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Os empreendimentos de grande magnitude têm provocado sérias 
transformações no espaço e, ao mesmo tempo, expõem territórios e 
populações a vulnerabilidades e riscos sem precedentes. Atualmente, 
a forma de apropriação do espaço é cada vez mais predatória ao ponto 
de colocar os territórios e as pessoas em risco. Assim, questionamos: 
Seria possível pensar uma vida segura no planeta? Nós, humanos, 
queremos garantir nossa vida na terra, repleta de mordomias, sem 
qualquer risco de prejuízo a essa condição de mordomia. Queremos 
o milagre, mas, sem merecê-lo e, isso é o que revela a relação de 
ganância e estupidez que, conforme Stephen Howking, são o que 
acabará com a vida na terra.

Não queremos mudar nosso modo de viver, nossos valores. O que 
isso nos inspira a pensar? Que sentimos fascinados pelo mundo das 
coisas; dos produtos industrializados; fascinados pela modernidade 
etc. esquecemos a essência da vida: a de que sem o chão, não se 
constrói nem se garante a segurança da casa. Ou seja, a casa é o 
planeta e os hábitos modernos simplesmente partem do princípio da 
exploração dos bens naturais até sua exaustão, esquecem o planeta. 

Este livro vem contribuir com esse debate trazendo diferentes 
trabalhos de autores envolvidos com a temática dos Riscos, que 
ainda constituem desafios a investigadores e profissionais diversos, 
como a identificação de riscos e sua gestão, uma vez que vários 
países promovem políticas econômicas cada vez mais ameaçadoras 
à segurança das pessoas e sistemas vivos. Cada capítulo traz uma 
contribuição ao debate dos riscos, os quais podem se manifestar em 
forma de inundações em áreas urbanas, riscos socioambientais em 
comunidades pesqueiras, necessidade de implantação de unidades 
de conservação para amenizar riscos, dentre outros. Quem dera 
pudéssemos dizer “esta é uma obra de ficção”, mas, ao contrário, 
são aspectos reais de diferentes situações que expõem os territórios 
e as pessoas a riscos. Esperamos oferecer ao leitor uma contribuição 
aos estudos desse tema e desejamos uma boa leitura.
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P R E fáC I O

Em 2014, Fritjof Capra já nos dizia que há soluções para os principais 

problemas do nosso tempo e, acrescentava, que algumas delas são, inclusive, 

simples. Entretanto, essas soluções, segundo ele, exigem mudanças em nossa 

percepção, pensamentos e valores. Por sua vez, em entrevista a Larry King, 

apresentador do programa Larry King Live, na emissora CNN, de acordo 

com o The hearty soul, Stephen Howking, famoso físico, reconhecido a nível 

mundial, falecido em 2018, afirmou que “ganância e estupidez são o que acabará 

com a raça humana”. 

Tomando como ponto de partida essas afirmações, nos preocupamos em 

discutir a temática dos riscos sociais, econômicos e espaciais em função de 

grandes empreendimentos, que têm promovido sérias transformações no 

espaço em função da forma de apropriação do espaço e, consequentemente, 

destruição de territórios. Nesta abordagem, questionamos o caráter natural de 

acontecimentos que exigem, inclusive, uma avaliação mais ampla no sentido 

de perceber que, além do caráter natural, há o quesito Uso do Território como 

uma maneira de agravar as condições de riscos.

Um tsunami, um deslizamento de terras em função de chuva forte, 

inundação de áreas urbanas por conta de elevação de níveis de rios e córregos, 

por exemplo, constituem fenômenos naturais, mas, ainda assim, como o 

dissemos, devemos questionar o caráter natural de muitos acontecimentos 

de gravidade alta. Isso significa que podemos questionar até que ponto um 

evento natural é, sozinho, responsável por tragédias a ele atribuídas. Por 

exemplo, o que era ou não natural nos deslizamentos de terra da área serrana 

do Rio de Janeiro, Brasil, em 2010? O que era ou não natural no rompimento 

da barragem da Samarco em Mariana-MG em 2015? E no rompimento da 

barragem de rejeitos em Brumadinho-MG, em 2019? Como explicar que 

somente as causas naturais sejam responsáveis pelos incêndios florestais em 

Portugal como as recentes ocorrências? E na devastação causada pelo tsunami 

no Japão em 2011, ou o terremoto que causou aquele terrível tsunami que 

devastou milhares de vidas no dia 26 de dezembro de 2004 na Tailândia? 
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Ou seja, se em todos esses acontecimentos houve participação da natureza, 

é fato que em todos esses fenômenos houve sempre decisões humanas que 

agravaram as consequências.

Assim são os grandes empreendimentos. Tomam decisões que poderão afetar 

milhares de pessoas que muitas vezes nem sequer têm o conhecimento de que 

estão submetidas aos efeitos catastróficos das decisões. Pior ainda, é o fato de 

que os empreendedores que são responsáveis pelas obras serem, ao mesmo tempo, 

negligentes quanto à segurança das pessoas e dos lugares, por conta de ganância 

e estupidez, ou seja, ganância e estupidez marcam a forma de apropriação do 

espaço o que, consequentemente, coloca os Territórios em Risco.

Isso constitui, portanto, parte das reflexões contidas nesta obra que 

ora apresentamos, que é fruto dos trabalhos apresentados no III Simpósio 

Ibero-Afro-Americano de Riscos (SIAAR), realizado na Universidade Federal 

de Uberlândia, em junho de 2019, em parceria com a RISCOS - Associação 

Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança. Os capítulos que compõem a obra 

aprofundam aspectos da temática que são de vital importância na atualidade, 

porque expõem, de maneira científica, os Territórios em Risco.

Uberlândia/MG, Brasil, novembro de 2020

Vicente de Paulo da Silva
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Resumo: A aplicação do método de análise multifatorial para a determinação 

da susceptibilidade aos movimentos em massa no Triângulo Mineiro/

Alto Paranaíba tem como objetivo principal a sua espacialização e 

também a compreensão dos fatores mais influentes no seu desenca-

deamento. Para além de se compreender a sua distribuição espacial, o 

resultado do modelo pode ser importante em termos de ordenamento 

do território, pois permite a adoção de medidas de prevenção e mi-

tigação para evitar o seu desencadeamento e, ao mesmo tempo, para 
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minimizar as suas consequências. Para aplicação de tal ensaio foram 

utilizadas técnicas de geoprocessamento em ambiente SIG (Sistema 

de Informação Geográfica. Dentre os vários materiais cartográficos 

gerados pelo estudo, se destaca o mapa de Susceptibilidade aos 

Movimentos em Massa no Triângulo Minero/Alto Paranaíba, que 

espacializa as informações apresentadas no trabalho à respeito do 

tema movimentos em massa.

Palavras ‑chave: Movimentos em massa, análise multifatorial, Triângulo Mineiro/

Alto Paranaíba.

Abstract: Multifactorial analysis was used to determine susceptibility to 

landslide in the Mineiro/Alto Paranaíba Triangle, with the main 

objectives being to spatialize such an event and to understand the 

most influential factors in triggering it. In addition to understanding 

the spatial distribution, the result of the model can be important in 

terms of spatial planning, since it allows the adoption of measures 

to prevent the occurrence of a landslide, and at the same time to 

minimize the consequences. In applying this method, geoprocessing 

techniques were used in a GIS environment (Geographic Information 

System). One of the cartographic materials generated by the study is 

the map of Susceptibility to Landslides in the Mineiro/Alto Paranaíba 

Triangle which spatializes’ the information presented in the work 

related to landslides.

