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RESUMO 

 

A vulnerabilidade exprime o grau de perda de um determinado elemento ou conjunto de 

elementos resultantes da ocorrência de um fenômeno natural de determinada magnitude. 

Os métodos atualmente utilizados para sua determinação são simplificados demais para 

representar situações reais ou muito complexos para uso prático. Os principais pontos de 

discrepância encontrados se resumem nas diferentes variáveis consideradas na sua 

determinação, assim como no grau de importância que cada variável recebe durante a 

análise, além do caráter qualitativo e quantitativo das avaliações. Além da complexidade, 

a determinação de um valor quantitativo para este fator cruza diversas dificuldades (como 

escassez de dados, determinação dos parâmetros influenciadores à vulnerabilidade e, até 

mesmo, a avaliação dos graus de incerteza associados ao modelo). Para diminuir todas as 

incertezas envolvidas e atender as especificidades locais, esta pesquisa visa contribuir 

com a análise quantitativa da vulnerabilidade de residências à escorregamentos na porção 

urbana da cidade de Ouro Preto, bem como com a estimativa do grau de perda monetário 

associado aos possíveis danos. A avaliação foi feita com base em análises estatísticas 

oriundas de um inventário de escorregamentos restritos à região, diminuindo assim as 

indeterminações da pesquisa. Foi realizado um estudo pontual, de residência a residência, 

considerando: características intrínsecas à residência; intervenções antrópicas para 

construção das moradias; e fatores intrínsecos ao terreno, condicionantes da sua 

suscetibilidade. O resultado desse cruzamento possibilita compreender a relação entre a 

estrutura física das residências e a dinâmica do talude, e o quanto estes fatores podem 

influenciar no dano desta moradia. A pesquisa tem como diferencial uma análise 

abrangente e específica de cada residência, possibilitando a aplicação prática e efetiva na 

gestão de riscos.  O estudo foi aplicado ao bairro São Francisco pelo fato de o local 

apresentar o maior índice de escorregamentos do inventário utilizado, e apresenta 

resultados consistentes indicando que, um modelo abrangente e que atenda as 

particularidades do local de análise é de suma importância para tomadas de decisões no 

âmbito da gestão de riscos.  

 

 

  

Palavras-chave: Escorregamentos, Riscos, Vulnerabilidade, Suscetibilidade. 
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ABSTRACT 

 
Degree of loss of a particular element or a set of elements resulting from the occurrence 

of a natural phenomenon of a certain magnitude is expressed as Vulnerability. Methods 

currently avaiable for its determination are too simple and does not represent real or very 

complex situations for practical use. The key points of discrepancy are summarized in the 

different variables considered in its determination, as well as in the degree of importance 

that each variable receives during the analysis, besides qualitative and quantitative 

evaluation characters. In addition to the complexity, quantitative value determination for 

this factor crosses several difficulties (such as, data scarcity, determination of 

vulnerability influencing parameters, even uncertainty evaluation levels model-

associated). Our research aims to reduce all the uncertainties involved and to meet local 

specificities, contributing to the quantitative analysis of residences landslides 

vulnerability in the urban area of Ouro Preto, and also to estimate the degree of monetary 

loss associated with possible damages. The evaluation was made based on statistical 

analyzes originated from restricted region landslide inventory, thus reducing research 

bias. Punctual study was carried out from residence to residence considering:  residence 

intrinsic characteristics; house building anthropic interventions; terrain intrinsic factors, 

susceptibility conditioners. These crossing results make it possible to understand the 

relationship between dwellings physical structures and slope dynamics and how these 

factors may influence dwelling damage. Our research has a differential, comprehensive 

and specific analysis of each residence making possible practical and effective application 

in at risk management. This study was applied in São Francisco neighborhood. The study 

was applied in São Francisco neighborhood due to the fact that the place had the highest 

index of landslides in the inventory used. The research presents consistent results 

indicating that a comprehensive model that meets the particularities of the place in 

analysis is of extreme importance for decision-making in risk management field.  

 

 

 

 

 

Keywords: Landslides, Risks, Vulnerability, Susceptibility. 



