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RESUMO: Este trabalho resultou da atividade acadêmica do curso de Processos de Dinâmica 
Superficial e Riscos Naturais Associados (PPGGEA-UFRGS). Teve por objetivo a identificação 
e análise das áreas de risco por movimentos de massa, bem como, a caracterização das 
residências expostas ao risco em porção do Bairro Nossa Senhora Aparecida, localizado no 
município de Viamão-RS, ao sudeste do Morro Santana e nordeste da UFRGS, Campus do 
Vale. Para isso, foi realizado o zoneamento de risco da área, a partir de imagens SRTM, que 
permitiram a análise do modelo digital do terreno. Os riscos foram determinados conforme o 
uso do solo e a declividade.  O trabalho de campo envolveu avaliação de vulnerabilidade e 
risco, a partir da interpretação das moradias inseridas nesta área, juntamente com 
depoimentos da comunidade, possibilitando a subsetorização do grau de riscos. O mapa de 
hipsometria e declividade, aliado ao uso do solo, mostrou que a amplitude altimétrica da região 
é de 263 metros. Nas áreas ao norte (Morro Santana) a altitude chega a 306 metros, enquanto 
que, áreas mais ao sul, apresentam 43 metros de altitude. Sendo assim, as áreas de maior 
risco estão situadas ao norte, enquanto que ao sul, onde as declividades são menores, o risco 
de movimentos de massa consequentemente diminui. Nas áreas de ocupação urbana intensa 
se verificou uma alta declividade (>30%) e susceptível a movimentos de massa. Na zona onde 
foi realizado o trabalho de campo (ao norte), identificaram-se áreas de médio e baixo risco, 
ambas atribuídas à declividade e ocupação urbana. Algumas residências apresentavam 
construções sobre zona de drenagem natural, além da retirada da vegetação natural, deixando 
a área desnuda e consequentemente aumentando o escoamento superficial. As análises 
mostram que: considerando o relevo e a ocupação do solo, apesar de a declividade ser suave 
em algumas superfícies, a presença de lançamento de água servida, cicatriz de movimento de 
massa, árvores inclinadas, acúmulo de lixo em topo de talude, danos estruturais, córregos com 
suas margens ocupadas quase que totalmente e depoimentos dos moradores sobre os 
deslizes já ocorridos anteriormente, refletem a existência da possibilidade de futuros 
escorregamentos de massa na área, tanto pelas feições geomorfológicas quanto pelas 
questões socioeconômicas da comunidade local. A crescente urbanização e ocupação destes 
locais resultam em uma maior vulnerabilidade a desastres de proporções trágicas. A 
identificação das áreas de risco de escorregamentos de encosta, bem como a influência 
antrópica na intensificação destes processos, é uma importante medida preventiva destes 
desastres, além de ser de baixo custo e útil para o gerenciamento da expansão territorial e 
para tomada de decisões pelos gestores.  
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