Keywords: Landslide, multifactorial analysis, Mineiro/Alto Paranaíba Triangle.
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Introdução

O estudo da dinâmica das vertentes mostra-se fundamental para a compreensão 

da dinâmica geomorfológica, já que estas são um elemento sempre presente em 

qualquer paisagem (Kirkby, 1988).Os processos relacionados com a sua dinâmica são 

múltiplos e de diversas ordens, desde os movimentos individuais de partículas, até 

aos diferentes e complexos movimentos em massa, cuja gênese não se pode descurar à 

influência das condições topográficas, litológicas, climáticas, edáficas e ainda, do uso 

da terra (White, 1986; Vogt, 1989; Pedrosa, 1993, 1994; Pedrosa et al.,1995).

Neste trabalho daremos particular importância aos fatores de ordem permanente que 

podem ter influência no desencadeamento de múltiplos movimentos em massa. Antes de 

mais convém esclarecer que existem diversos tipos de movimentos em massa cuja tipologia 

nem sempre é fácil já que não é isenta de discussão, pois, como afirma Flageollet (1989), é 

difícil passar de uma classificação regional para uma com valor universal.

Na análise que iremos fazer consideramos como movimentos em massa 

os desabamentos, os deslizamentos e fluxos de detritos ou de lama. Trata-

se de movimentos complexos em que se verificam vários tipos de processos 

simultaneamente e/ou em cadeia.

Neboit (1991) considera que para a compreensão dos movimentos em massa é 

necessário ter em atenção a diversidade e a variedade de mecanismos que intervêm e 

o tipo de formações afetadas, nomeadamente litológicas e edáficas já que a quantidade 

de material que podem mobilizar se apresenta muito heterogénea. Deste modo, a 

multiplicidade de combinações que é possível definir dificulta a classificação dos 

movimentos em massa (Cervigón et al., 1988; Pedrosa et al., 1995; Pedrosa et al., 2001).

Essas classificações tornam-se ainda mais complexas quando se atenta aos 

mecanismos que os podem desencadear, que passam por questões sismo-tectônicas, 

vulcânicas e hidroclimáticas. As que nos interessam mais são estas últimas já que na 

área do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba (fig. 1) é o principal “fator desencadeante” 

pelo que teremos de ter em atenção para os efeitos diferenciados dos parâmetros 

quantidade, intensidade e duração dos episódios chuvosos, em associação com as 

condições de infiltração, circulação e capacidade de armazenamento de água no solo 

(Pedrosa; Lourenço e Felgueiras, 2001).
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Área de Estudo

O Triângulo Mineiro / Alto Paranaíba é uma mesorregião do estado brasileiro de Minas 

Gerais. As mesorregiões são divisões geográficas regionais desenvolvidas pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, criadas para fins de planejamento regional / terri- 

torial. Segundo as projeções demográfica realizadas pelo IBGE o Triângulo Mineiro / Alto 

Paranaíba possui 66 município com uma população de 2.337.105 habitantes (IBGE, 

2016), distribuídos em uma área de aproximadamente 90.545 km².

Dada sua vasta extensão territorial, que comparativamente é superior a de diversos 

países, a área de estudos possui características bastante heterogêneas, de modo que seu 

relevo varia entres áreas compostas por planaltos tabulares, denominados por Ab’Saber 

(2012) como os Planaltos e Chapadas do Brasil Central, até áreas com relevo mais 

movimentado na transição das bordas escarpadas dos planaltos para áreas de colinas 

como topos convexos, com vertentes variando entre declives suaves à mais acentuados 

em algumas regiões. Vale ressaltar que embora dotada de um relevo variado, as alterações 

altimétricas da área de estudo não ultrapassam os 1500 metros nos locais de maior altitude.

Quanto as características geológicas do Triângulo Mineiro / Alto Paranaíba, 

é possível colocar de maneira sucinta que esta é composta basicamente pela 

Bacia Sedimentar do Paraná e suas diversas formações e também pela Faixa de 

Dobramentos Brasília dotada de suas particularidades litológicas. Uma abordagem 

mais detalhada e explícita a respeito das características litológicas da área de estudo 

será realizada adiante no decorrer do presente estudo.

Denominado como o “Reservatório de Água do Brasil” a mesorregião do 

Triângulo Mineiro / Alto Paranaíba é detentora de importantes bacias hidrográficas 

brasileiras, das quais podemos mencionar a Bacia Hidrográfica do Alto São 

Francisco, Bacia Hidrográfica do Alto Paranaíba, Bacia Hidrográfica do Baixo Rio 

Grande, a Bacia Hidrográfica do Rio Araguari, dentre outras bacias hidrográficas de 

menos volume que drenam toda a extensão da área de estudo.

Composta em grande parte por vegetação savânica denominada no Brasil 

como Cerrado, a área de estudo apresenta todas as variações presentes dentro 

desta fitofisionomia. Desde o chamado Cerrado Sentido Restrito, composto por 

vegetação arbórea de porte médio, caracterizada por árvores de troncos tortuosos, 
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até áreas de Campo Limpo e Campo Sujo dotados de vegetação predominantemente 

arbustiva de pequeno porte. Destoando das características marcantes da vegetação 

dos Cerrados, pode-se encontra também no Triângulo Mineiro / Alto Paranaíba 

as Matas de Galeria, situadas próximas as margens dos rios e córregos dessa região 

na zona ripária (Kobiyama, 2008). As Matas de Galeria na região dos Cerrados 

se assemelham as florestas estacionais semideciduais, embora contenham na sua 

composição espécies endêmicas do Cerrado Sentido Restrito (Ribeiro et al, 2001).   

A mesorregião do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba possui clima do tipo Aw 

segundo a classificação de Köppen e Geiger (1939), que tem como diretrizes básicas 

os regimes térmicos e pluviométricos, deste modo o clima representativo desta área 

é o Tropical Subúmido ou Tropical Semiúmido.

Mendes (2001) coloca que as condições climáticas do Triângulo Mineiro/Alto 

Paranaíba se caracterizam por forte sazonalidade, possuindo duas estações anuais bem 

definidas, sendo uma, a de inverno seco e, a outra, de verão chuvoso. O diagrama 

termopluviométrico da região aponta que a estação chuvosa se estende do mês de 

outubro até o mês de março, enquanto a estação seca dura de abril a setembro (fig. 2).

fig. 2 ‑ Início e fim da estação chuvosa ao longo da série histórica (1980 - 2013) 
(Fonte: Santos, 2015).

Fig. 2 - Beginning and end of the rainy season during the course of the historical series (1980 - 2013) 
(Source: Santos, 2015).
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No presente trabalho iremos dar especial atenção, não aos mecanismos desencade-

antes dos movimentos, que no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba estão relacionados às 

caraterísticas hidroclimáticas da área, mas teremos um cuidado especial com os fatores 

permanentes que podem condicionar o surgimento destes tipos de movimentos em 

massa, tais como os fatores de ordem geológica, mais especificamente a litologia, expres-

sa designadamente nas características do tipo de rochas e no seu comportamento face 

a processos de intemperismo diferencial e nas formações superficiais que daí derivam.

Os tipos de solos nas áreas de clima tropical, atendendo às suas caraterísticas 

de textura e espessura, são fundamentais para explicar muitos dos processos 

morfogenéticos que aqui ocorrem e, como tal, teremos de considerá-los quando 

analisamos os movimentos em massa. Os fatores de ‘ordem geomorfológica’, os 

quais destacamos são: i) o declive, a forma e o comprimento das vertentes; ii) as 

formas geomorfológicas predominantes.