 

vii 
 

LISTA DE FIGURAS 
 

 

Figura 2.1 – Metodologia da Pesquisa .............................................................................. 8 

Figura 3.1 – Ocupação de encostas em Ouro Preto (arquivo pessoal) ........................... 11 

Figura 3.2 – Seleção de uma técnica multivariada. Adaptado de Hair et al. (2009) ...... 44 

Figura 4.1 – Localização de Ouro Preto (DECOM, 2018) ............................................. 47 

Figura 4.2 – Mapa geológico simplificado da região onde está localizada a cidade de 

Ouro Preto. Modificado de Baltazar et al. (2005) .......................................................... 50 

Figura 4.3 – Seção geológica esquemática com a disposição geral das principais 

unidades litológicas (Modificado de CPRM, 2016) ....................................................... 50 

Figura 4.4 – Desenho esquemático da influência da xistosidade na estabilidade de 

taludes de corte ............................................................................................................... 52 

Figura 5.1 – Metodologia da Pesquisa ............................................................................ 55 

Figura 5.2 – Residências com Danos .............................................................................. 58 

Figura 5.3 – Residências com Danos .............................................................................. 62 

Figura 5.4 – Ficha de Campo de Vulnerabilidade (FCV) ............................................... 64 

Figura 5.5 – Ficha de Campo de Avaliação (FCA) ........................................................ 66 

Figura 5.6 – Distância entre a residência e o talude mais próximo ................................ 71 

Figura 5.7 – Xistosidade a favor do movimento ............................................................. 71 

Figura 5.8 – Xistosidade contra o movimento ................................................................ 72 

Figura 5.9 – Exemplos de Xistosidade ........................................................................... 72 

Figura 6.1 – Bairro São Francisco .................................................................................. 75 

Figura 6.2 – Modelo simplificado do bulbo de tensões induzidas no solo pela sobrecarga 

gerada pela casa no talude de corte ................................................................................. 76 

Figura 6.3 – Bairro São Francisco .................................................................................. 77 

Figura 6.4 – Precauções tomadas por moradores do bairro São Francisco para evitar 

escorregamentos/processos erosivos ............................................................................... 78 

Figura 6.5 – Diversidade litológica encontrada no bairro São Francisco ....................... 79 

Figura 6.6 – R, R² e Significâncias pelo Software SisDea ............................................. 81 

Figura 6.7 – Correlações entre variáveis ........................................................................ 81 

Figura 6.8 – Comportamento de cada variável ............................................................... 82 

Figura 6.9 – R, R² e Significâncias pelo Software SisDea ............................................. 86 



 

viii 
 

Figura 6.10 – Correlações entre variáveis ...................................................................... 87 

Figura 6.11 – Comportamento de cada variável ............................................................. 87 

Figura 6.12 – Vulnerabilidade Física de Residências da porção superior do bairro São 

Francisco – Ouro Preto ................................................................................................... 89 

Figura 6.13 – Vulnerabilidade Física de Residências da porção inferior do bairro São 

Francisco – Ouro Preto ................................................................................................... 90 

  



 

ix 
 

LISTA DE TABELAS 
 

 

Tabela 3.1 - Gestão de Riscos Geológico-Geotécnicos. Adptado de Santos (2012) com 

base na Lei 12.608 (Brasil, 2012) e definições do IPT (2015) ....................................... 13 

Tabela 3.2 - Tipos de Movimentos de Massa (adaptado de Varnes, 1978) .................... 15 

Tabela 3.3 – Principais tipos de Movimentos de Massa (adaptado de Hungr et al., 2014)

 ........................................................................................................................................ 16 

Tabela 3.4 - Processos Geodinâmicos (Corteletti, 2017) ................................................ 17 

Tabela 3.5 – Desenhos Esquemáticos Escorregamentos ................................................ 20 

Tabela 3.6 – Definições para o termo Risco (Corteletti, 2017) ...................................... 21 

Tabela 3.7 – Definições para o termo Vulnerabilidade (Corteletti, 2017) ..................... 23 

