Branca os principais 
fatores identificados foram encostas de perfis de curvatura côncava (côncavo-convergentes - 
32,4%, divergentes - 25% e lineares 17,7%), litologias de biotita-gnaisse (27,9%) ou gnaisse 
bandado (30,9%), e distâncias de até 100m do lineamento mais próximo (47,1%). O resultado 
obtido para as inclinações de vertentes continha a maioria dos valores abaixo dos ângulos de 
atrito esperados para os materiais existentes nas áreas de estudo, o que foi atribuído à baixa 
resolução do arquivo SRTM utilizado. Para a análise de componentes principais (PCA) foram 
utilizadas as curvaturas de encosta, a distância ao lineamento mais próximo e a densidade de 
lineamento, não tendo sido a inclinação incluída na análise. A respeito da PCA do maciço da 
Tijuca, houve a divisão das variáveis analisadas em duas famílias, sendo uma inversamente 
correlacionável (distância ao lineamento mais próximo e densidade de lineamentos) e a outra 
diretamente correlacionável (curvatura das encostas em plano e em perfil). Há predominância 
das componentes estruturais (distância ao lineamento mais próximo e densidade de 
lineamentos) sobre as geomorfológicas (curvatura das encostas em plano e em perfil). No 
maciço da Pedra Branca houve a divisão das variáveis analisadas em duas famílias 
inversamente correlacionáveis, em que há predominância das componentes geomorfológicas 
sobre as estruturais, diferentemente do que ocorre no maciço da Tijuca. Estas famílias 
influenciam conjuntamente a deflagração de eventos, sendo, entretanto, independentes entre 
si. Conclui-se que apesar dos fatores comuns identificados e as similaridades geotécnicas e de 
volume mobilizado, a associação entre os fatores efetivos é diferente e singular nas duas 
áreas. Isso indica que para além das semelhanças superficiais há diferenças fundamentais no 
comportamento ambiental dos dois maciços quando submetidos a estresse hídrico, reforçando 
a importância de que a análise dos fatores e limiares relacionados aos movimentos de massa 
deve considerar as singularidades de cada área. 
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