Finalmente, não podemos negligenciar o fator de ‘ordem antrópica’, salientando-

se que muitas vezes é a intervenção do Ser Humano que vai desencadear o processo 

ou transformá-lo em catástrofe (Alexander, 1992; Wieczorek, 1996; Teixeira, 2005; 

Robaina et al., 2011; Pedrosa, 2012).

Breve caraterização dos movimentos em massa

Os movimentos em massa são desencadeados inicialmente pela existência de 

água no estado líquido no pacote de solo, de modo que esse “agente” passa a ser um 

influenciador na ocorrência desses fenômenos. Haja visto que a presença de água nos 

interstícios dos materiais do solo passa a influir devido às interações físico-químicas 

no comportamento destes materiais, de modo a contribuir para o aumento da 

plasticidade dos mesmos, diminuindo por conseguinte a tensão de cisalhamento desse 

pacote de solo, vindo a desencadear movimentos em massa (Guerra, 2016). E dado 

o local e as circunstâncias que esses fenômenos ocorram, as consequências podem 

tomar enormes proporções, caso os mesmo se desencadeiem próximos ou inseridos 

em regiões que possuam estruturas que possam ser danificadas ou em áreas habitadas 

podendo ocasionar em catástrofes com perdas de vidas humanas (Vieira et al., 2020).
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Existem diversos tipos de movimentos em massa que ocorrem nas vertentes. Não 

trataremos de todos, pois as causas e os fatores intervenientes são muito diversos 

e de uma inter-relação extremamente complexa no que se refere aos mecanismos 

desencadeantes. Assim, como já o afirmamos, iremos apenas determinar a 

susceptibilidade de ocorrência dos deslizamentos e de diversos tipos de fluxos. Os 

dois principais tipos de deslizamentos são deslizamentos rotacionais e translacionais:

	Deslizamento rotacional: Este é um deslizamento no qual a superfície de 

rotura se mostra côncava e o movimento que inicia a ruptura corresponde 

a uma rotação em torno de um eixo que é paralelo à superfície do solo e 

transversal ao deslizamento;

	Deslizamento translacional: Neste tipo de movimento o deslizamento ocorre ao 

longo de uma superfície mais ou menos plana, onde não se verifica a rotação em 

torno de um eixo, como no caso anterior. Este tipo de movimento corresponde 

de forma geral a um bloco que desliza em conjunto ou a um combinado de 

diversas unidades estreitamente relacionadas entre si e que se movem pela 

vertente abaixo se comportando como uma massa relativamente coerente:

	Os movimentos em massa que consideramos fluxos mostram-se 

diferenciados, podendo distinguir-se quatro categorias básicas que diferem 

umas das outras em função do tipo de material que movimentam, pela 

litologia em que acontecem, pela velocidade com que ocorrem:

o Avalanche de detritos: é uma variedade de fluxos de detritos com uma 

percentagem elevada de materiais grosseiros e, mobilizados ao longo da 

vertente por uma velocidade extremamente rápida;

o Fluxo de detritos: Um fluxo de detritos é uma forma de movimento 

em massa rápido, em que se combinam diversos elementos - material 

litológico e edáfico pouco coerente, matéria orgânica, ar e água - que 

mobilizam uma massa com elevada viscosidade pela vertente abaixo. Os 

fluxos incluem no mínimo 50% de material considerado fino (ABNT, 

1984). Uns dos principais mecanismos de desencadeamento relaciona-

se com o intenso fluxo de água subsuperficial que deriva de quantidades 

elevadas de precipitação, ou então, resultantes do degelo rápido das neves 

em áreas mais frias, que possibilita a ruptura dos materiais superficiais e os 
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mobiliza vertente abaixo. Podem ainda decorrer de outros movimentos 

em massa, como por exemplo, deslizamentos, que ocorrem em vertentes 

íngremes e que se transformam em fluxos pela forte saturação do 

material movimentado e que possuem uma grande percentagem de 

silte e areias. Podem também relacionar-se com ao desmatamento das 

vertentes, ou por incêndio, ou por construção de taludes de corte que 

intensificam a susceptibilidade das vertentes a este tipo de movimento 

(Nunes e Lourenço, 2013; Bento-Gonçalves et al., 2013.). Finalmente 

podemos afirmar que este tipo de movimento em massa se associa às 

vertentes de forte declive, ou às vertentes que se encontram regularizadas 

por formações superficiais de diversos tipos (Pedrosa e Martins, 2011);

o Fluxo de lama (Mudflow): é um movimento em massa rápido e que 

ocorre em vertentes onde a litologia ou o solo é constituído por materiais 

finos e homométricos. Assim é fundamentalmente constituído por silte, 

argilas e em que os materiais de maior dimensão não ultrapassam as 

areias. O material tem de estar suficientemente saturado para se verificar 

a ruptura e se iniciar o movimento;

o Fluxos Heterogêneos: por vezes, existe dificuldade em inserir alguns 

movimentos em massa em qualquer um dos tipos de fluxos antes referido, 

pelas fortes características heterométricas do material que mobilizam, ou 

mesmo, pelas diversas velocidades que podem atingir. Neste caso, denomina-

se genericamente por fluxos heterogêneos que tanto podem ocorrer em 

material extremamente saturado de água, a qual origina a sua liquefação e 

ruptura, como podem verificar-se em materiais fundamentalmente arenosos, 

cuja inexistência de água entre os interstícios granulares pode originar a falta 

de coesão do material, levando ao seu colapso.

Nem sempre é fácil distinguir estes movimentos pelo simples fato de que, 

depois de se dar a ruptura inicial dos diferentes tipos de movimentos, podem 

ocorrer diversos tipos de condições que vão complexizar o tipo de processos e a 

movimentação dos materiais ao longo da vertente. Teremos, então, de admitir a 

existência de movimentos em massa complexos, onde interagem diversos fatores e 

distintos mecanismos. 
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Por exemplo, as torrentes de detritos podem resultar tanto de movimentos 

mais simples como de fluxos ou de avalanches de detritos, quando as condições 

morfológicas se alteram, nomeadamente quando o declive se torna mais forte ou 

são canalizados por ravinas íngremes e estreitas (Swanston e Howes, 1994). Estas 

torrentes envolvem uma grande movimentação de materiais atingindo velocidades 

muito altas e os danos que podem causar podem ser relevantes.

Materiais e métodos

Para a elaboração do mapa de susceptibilidade à ocorrência de movimentos em 

massa, inicialmente foi montado um banco de dados georreferenciado, na escala 

de 1:1 000 000, e que, posteriormente, foi trabalhado no software ArcGIS 10.1. 

Deste modo, foram gerados mapas dos fatores permanentes considerados mais 

importantes, a saber: Litológico, Uso e Ocupação do Solo, Tipos de Solo, Relevo e 

Declividades. As classes destes fatores foram posteriormente classificadas por meio 

de pesos variando de 1 a 5, partindo do menor para o maior peso respectivamente, 

em relação à contribuição ao processo de movimentos em massa. 

A atribuição do peso de cada classe está atrelada a características específicas de cada 

fator analisado, a exemplo do tipo de material que compõe determinada litologia; o tipo de 

uso e ocupação do solo, se trata-se de uma cultura anual que exige revolvimento do solo ou 

uma cultura de permanente que não necessita tal prática. Quanto aos tipo de solo os pesos 

foram atribuídos de acordo com suas características texturais e de coesão de materiais. Já o 

relevo foi classificado quando aos seus padrões de formas, onde cada morfologia foi inter-

pretada com uma resposta frente aos movimentos em massa. E por fim a declividade, na 

qual os pesos estão vinculados à percentagem de inclinação das vertentes.