Tabela 3.8 – Tipologias de Vulnerabilidade (Wilches-Chaux, 1993) ............................ 24 

Tabela 3.9 – Fator estrutural 𝜉STY proposto por Uzielli et al. (2008) ............................. 27 

Tabela 3.10 – Fator de conservação ξSMN proposto por Uzielli et al. (2008) ................. 27 

Tabela 3.11 – Tipologia estrutural proposta por Guillard et al. (2016) .......................... 30 

Tabela 3.12 – Nível de dano das construções proposto por Guillard et al. (2016) ......... 31 

Tabela 3.13 – Vulnerabilidade para cada tipologia estrutural em rupturas no corpo do 

talude proposta por Guillard et al. (2016) ....................................................................... 32 

Tabela 3.14 – Vulnerabilidade para cada tipologia estrutural em rupturas no pé do 

talude proposta por Guillard et al. (2016) ....................................................................... 32 

Tabela 3.15 – Parâmetros potenciais influenciadores analisados por Papathoma et al. 

(2007) .............................................................................................................................. 33 

Tabela 3.16 – Classificação de danos em edificações causados por fluxo de detritos 

(Adaptado de Kang e Kim, 2016) ................................................................................... 35 

Tabela 3.17 – Classificação de danos em edificações causadaos por escorregamentos, 

proposta por Pereira et al. (2016) ................................................................................... 35 

Tabela 3.18 – Classificação de danos em edificações causados por escorregamentos 

(Adaptado de Glade, 2003) ............................................................................................. 35 

Tabela 3.19 – Graus de Fundamentação (ABNT, 2011) ................................................ 41 

Tabela 5.1 – Nível de danos ............................................................................................ 57 

Tabela 5.2 – Exemplos de níveis de danos ..................................................................... 59 

Tabela 5.3 – Estado de Conservação Estrutural das Moradias ....................................... 65 



 

x 
 

Tabela 5.4 – Exemplos de Conservação Estrutural (ECE) das Moradias ....................... 65 

Tabela 5.5 – Estado de Conservação das Residências .................................................... 67 

Tabela 5.6 – Padrão de Acabamento das Residências .................................................... 67 

Tabela 5.7 – Padrão de Acabamento X Estado de Conservação .................................... 68 

Tabela 5.8 – Parâmetros da Equação 5.1 ........................................................................ 70 

Tabela 6.1 – Grau de Vulnerabilidade Para Residências em Solo .................................. 83 

Tabela 6.2 – Grau de Vulnerabilidade Para Residências em Canga ............................... 83 

Tabela 6.3 – Grau de Vulnerabilidade Para Residências em Filito ................................ 84 

Tabela 6.4 – Grau de Vulnerabilidade Para Residências em Itabirito ............................ 84 

Tabela 6.5 – Grau de Vulnerabilidade Para Residências em Xisto ................................ 85 

Tabela 6.6 – Grau de Vulnerabilidade Para Residências em Quartizito ......................... 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xi 
 

LISTA DE ABREVIAÇÕES 

 

 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas 

DRM – Desastre Risk Management 

EC – Estado de Conservação 

ECE – Estado de Conservação Estrutural 

FCA – Ficha de Campo de Avaliação 

FCV – Ficha de Campo de Vulnerabilidade  

OP – Ouro Preto 

PA – Padrão de Acabamento 

UNISDR – Estratégia Internacional das Nações Unidas para Redução de Desastres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xii 
 

SUMÁRIO 
 

 

1. INTRODUÇÃO ....................................................................................................... 1 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA ............................................................... 1 

1.2 JUSTIFICATIVA DO TRABALHO ................................................................. 4 

1.3 OBJETIVOS ...................................................................................................... 5 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO ................................................................. 6 

2. METODOLOGIA DA PESQUISA ........................................................................ 8 

3. REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO .................................................................. 10 

