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RESUMO: A análise do risco geológico em Unidades de Conservação permite identificar e 
classificar regiões suscetíveis a movimentos de massa e planícies sujeitas à inundação. O 
objetivo é gerar dados cartográficos para representar setores da paisagem, de forma a 
subsidiar a análise de susceptibilidade ao risco geológico, principalmente quanto ao 
deslocamento de massa na área do Parque Estadual do Ibitipoca (PEI), no Estado de Minas 
Gerais. A classificação por setores da paisagem foi a metodologia empregada, mediante às 
características fisiográficas peculiares do PEI. No presente estudo foi aplicada a classificação 
de formas da paisagem pelo algoritmo Geomorphons, e pelo algoritmo Fuzzy Landform 
Element Classification. Tais modelos foram gerados com base no Modelo Digital de Elevação 
da área, com resolução espacial de 10m, obtido a partir da interpolação dos dados primários de 
elevação (curvas de nível e pontos cotados). Os dados foram trabalhados nos softwares 
GRASS, ArcGIS e SAGA-GIS. O algoritmo Geomorphons agrupa em dez formas de paisagem 
mais comuns, assim denominadas: plano, interflúvio, pico, encosta, contraforte, ladeira, 
sumidouro, vale, sopé de elevação e depressão. Os modelos das formas da paisagem foram 
comparados com mapa de unidades geomorfológicas, e caracterizados conforme o grau de 
risco geológico, agrupando as formas da paisagem em três classes de suscetibilidade ao risco. 
Cada classe foi caracterizada quanto aos seus parâmetros morfométricos (altimetria, 
declividade, curvatura e índice de rugosidade) gerados com base em técnicas de modelagem 
espacial de dados e geoprocessamento. Tais técnicas envolvem interpolação de dados, 
álgebra de mapas, compilação e compatibilização de dados secundários. Para a validação dos 
produtos estão sendo realizadas vistorias em campo para averiguar as características do 
relevo e forma da paisagem. Nesta etapa do trabalho a atividade de campo serve para 
averiguar supervisionar e avaliar, principalmente, os locais classificados de “alto risco”. A 
utilização de ferramentas de geoprocessamento para avaliação de áreas de risco geológico, no 
aspecto do estudo do relevo, mostrou elevado potencial para aplicação na identificação, 
caracterização e quantificação de áreas que ocorram risco do ponto de vista de suscetibilidade 
ao relevo do PEI. Outro aspecto importante está relacionado à abordagem utilizada no 
presente trabalho, que confirma o grande potencial das técnicas de geoprocessamento e 
modelagem digital do terreno para otimizar e identificar áreas de risco geológico. Pontos de 
controle definidos para como alto risco, corroboraram com a proposta de setorização da 
paisagem conforme modelos gerados para formas da paisagem.  
 
 
PALAVRAS-CHAVE: GEOPROCESSAMENTO, GEOMORFOLOGIA, ÁREA DE 
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. 
 
 


	Barbosa, P. R.T.1, Pinheiro, K. S. H. ³, Souza, R. A.¹, Grom, C.V. 1, Lima, R. R. 1, Andrade, C. B. 1, Lyra, T. B. 1, Silva, L. C. ², Nummer, R. A. ², Miranda, A. W. A. ²,
	1 Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, curso Geologia; 2  Departamento de Petrologia e Geotectônica/Ia/Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro; ³ Departamento de Solos/IA/ Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.