Foram feitos cruzamentos entre os mapas e os mesmos foram reclassificados, 

alterando-se o grau de influência de cada um, para que fosse possível analisar a 

interferência de cada item no resultado final, e buscando assim resultados satisfatórios 

e condizentes com a realidade local. Para o processamento dos dados utilizou-se a 

ferramenta Weighted Overlay, que permite o cruzamento ponderado de diversos 

fatores analisados, assim como as diversas relações entre eles. 
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Foi necessário reclassificar os valores dos dados de entrada para uma escala 

comum, agrupando-os, neste caso, de 1 a 5, para todos os fatores permanentes. 

Os dados de entrada foram ponderados pela importância, quando tal se aplica, e 

somados para produzir um dado de saída, representando o mapa de susceptibilidade. 

Para a avaliação do processo executado foram gerados alguns ensaios, procurando 

determinar a inter-relação existente entre os diversos fatores, de forma a definir a 

maior importância de uns relativamente aos outros (Pedrosa e Pereira, 2011, Pedrosa, 

2013; Pinese Junior et al., 2012). Após o processamento e análise dos resultados 

obtidos, dentre os ensaios gerados com diferentes graus de influência para cada fator 

permanente, escolheu-se o resultado gerado com influências de 30% para litologia, 

25% para as formas de relevo, 20% para o uso da terra, 15% para o declive e apenas 

10% para o tipo de solo, definindo assim, aqueles fatores que têm maior influência no 

desencadeamento dos movimentos em massa para esta área (Quadro I).

mapas de entrada Peso

Declividade 15

Tipos de Solos 10

Usos da Terra 20

Formas de relevo 25

Litologia 30

total 100

QUAdRO i ‑ Matriz de interpretação / Previsão.
Table I - Interpretation Matrix / Forecast.

Fonte: Adaptado por Pedrosa, 2014
Source: Adapted by Pedrosa, 2014.

Resultados e Discussões

Litologia

A litologia do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba é importante para 

compreendermos a susceptibilidade do território aos movimentos em massa.
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Assim as rochas que consideramos com maior suscetibilidade aos movimentos 

em massa foram os filitos da unidade de Paracatu, que ocupam cerca de 6,9% da 

área de estudo (Quadro II). Os filitos apresentam-se carbonosos de cor cinza escuro 

com intercalações de quartzito branco. Foram classificados pelo CPRM (Serviço 

Geológico do Brasil) como altamente susceptíveis à ocorrência de movimentos 

em massa. Outra rocha que ocupa uma percentagem pouco significativa do 

Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba (0,3%), mas que consideramos com uma 

elevada susceptibilidade para a ocorrência de movimentos em massa é o granito de 

Jurubatuba, dadas as suas propensões para um forte intemperismo em função das 

condições locais de temperatura e humidade.

LitoLoGiA área (km²) área (%) susceptibilidade
Anfibolito (ortognaisses) 0,08 0,001 3

Ardósia (xisto) 925,36 0,770 2
Arenito (origem eólica) 174,50 0,145 2

Arenitos fanglomeráticos e vulcanoclásticos 23186,35 19,286 3
Arenitos finos e argilitos 33041,79 27,484 4

Complexos Argilas e siltitos 9603,03 7,988 4
Basalto 19534,73 16,249 2
Calcário 10,27 0,009 3

Calcário dolomítico 238,35 0,198 3
Carbonito/Peridorito 135,61 0,113 3

Coberturas detrito-lateríticas 2450,14 2,038 3
Complexos Xistos e Filitos de Araxá 16403,15 13,644 4

Depósitos aluvionares 356,69 0,297 3
Filitos 8386,19 6,976 5

Folhelhos/arenitos 1629,27 1,355 4
Granito Jurubatuba 418,72 0,348 5

Granitóides do Cinturão Brasília 1918,43 1,596 4
Piroxênio 40,10 0,033 3
Quartzitos 951,89 0,792 1

Rocha vulcânica alcalina 1,07 0,001 3
Sedimentos areno-argilosos inconsolidados 814,12 0,677 3

QUAdRO ii ‑ Litologia do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba.
Table II - Lithology of Mineiro/Alto Paranaíba Triangle.

Fonte: CPRM, 2007 e Adaptado por Pedrosa e Danelon 2014.
Source: CPRM, 2007 and Adapted by Pedrosa e Danelon, 2014.
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Os granitóides do cinturão Brasília, bem como os folhelhos/arenitos, ou os 

complexos de xistos e filitos de Araxá, os arenitos finos e argilitos e, ainda os complexos 

de argilas e siltitos, apesar das caraterísticas diferenciadas que apresentam, foram 

considerados com elevada susceptibilidade para o desenvolvimento de movimentos 

em massa (fig. 3). Os dois primeiros conjuntos de rochas não apresentam grande 

representatividade territorial na área do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, mas 

os restantes são importantes pela área que ocupam (35,5%) e como tal serão 

fundamentais para o desenvolvimento do modelo.

O complexo de xistos e filitos de Araxá, ocupa cerca de 13,6% da área do 

Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba é constituído por nappes de metassedimentos 

com rochas vulcânicas associadas (Seer et al., 2017).

 Na região de Araxá foram definidos os grupos Araxá, Canastra e Ibiá 

(Barbosa, 1955; Barbosa et al., 1970), pertencentes ao setor meridional da Faixa 

Brasília (Fuck, 1994). Esta, por sua vez, acha-se posicionada na porção oriental 

da Província Estrutural Tocantins (Almeida et al., 1977), formando um cinturão 

Neoproterozóico que se desenvolveu na borda oeste do Paleoproterozóico do 

São Francisco.

Para aqueles autores, as rochas do Grupo Araxá compõem-se de “[...] metamorfitos 

de fácies epidoto-anfibolito, consistindo essencialmente de micaxistos e quartzitos com 

intercalações de anfibolitos [...]”, estes últimos subordinados. Estas rochas estariam 

sotopostas por um embasamento constituído de gnaisses e granitos. O grupo 

Canastra é formado por rochas metassedimentares compostas fundamentalmente 

por quartzitos e filitos. A Formação Ibiá é composta por uma faixa de calcoxistos. 

Os xistos apresentam-se classificados em calcosericita a clorita-xistos, adentrando 

estruturas dobradas (Pacheco e Nishiyama, 2002).

Os arenitos finos e argilitos pertencentes à formação Botucatu (Pacheco e 

Nishiyama, 2002), que correspondem a cerca de 27,5% da área e, os complexos de 

argilas e siltitos (cerca 8%) da unidade de Paraopeba, devido à elevada percentagem 

de argila que possuem, contribuem certamente para o elevado desenvolvimento de 

movimentos em massa (Kaefer, 1979).

Os complexos de argilas e siltitos da unidade de Paraopeba, corresponderão 

a uma sedimentação de tipo clástica em “mar raso” com fases turbilinoticas 
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subaéreas relacionadas com dinâmicas estuarinas e/ou deltaicas e relacionadas 

com clima quente (Baptista, 2004). As suas características químicas e 

mineralógicas contribuem para a considerada susceptibilidade aos movimentos 

em massa.

Classificámos várias rochas com o atributo de média susceptibilidade, 

mas pela sua importância em termos de área salientamos os Basaltos (16,2%) 

que pertencem à formação da “Serra Geral” (White, 1988) inserida no grupo 

S. Bento (Kaefer, 1979), cujas caraterísticas se relacionam com os derrames 

intrusivos que ocorreram durante o Cretáceo inferior e que recobrem a bacia 

do Paraná (Melfi et al., 1988), abrangendo toda a região centro-sul do Brasil e 

estendendo-se ao longo das fronteiras do Paraguai, Uruguai e Argentina. É uma 

unidade que está constituída dominantemente por basaltos e basalto-andesitos 

de filiação toleiítica, os quais contrastam com riolitos e riodacitos aflorantes na 

região dos Aparados da Serra.