3.1 DESASTRES NATURAIS NO BRASIL E A NECESSIDADE DE 

ORDENAMENTO TERRITORIAL ........................................................................... 10 

3.2 MOVIMENTOS DE MASSA .......................................................................... 14 

3.2.1 ESCORREGAMENTO ROTACIONAL ................................................. 18 

3.2.2 ESCORREGAMENTO PLANAR ........................................................... 19 

3.2.3 ESCORREGAMENTO EM CUNHA ...................................................... 19 

3.3 TERMOS RELATIVOS A RISCOS ............................................................... 20 

3.3.1 RISCOS .................................................................................................... 20 

3.3.2 VULNERABILIDADE ............................................................................ 22 

3.3.3 GRAUS DE DANOS ................................................................................ 34 

3.4 PRÁTICAS E RECOMENDAÇÕES NORMATIVAS PARA A 

AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA NO BRASIL ............................................................. 36 

3.5 REGRESSÃO MÚLTIPLA ............................................................................. 42 

4. ESTUDO DE CASO: OURO PRETO/MG ......................................................... 47 

4.1 OCUPAÇÃO URBANA .................................................................................. 48 

4.2 CONTEXTO GEOLÓGICO ............................................................................ 49 

4.3 GERENCIAMENTO DE RISCO EM OURO PRETO ................................... 52 



 

xiii 
 

5. PROPOSTA DE METODOLOGIA PARA A AVALIAÇÃO DE 

VULNERABILIDADE FÍSICA .................................................................................. 54 

5.1 INTRODUÇÃO ............................................................................................... 54 

5.2 FASE I: BANCO DE DADOS COM OCORRÊNCIAS DE 

ESCORREGAMENTOS............................................................................................. 56 

5.1.1 1ª ETAPA: BANCO DE DADOS EXISTENTE – COLETA E 

FILTRAGEM .......................................................................................................... 56 

5.1.2 2ª ETAPA: CONSTRUÇÃO DO BANCO DE DADOS – ATRIBUIÇÃO 

DE DANOS ............................................................................................................. 57 

5.3 FASE II: FICHA DE CAMPO ......................................................................... 63 

5.4 FASE III: ANÁLISE ESTATÍSTICA DE VULNERABILIDADE POR 

REGRESSÃO MULTIVARIADA ............................................................................. 68 

5.5 FASE IV: BANCO DE DADOS PARA VALORAÇÃO DOS IMÓVEIS ..... 72 

5.6 FASE V: ANÁLISE ESTATÍSTICA DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA POR 

REGRESSÃO MÚLTIPLA ........................................................................................ 73 

6. RESULTADOS E DISCUSSÕES ........................................................................ 75 

6.1 LOCAL DE APLICAÇÃO: BAIRRO SÃO FRANCISCO ............................ 75 

6.2 FASE I: ANÁLISE ESTATÍSTICA DE VULNERABILIDADE POR 

REGRESSÃO MULTIVARIADA ............................................................................. 80 

6.3 FASE II: ANÁLISE ESTATÍSTICA DO VALOR DAS RESIDÊNCIAS POR 

REGRESSÃO MULTIVARIADA ............................................................................. 86 

6.4 FASE III: CONVERSÃO DOS RESULTADOS EM UM MAPA DE 

VULNERABILIDADE ............................................................................................... 88 

7. CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS .................. 93 

7.1 CONCLUSÕES................................................................................................ 93 

7.2 SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS .............................................. 95 

 



 

1 
 

CAPÍTULO 1 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

 

A interação entre a natureza e o homem progrediu ao decorrer do tempo e hoje toma 

proporções anteriormente inimagináveis. Este contato facilita que desastres afetem 

construções e a população. Tominaga et al. (2009) definem desastres naturais como 

fenômenos naturais que atingem áreas ou regiões habitadas pelo homem. São eventos de 

causa natural influenciados pelas características locais, tais como, condições 

meteorológicas, tipo de  rocha ou solo, vegetação, topografia, entre outras inúmeras 

circunstâncias, podendo ou não ser agravados pela intervenção humana. Podemos 

exemplificar como desastres naturais: escorregamentos, tempestades, inundações, secas, 

erupções vulcânicas, terremotos, furacões, dentre outros.  

 

No Brasil, mesmo que todos os desastres não sejam devidamente registrados em bancos 

de dados confiáveis, os eventos mais frequentes ocorridos no ano de 2012, de acordo com 

o Anuário de Desastres Naturais (BRASIL, 2013), contemplaram deslizamentos, 

enxurradas, inundações e estiagens. Ainda, segundo o anuário, os movimentos de massa 

foram responsáveis pelo maior número de óbitos (26 vítimas) no ano de 2012, igualando-

se as enxurradas. O levantamento aponta também que a região Sudeste apresenta 

predominância absoluta na ocorrência de processos de movimento de massa, com 

aproximadamente 92% dos casos registrados. Dentre as ocorrências identificadas, quase 

60% estão localizadas no estado de Minas Gerais. 

 

O Relatório de Danos Materiais e Prejuízos decorrentes de Desastres Naturais no Brasil 

entre 1995 e 2014 (CEPED-UFSC, 2016) apresenta um total de 1.843.567 habitações 

danificadas no Brasil durante este período, sendo 30% localizadas na região Sudeste. O 

estado de Minas Gerais representa o 3º mais danificado, com aproximadamente 169.200 

habitações que sofreram algum tipo de dano resultante de determinado desastre. 
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Somando-se a estes números, contabilizam-se ainda as habitações destruídas – mais de 

185.500 habitações com danos irreparáveis resultantes de desastres, sendo 31% das 

ocorrências na região Sudeste. Minas Gerais está em 4º lugar do ranking, com 17.180 de 

habitações destruídas. 

 

Estes números quando monetizados representam uma perda de R$16.133.566.069 com 

danos em habitações no Brasil durante o período considerado (CEPED-USFC, 2016). 

46% desta perda está localizada no Sudeste do país, sendo Minas Gerais o segundo estado 

mais afetado, com um dano contabilizado em R$1.811.000, referente a prejuízos 

apontados somente em habitações. Já os danos e prejuízos totais chegam a 

R$182.732.190.791, sendo que este montante engloba os danos materiais referentes à 

habitações e infraestrutura e os prejuízos reportados nos setores de agricultura, pecuária, 

indústria e serviços, no âmbito dos setores públicos e privados. Apesar do Brasil não 

sofrer com desastres da magnitude/relevância que notamos em outros locais, o país tem 

uma perda mensal de aproximadamente R$ 800 milhões, sendo que anualmente são 

reportadas perdas superiores a R$ 9 bilhões (CEPED-UFSC, 2016).  

 

A expansão urbana sem planejamento, oriunda do processo de exploração das cidades e 

da necessidade de ocupação, sobretudo da população mais pobre, agravam esses 

acontecimentos, colocando em risco a vida dos moradores locais e gerando danos 

econômicos às construções. Sendo assim, faz-se necessário estudos que visam entender 

melhor a distribuição do risco geológico-geotécnico em seu território. 

 

Ao longo dos últimos anos, diversos autores buscaram compreender melhor a análise de 

risco em áreas urbanas. Varnes (1984), foi um dos pioneiros a expressar em forma de 

equação matemática esta relação, definindo o Risco como a multiplicação entre o Perigo, 

a Vulnerabilidade e os Elementos em Risco. Todavia, poucos trabalhos subsequentes 

foram capazes de quantificar esses parâmetros e muito do que se encontra na atualidade 

representa uma interpretação subjetiva da realidade. 

 

A vulnerabilidade, um dos parâmetros mais complexos de determinação, exprime o grau 

de perda de um determinado elemento ou conjunto de elementos resultantes da ocorrência 

de um fenômeno natural de determinada magnitude. Esta variável é representada em uma 
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escala de 0 (sem danos) até 1 (perda total dos elementos em risco), sendo que os métodos 

utilizados para sua determinação são simplificados demais para representar situações 

reais ou muito complexos para uso prático. Por este motivo, esta esfera da análise de 

riscos é carente de pesquisas, principalmente no Brasil.  