Segundo Pacheco e Nishiyama (2002), a formação Uberaba constitui-se 

predominantemente de rochas epiclásticas (arenitos tufáceos associados à siltitos, 

argilitos, arenitos conglomeráticos e conglomerados arenosos. A sua distribuição 

restringe-se ao Estado de Minas Gerais, mais concretamente ao Triângulo Mineiro/

Alto Paranaíba.

No que concerne às rochas de baixa susceptibilidade aos movimentos em massa, 

destacamos os Arenitos fanglomeráticos e vulcanoclásticos da formação Marilia, 

cuja representatividade no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba é forte (19,3%), 

sendo fundamentalmente constituída por arenitos conglomeráticos, com grãos 

angulosos, teor variável de matriz, seleção pobre, ricos em feldspatos, minerais 

pesados (Pacheco e Nishiyama, 2002) (fig. 4).

Deve-se salientar ainda que os quartzitos, apesar da sua pouca expressão 

territorial, serão naturalmente as rochas que, pelas suas caraterísticas químico-

mineralógicas e fundamentalmente pelo seu grau de dureza, se apresentam como 

as menos suscetíveis à ocorrência destes processos relacionados com os movimentos 

em massa.
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Solos

Nas regiões tropicais o tipo de solos pode influenciar de forma muito direta 

o comportamento dos processos erosivos, nomeadamente os associados aos 

movimentos em massa devido à espessura que podem possuir, assim como às suas 

caraterísticas de textura e mineralogia. A contribuição do seu índice de importância 

para o modelo multifatorial foi baseada em outros trabalhos já desenvolvidos para 

esta região (Pinese-Junior et al., 2012). 

Assim os argissolos, com uma área de cerca de 16,2% do Triângulo Mineiro/

Alto Paranaíba, foram considerados com uma elevada susceptibilidade a este tipo de 

processo (fig. 5). Os Argissolos também formam uma classe bastante heterogênea que, 

em geral, têm em comum um aumento substancial no teor de argila em profundidade. 

Apresentam-se bem estruturados com uma textura que varia de arenosa a argilosa nos 

horizontes superficiais e de média a muito argilosa nos subsuperficiais (Manzatto et 

al., 2002), daí poderem contribuir para o surgimento de movimentos em massa.

Os Chernossolos e o Latossolsos vermelhos também foram considerados de 

elevado nível de susceptibilidade que se relaciona com a sua composição mineralógica 

e com a sua profundidade. No entanto, dada a sua pouca representatividade no 

Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, certamente não se irão mostrar importantes 

para o desenvolvimento do modelo.

Os restantes tipos de latossolos, que representam 52,9% de toda a área em estudo, 

foram considerados de moderada susceptibilidade (Quadro III). São de textura 

variável, de média a muito argilosa, geralmente muito profundos, porosos, macios 

e permeáveis, apresentando pequena diferença no teor de argila em profundidade. 

Apresentam avançado estágio de intemperização, muito evoluídos, como resultado 

de enérgicas transformações do material constitutivo. São virtualmente desprovidos 

de minerais primários ou secundários menos resistentes ao intemperismo (Jacomine, 

2008 e 2009; Manzatto et al., 2002).

Os Cambissolos, os Gleissolos e os Nitossolos foram considerados de baixa 

susceptibilidade para a ocorrência destes tipos de movimentos de terreno. Enquanto 

que os primeiros na região de estudo são importantes, já que ocupam uma área de 

cerca de 17,8%, os Gleissolos correspondem apenas a 1,2%, e os Nitossolos a 2,5% 
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pelo que o seu contributo em termos espaciais para o desenvolvimento do modelo 

é significativamente menor. 

Os Cambissolos são constituídos por material mineral com horizonte B 

incipiente subjacente a qualquer tipo de horizonte superficial (Jacomine, 2008 e 

2009). Devido à heterogeneidade do material de origem, das formas de relevo e das 

condições climáticas em que são formados, as suas características são extremamente 

variáveis. E, embora comum, o incipiente estádio de evolução do horizonte 

subsuperficial que, em geral, apresenta fragmentos de rochas permeando a massa 

do solo e/ou minerais primários facilmente alteráveis (reserva de nutrientes), 

além de pequeno ou nulo incremento de argila entre os horizontes superficiais e 

subsuperficiais (Manzatto et al., 2002). Deste modo, compreende-se que a sua 

susceptibilidade para a ocorrência de movimentos em massa é baixa (fig. 6).

Os restantes solos ocupam uma área pouco significativa no Triângulo Mineiro/

Alto Paranaíba, uma vez que não atingem 3% do território, pelo que possuem 

pouco significado para a execução do modelo, tendo sido a sua classificação baseada 

em função das suas caraterísticas principais de mineralogia e textura.

tiPos De soLo área (km²) área (%) suscetibilidade
Argissolos 19459,98 16,2 5

Cambissolos 21401,67 17,8 2
Chernossolos 60,62 0,1 4
Espodossolos 26,09 0,0 3

Gleissolos 1464,31 1,2 2
Latossolos Amarelos 15346,66 12,8 3
Latossolos Brunos 2027,28 1,7 3

Latossolos vermelho 4514,45 3,8 4
Latossolos vermelho amarelo 46314,31 38,5 3

Neossolo 3432,00 2,9 3
Nitossolo 3065,15 2,5 1

Plintossolos 68,36 0,1 3

QUAdRO iii ‑ Tipos de Solos do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba.
Table III - Soil Types of the Mineiro / Alto Paranaíba Triangle.

Fonte: CPRM, 2007 e Adaptado por Pedrosa e Danelon 2014.
Source: CPRM, 2007 and Adapted by Pedrosa e Danelon, 2014.



28

fi
g.

 6
 ‑ 

M
ap

a 
da

 S
us

ce
pt

ib
ili

da
de

 a
os

 M
ov

im
en

to
s e

m
 M

as
sa

s n
o 

Tr
iâ

ng
ul

o 
M

in
ei

ro
/A

lto
 P

ar
an

aí
ba

 d
e 

ac
or

do
 c

om
 a

s c
la

ss
es

 d
e 

So
lo

s 
(F

on
te

: C
PR

M
,2

00
7.

 A
da

pt
ad

o 
po

r P
ed

ro
sa

 e
 D

an
el

on
, 2

01
4)

.
Fi

g.
 6

 - 
M

ap
 o

f t
he

 S
us

ce
pt

ib
ili

ty
 to

 L
an

ds
lid

e i
n 

th
e M

in
eir

o/
Al

to
 P

ar
an

aí
ba

 T
ria

ng
le 

ac
co

rd
in

g 
to

 th
e s

oi
l c

la
sse

s 
(S

ou
rc

e: 
C

PR
M

, 2
00

7.
 A

da
pt

ed
 b

y P
ed

ro
sa

 a
nd

 D
an

elo
n,

 2
01

4)
.



29

Declividade

Os declives são um fator importante como condicionante de susceptibilidade 

aos movimentos em massa como tem sido demonstrado em diversos trabalhos que 

procuram aplicar o modelo multifatorial de análise (fig. 7) (Pedrosa e Pereira, 2011; 

Pinese Junior et al., 2012; Pedrosa, 2013).

Os declives que se mostram com maior importância para explicar o 

desencadeamento de movimentos em massa são aqueles que se apresentam 

compreendidos entre 13 e 45%. Naturalmente que quanto menor for o declive 

menor será a importância para o desenvolvimento destes processos. No Triângulo 

Mineiro/Alto Paranaíba os declives predominantes são os de baixo valor, sendo estes 

os declives que variam principalmente de 0 – 2% e 2 – 5% de inclinação (Quadro VI), 

o que reflete, de uma forma muito clara, o tipo de relevo predominante nesta área, 

ou seja, as Chapadas e áreas planálticas, as colinas e as depressões que denominamos 

de flúvio-tectônicas.

Declividade área (km²) área (%) suscetibilidade
0 - 2 25818,80 28,5 1
2 - 5 41341,03 45,6 2
5 - 9 16530,94 18,2 3
9 - 13 4942,04 5,4 4

13 - 45 2075,66 2,3 5

QUAdRO iV ‑ Declividade do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba.
Table IV – Slopes of Mineiro/Alto Paranaíba Triangle.

Fonte: EMBRAPA, 1979 e Adaptado por Pedrosa e Danelon 2014.
Source: EMBRAPA, 1979 and Adapted by Pedrosa e Danelon, 2014.

Os declives com valor superior a 13% correspondem a uma área pequena 

coincidindo com o domínio serrano de baixa altitude, mas fundamentalmente 

com os vales encaixados e vertentes escarpadas. Considerando a distribuição dos 

declives no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba e a predominância de declives 

baixos, certamente que não será um fator de grande influência no resultado final 

do modelo (fig. 8).
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fig. 8 ‑ M
apa Susceptibilidade aos M

ovim
entos em

 M
assas no Triângulo M

ineiro/Alto Paranaíba em
 conform

idade com
 a declividade 

(Fonte: EM
BR

APA,1979. Adaptado por Pedrosa e D
anelon, 2014).

Fig. 8 - M
ap Susceptibility to Landslide in the M

ineiro/Alto Paranaíba Triangle according to the slope 
(Source: EM

BRAPA, 1979. Adapted by Pedrosa e D
anelon, 2014).
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Formas de Relevo

O mapa das formas de relevo que foram consideradas baseou-se nas categorias 

de Geodiversidade definidas para Minas Gerais, elaborado pelo CPRM (Machado 

e Silva, 2010) com algumas adaptações à área específica do Triângulo Mineiro/Alto 

Paranaíba que, por se encontrar inserida na denominada Bacia Sedimentar do 

Paraná, apresenta algumas características próprias que se relacionam com a sua 

estrutura litológica e morfológica.

No domínio das “Chapadas e áreas planálticas” foram englobadas todas as áreas 

que constituem superfícies “tabulares alçadas” ou relevos soerguidos. São formas 

que se apresentam com um baixo declive ou então, incipientemente dissecadas, 

que representam no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba cerca de 22,6% da sua área 

(Quadro V). Apresentam amplitude de relevo, com declividade que varia de 0 a 

20% e topos planos. Nessas formas de relevo, há franco predomínio de processos de 

pedogênese, com frequente atuação de processos de laterização e ocorrências muito 

esporádicas de processos erosivos relacionados com os movimentos em massa, pelo 

que foram classificadas com baixo índice de susceptibilidade.

formAs De reLeVo área (km²) área (%) suscetibilidade
Chapadas e áreas planálticas 27158,32 22,6 1
Depressões Fluvio-tectónicas 8347,45 6,9 2

Domínio das colinas 34745,83 28,9 3
Domínio dos morros 32136,08 26,7 4

Domínio serrano de baixa altitude 9699,65 8,1 4
Planícies Fluvio-lacustres 269,68 0,2 1

Vales encaixados 3442,23 2,9 5
Vertentes escarpadas 4420,60 3,7 5

Fonte: Adaptado por Pedrosa e Danelon, 2014.
Source: Adapted by Pedrosa and Danelon, 2014.

QUAdRO V ‑ Formas de Relevo do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba.

Table V - Relief Forms in the Mineiro/Alto Paranaíba Triangle.

Ainda de entre os baixos índices de susceptibilidade consideramos 

as planícies fluviolacusrtres que no Triângulo Mineiro/Alto 

Paranaíba ocupam uma área muito pouco significativa (fig. 9). 
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fig. 9 ‑ Form
as de Relevo do Triângulo M

ineiro/Alto Paranaíba (Adaptado por Pedrosa e D
anelon, 2014).

Fig. 9 - Relief Form
s of the M

ineiro/Alto Paranaíba Triangle (Adapted by Pedrosa e D
anelon, 2014).
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Correspondem fundamentalmente a terraços fluviais de fundo de vale e constituem 

zonas de acumulação atual ou subatual. Encontram-se a um nível mais elevado do 

que o das várzeas atuais e acima do nível das cheias sazonais, pelo que são muito 

pouco susceptíveis aos movimentos em massa.

O que consideramos como depressões fluvio-tectónicas representam apenas 6,9% 

da área estudada tendo sido consideradas de baixa susceptibilidade. Constituem 

superfícies planas a levemente onduladas em cuja génese se encontram processos 

de erosão fluvial, fortemente condicionados pela ação da tectónica, algumas das 

quais poderão corresponder a grabens. Atualmente correspondem muitas vezes a 

“[...] um relevo suave ondulado extenso e monótono” (Machado e Silva, 2010), mas 

também não correspondem a relevos de colinas ou morros devido às amplitudes de 

relevo muito baixas e ao aparecimento de rampas de baixo declive. Verifica-se assim, 

na atualidade, um equilíbrio entre os processos de pedogênese e morfogênese sem 

grande contributo para a ocorrência de movimentos em massa.

O domínio das colinas, que representa cerca de 28,9% do território do Triângulo 

Mineiro/Alto Paranaíba, foi considerado de média susceptibilidade, já que elas se 

constituem como formas pouco dissecadas, com vertentes convexas e topos amplos, 

de morfologia tabular ou alongada (Machado e Silva, 2010). Segundo os mesmos 

autores predominam processos de pedôgenese “[...] com ocorrência restrita de 

processos de erosão laminar ou linear acelerada”, assim como uma relativa baixa de 

ocorrência dos processos erosivos em massa.

Quanto ao domínio dos morros, também fortemente representados na área 

de estudo (26,7%) pelas suas caraterísticas de vertentes convexo-côncavas e topos 

arredondados ou aguçados foram considerados já com uma elevada susceptibilidade 

(fig. 10). Apesar de existir um equilíbrio entre os processos de pedogênese e 

morfogênese (Machado e Silva, 2010) ocorrem com certa frequência processos 

erosivos associados aos movimentos em massa. 

O domínio serrano de baixa altitude também foi considerado de elevada 

susceptibilidade aos mesmos processos erosivos. Representa apenas uma área de 8,1% 

do território do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, localizando-se fundamentalmente 

na sua parte SE.  Corresponde a alinhamentos serranos, maciços montanhosos, front de 

cuestas e hogback. São formas acidentadas, com vertentes predominantemente retilíneas a 
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fig. 10 ‑ M
apa da Susceptibilidade aos M

ovim
entos em

 M
assas no Triângulo M

ineiro/Alto Paranaíba consoante as Form
as de Relevo 

(Adaptado por Pedrosa e D
anelon, 2014).

Fig. 10 - M
ap of the Susceptibility to Landslide in the M

ineiro/Alto Paranaíba Triangle according to Relief Form
s 

(Adapted by Pedrosa and D
anelon, 2014).
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côncavas, escarpadas e topos de cristas alinhados, aguçados ou levemente arredondados, 

com sedimentação coluvial e depósitos de talude (Machado e Silva, 2010). Nesse padrão 

de relevo há uma elevada possibilidade de ocorrência dos processos em questão.

Os vales encaixados e as vertentes escarpadas, pelas suas caraterísticas de declives 

elevados, foram consideradas de forte susceptibilidade à ocorrência de movimentos 

em massa. Estas formas de relevo não ocupam, em termos espaciais no Triângulo 

Mineiro/Alto Paranaíba, áreas muito significativas já que representam apenas 2,8% e 

3,7% respetivamente, do seu território. Os vales encaixados correspondem quase na 

sua totalidade ao vale do rio Araguari, fortemente encaixado sobre as chapadas e áreas 

planálticas. Pode significar uma retomada erosiva recente em processo de reajuste ao 

nível de base regional. Há predomínio de processos de morfogênese (formação de solos 

rasos), com atuação frequente de processos de movimentos em massa (Machado &e 

Silva, 2010). As vertentes escarpadas localizam-se em ambiente serrano ou em áreas 

de degraus estruturais e rebordos erosivos associados às chapadas ou aos planaltos. São 

vertentes muitas vezes retilíneas onde ocorrem diversos tipos de processos erosivos de 

que salientamos os movimentos em massa (Machado e Silva, 2010), naturalmente 

relacionados com os fortes declives que apresentam.

O Uso da Terra

No que se refere ao uso da Terra no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba a sua 

classificação baseou-se no mapa de Cobertura e Usos da Terra (IBGE, 2010) e pode 

considerar-se que quase todos os espaços se encontram fortemente antropizados 

(fig. 11) tendo desaparecido quase completamente a vegetação natural que se 

relacionava com o cerrado.

Assim, atendendo às caraterísticas de cada uso, considerámos as Lavouras e as 

Lavouras temporárias como as classes de maior susceptibilidade à ocorrência destes 

processos. Ainda dentro de uma forte susceptibilidade foram consideradas as Lavouras 

e outros usos, os usos diversificados, o sistema misto de pastagens e lavouras e, ainda, 

as pastagens e outros usos. Naturalmente tal deve-se ao facto de nestes terrenos serem 

exercidas diversas atividades de revolvimento dos solos que facilitam diversos tipos 
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fig. 11 ‑ U
sos da Terra no Triângulo M

ineiro/Alto Paranaíba (Fonte: C
PR

M
,2007. Adaptado por Pedrosa e D

anelon, 2014).
Fig. 11 - Land U

ses in the M
ineiro/Alto Paranaíba Triangle (Source: C

PRM
, 2007. Adapted by Pedrosa and D

anelon, 2014).
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de atividade erosiva, nomeadamente durante a estação das chuvas em que os solos 

sofrem saturação e propiciam o aparecimento e o desenvolvimento dos movimentos 

em massa. Representam cerca de 38% da região do território mineiro, pelo que o uso 

da terra teve um contributo importante no desenvolvimento do modelo multifatorial.

Os restantes tipos de pastagens ocupam aproximadamente 35% da área de estudo 

foram classificadas de média susceptibilidade (Quadro VI). Este entendimento 

deve-se ao fato de pensarmos que, pela caraterística cobertura herbácea que possuem, 

os diferentes tipos de pastagens dificultam os processos de escoamento superficial, 

aumentando a possibilidade de infiltração das águas pluviais contribuindo, assim, para 

uma maior saturação dos solos na estação das chuvas e aumentando, por conseguinte, 

a susceptibilidade dos terrenos aos movimentos em massa.

Uso Do soLos área (km²) área (%) suscetibilidade
Agropecuária de baixa densidade 6581,64 5,5 1
Agropecuária de média densidade 24772,11 20,6 2

Área urbanizada 2355,50 2,0 3
Florestas Plantadas 675,60 0,6 3

Lavouras 946,21 0,8 5
Lavouras e outros usos 1741,42 1,4 4
Lavouras Temporárias 2587,66 2,2 5

Pastagens 12426,53 10,3 3
Pastagens e outros usos 10007,88 8,3 4

Pastagens naturais 4123,80 3,4 3
Pastagens plantadas 20067,02 16,7 3

Sistema misto de pastagens e lavouras 21694,81 18,0 4
Usos diversificados 12239,66 10,2 4

QUAdRO Vi ‑ Usos da Terra no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba
Table VI - LLand Uses in the Mineiro/Alto Paranaíba Triangle.

Fonte: CPRM, 2007. Adaptado por Pedrosa e Danelon, 2014.
Source: CPRM, 2007.  Adapted by Pedrosa and Danelon, 2014.

As atividades de agropecuária de média densidade (20,6%) e a agropecuária de 

baixa densidade (5,5%) foram consideradas de baixa ou muito baixa susceptibilidade 

(fig. 12), pelo fato de entendermos que são atividades que não remexem os solos 

e preservam, ainda, áreas de vegetação natural do tipo cerrado, sendo um bom 

protetor natural dos solos, quer seja pelas herbáceas presentes, quer pelas formações 

vegetais subarbustivas, arbustivas e mesmo arbóreas.
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fig. 12 ‑ M
apa da Susceptibilidade aos M

ovim
entos em

 M
assas no Triângulo M

ineiro/Alto Paranaíba em
 resultado dos U

sos da Terra  
(Fonte: C

PR
M

,2007. Adaptado por Pedrosa e D
anelon, 2014).

Fig. 12 - M
ap of the Susceptibility to Landslide in the M

ineiro/Alto Paranaíba Triangle as a result of Land U
ses  

(Source: C
PRM

, 2007. Adapted by Pedrosa and D
anelon, 2014).



40

No entanto, não podemos descurar o papel de infiltração que pode contribuir 
para a saturação dos solos e rochas podendo surgir alguns processos deste tipo. 
No entanto, em termos relativos estas são as classes de uso que menos contribuem 
para este tipo de processos, até porque são aquelas que menos alteram as condições 
edáficas e litológicas originais.

A espacialização da Susceptibilidade aos Movimentos em Massa 

O mapa de susceptibilidade que resultou da aplicação deste modelo ou matriz 
de interpretação/previsão classifica em cinco graus distintos a probabilidade de 
ocorrência de movimentos em massa no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba: Muito 
Fraca, Fraca, Moderada, Forte e Muito Forte (fig. 13). 

Cabe salientar que as duas classes limites se encontram pouco representadas. 
No entanto, a classe Forte, localiza-se na área a montante da bacia hidrográfica do 
rio Araguari, notando-se certa coincidência com o substrato litológico pertencente 
ao domínio da Faixa Brasília, onde predominam os filitos e o complexo de xistos 
e filitos de Araxá. Para, além disso, é evidente também uma relação direta com as 
formas de relevo já que é aqui que se situa o denominado domínio serrano de baixa 
altitude, com predomínio de morros, escarpas e vales encaixados. 

Deste modo é possível afirmar que para o desencadeamento dos movimentos 
em massa contribuem mais os fatores naturais que as atividades que o homem 
exerce sobre o espaço geográfico. No entanto, tal não significa que o homem não 
contribua para o desencadeamento deste tipo de processo (Neboit, 1991; Pedrosa, 
2012; Nunes e Lourenço, 2013) nomeadamente com o desmatamento de vertentes 
de forte declive ou com a utilização de técnicas agrícolas agressivas associadas à 
utilização de máquinas agrícolas, ou ao cultivo de produções que não se adequem às 
condições edafo-morfoclimáticas da área.

Na área do domínio da Bacia Sedimentar do Paraná a susceptibilidade à ocorrência 
destes movimentos é claramente mais moderada, facto que se deve fundamentalmente 
aos baixos declives da área que não contribuem para o desencadeamento destes 
processos morfogenéticos. As áreas de elevada susceptibilidade que aqui se verificam 
correspondem, sobretudo, aos declives mais elevados e aos solos do tipo argissolos.
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fig. 13 ‑ M
apa de Susceptibilidade aos M

ovim
entos em

 M
assa no Triângulo M

inero/Alto Paranaíba (Fonte: Adaptado por Pedrosa e D
anelon, 2014).

Fig. 13 - M
ap of Susceptibility to Landslide in M

ineiro/Alto Paranaíba Triangle (Source: Adapted by Pedrosa and D
anelon, 2014).
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Para o Brasil, não existem muitos trabalhos do gênero que aqui apresentamos, ou 

seja, é difícil aferir os resultados que apresentamos, sendo necessário aprofundar os 

critérios de classificação dos diversos fatores que contribuem significativamente para 

o aparecimento deste tipo de processos. No entanto, o ensaio realizado demonstrou 

a importância da litologia, as formas de relevo e os declives no desencadeamento 

dos movimentos em massa como já havíamos constatado no trabalho sobre o rio 

Araguari (Pinese Junior et al., 2013).

O tipo de solo é outro fator que se mostra importante para a definição das 

áreas de susceptibilidade aos movimentos em massa, principalmente quando 

são profundos e de textura argilosa. Neste trabalho, o uso do solo e, como 

tal, as atividades humanas não foram cabalmente demonstradas quanto à 

sua significância.

conclusão

A aplicação e testagem de modelos que apontem locais com maior susceptibilidade 

aos movimentos em massa corroboram grandemente na prevenção e mitigação de 

riscos as populações que ali desenvolvem suas atividades e que muitas vezes não 

tem respaldo de estudos técnicos que contribuam nessa prevenção. A quantidade de 

trabalhos que abordem esse tema no Brasil ainda não é muito expressiva, no entanto 

já existem estudos de destaque que versam a respeito dessa temática tendo regiões 

específica como objeto de estudo, a exemplo de Pellegrina et al. (2018) que estudou 

a dinâmica dos movimentos em massa no estado de São Paulo. 

Outro ponto que merece realce é a pouca disponibilidade de bases cartográficas 

como escalas adequadas que possibilitem a realização e aplicação de modelos para 

áreas específicas a exemplo de municípios. O presente trabalho embora dotado 

de significativa relevância devido sua contribuição na criação de um material 

cartográfico até então inexistente para a área de estudo, acaba por não atender o 

foco de investigações em locais mais específicos dentro do Triângulo Mineiro/Alto 

Paranaíba, haja visto a escala em que o mesmo foi desenvolvido, que é sabido que 

generaliza determinados aspectos. 
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Para finalizar é relevante realçar que, neste âmbito, é importante desenvolver trabalhos 

de investigação que permitam aprofundar o tema e descobrir as relações de interação 

entre os fatores que podem explicar o desencadeamento deste tipo de processos. São 

fenômenos físicos que podem causar riscos graves às populações ou às suas atividades, 

pelo que quanto maior for o seu conhecimento, melhor se pode preparar a mitigação, 

de forma a que as suas consequências sejam, o menos graves possível.
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Os empreendimentos de grande magnitude têm provocado sérias 
transformações no espaço e, ao mesmo tempo, expõem territórios e 
populações a vulnerabilidades e riscos sem precedentes. Atualmente, 
a forma de apropriação do espaço é cada vez mais predatória ao ponto 
de colocar os territórios e as pessoas em risco. Assim, questionamos: 
Seria possível pensar uma vida segura no planeta? Nós, humanos, 
queremos garantir nossa vida na terra, repleta de mordomias, sem 
qualquer risco de prejuízo a essa condição de mordomia. Queremos 
o milagre, mas, sem merecê-lo e, isso é o que revela a relação de 
ganância e estupidez que, conforme Stephen Howking, são o que 
acabará com a vida na terra.

Não queremos mudar nosso modo de viver, nossos valores. O que 
isso nos inspira a pensar? Que sentimos fascinados pelo mundo das 
coisas; dos produtos industrializados; fascinados pela modernidade 
etc. esquecemos a essência da vida: a de que sem o chão, não se 
constrói nem se garante a segurança da casa. Ou seja, a casa é o 
planeta e os hábitos modernos simplesmente partem do princípio da 
exploração dos bens naturais até sua exaustão, esquecem o planeta. 

Este livro vem contribuir com esse debate trazendo diferentes 
trabalhos de autores envolvidos com a temática dos Riscos, que 
ainda constituem desafios a investigadores e profissionais diversos, 
como a identificação de riscos e sua gestão, uma vez que vários 
países promovem políticas econômicas cada vez mais ameaçadoras 
à segurança das pessoas e sistemas vivos. Cada capítulo traz uma 
contribuição ao debate dos riscos, os quais podem se manifestar em 
forma de inundações em áreas urbanas, riscos socioambientais em 
comunidades pesqueiras, necessidade de implantação de unidades 
de conservação para amenizar riscos, dentre outros. Quem dera 
pudéssemos dizer “esta é uma obra de ficção”, mas, ao contrário, 
são aspectos reais de diferentes situações que expõem os territórios 
e as pessoas a riscos. Esperamos oferecer ao leitor uma contribuição 
aos estudos desse tema e desejamos uma boa leitura.
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barragens (Hidrelétricas, Usos Múltiplos ou de Mineração).
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Os empreendimentos de grande magnitude têm provocado sérias 
transformações no espaço e, ao mesmo tempo, expõem territórios e 
populações a vulnerabilidades e riscos sem precedentes. Atualmente, 
a forma de apropriação do espaço é cada vez mais predatória ao ponto 
de colocar os territórios e as pessoas em risco. Assim, questionamos: 
Seria possível pensar uma vida segura no planeta? Nós, humanos, 
queremos garantir nossa vida na terra, repleta de mordomias, sem 
qualquer risco de prejuízo a essa condição de mordomia. Queremos 
o milagre, mas, sem merecê-lo e, isso é o que revela a relação de 
ganância e estupidez que, conforme Stephen Howking, são o que 
acabará com a vida na terra.

Não queremos mudar nosso modo de viver, nossos valores. O que 
isso nos inspira a pensar? Que sentimos fascinados pelo mundo das 
coisas; dos produtos industrializados; fascinados pela modernidade 
etc. esquecemos a essência da vida: a de que sem o chão, não se 
constrói nem se garante a segurança da casa. Ou seja, a casa é o 
planeta e os hábitos modernos simplesmente partem do princípio da 
exploração dos bens naturais até sua exaustão, esquecem o planeta. 

Este livro vem contribuir com esse debate trazendo diferentes 
trabalhos de autores envolvidos com a temática dos Riscos, que 
ainda constituem desafios a investigadores e profissionais diversos, 
como a identificação de riscos e sua gestão, uma vez que vários 
países promovem políticas econômicas cada vez mais ameaçadoras 
à segurança das pessoas e sistemas vivos. Cada capítulo traz uma 
contribuição ao debate dos riscos, os quais podem se manifestar em 
forma de inundações em áreas urbanas, riscos socioambientais em 
comunidades pesqueiras, necessidade de implantação de unidades 
de conservação para amenizar riscos, dentre outros. Quem dera 
pudéssemos dizer “esta é uma obra de ficção”, mas, ao contrário, 
são aspectos reais de diferentes situações que expõem os territórios 
e as pessoas a riscos. Esperamos oferecer ao leitor uma contribuição 
aos estudos desse tema e desejamos uma boa leitura.
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