 

Além da complexidade, a determinação de um valor quantitativo para este fator cruza 

diversas dificuldades (como escassez de dados, determinação dos parâmetros 

influenciadores à vulnerabilidade e, até mesmo, a avaliação dos graus de incerteza 

associados ao modelo). Dificuldades similares são enfrentadas para se determinar o valor 

dos elementos em risco, normalmente associados a valores monetários. 

 

No Brasil, devido a contextos sociais, é muito comum (principalmente em áreas 

periféricas) ampliar as construções existentes sem verificações técnicas adequadas. Com 

o avanço da ocupação urbana desordenada, a análise da vulnerabilidade torna-se mais 

complexa, a medida que necessita-se cada vez mais ser realizada de forma pontual, visto 

que a situação das construções se altera diariamente com a expansão dos imóveis de forma 

irregular (“puxadinhos”).  

 

Para auxílio do poder público, a avaliação de vulnerabilidade deve abranger tais 

modificações, além das condicionantes da suscetibilidade do terreno, caso contrário se 

mostrariam rapidamente ineficientes. Essas frequentes alterações somam-se ao fato de 

que existem situações muito distintas com uma proximidade muito alta, sendo efetiva 

somente a avaliação ponto a ponto. Uma avaliação de vulnerabilidade específica e 

particular de cada construção pode ser uma ferramenta fundamental para auxílio em 

tomadas de decisões da Defesa Civil e de outros órgãos públicos. 

 

Neste contexto, considerando a necessidade e a utilidade de estudos com essa temática, 

esta pesquisa visa contribuir com a análise quantitativa de vulnerabilidade à 

escorregamentos, propondo uma metodologia de avaliação de vulnerabilidade de forma 

pontual, tendo como estudo de caso a porção urbana da cidade de Ouro Preto. Além do 

estudo de vulnerabilidade, propõe-se também a estimativa do grau de perda monetário 

associado do local de estudo.  
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O presente trabalho é uma parceria entre o Núcleo de Geotecnia Aplicada da Universidade 

Federal de Ouro Preto com a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil e faz 

parte do projeto de pesquisa intitulado “Identificação das áreas de risco no distrito sede 

de Ouro Preto/MG”. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA DO TRABALHO 

 

Raros são os estudos de vulnerabilidade devido à complexidade expressada 

anteriormente. Ainda, é possível perceber que a maioria dos estudos determinam valores 

de vulnerabilidade baseados em informações e parâmetros quantitativos, sem 

embasamento teórico que lhes dêem sustentação científica, ou até qualitativos, sendo que 

esses dados são replicados em diversas localidades, assumindo, muitas vezes, uma 

homogeneidade inexistente. Logo, estudos que abordem as especificidades locais são 

relevantes durante a determinação da vulnerabilidade e do valor monetário dos imóveis, 

de forma a produzir análises cada vez mais confiáveis, diminuindo as incertezas 

associadas. Estudos com tal especificidade auxiliam na previsão do valor de perda 

imobiliária em caso de eventos futuros, além de colaborar com os órgãos públicos na 

gestão de riscos e influenciando positivamente na tomada de decisões. 

 

Para uma análise abrangente e auxílio efetivo na tomada de decisões da gestão pública, 

existem ainda fatores condicionantes ao movimento que devem ser analisados, como as 

intervenções antrópicas e as propriedades relativas ao próprio terreno analisado. O 

resultado desse cruzamento possibilita compreender o grau de dano que uma residência 

está sujeita, caso ocorra um escorregamento em um período de tempo indeterminado. 

 

Parte do escopo dessa pesquisa é propor uma metodologia de cálculo do índice de 

vulnerabilidade a escorregamentos pontual de moradias, tendo como estudo de caso o 

distrito sede de Ouro Preto. Desta forma, espera-se que a análise gerada seja a mais 

confiável possível, por expressar especificamente as características da região de estudo, 

diminuindo assim o grau de incerteza se comparado à estudos existentes. Além disso, 

almeja-se que tal avaliação contemple parâmetros referentes à estrutura das residências, 

bem como as intervenções antrópicas que possam interferir em tal vulnerabilidade.  
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Após propor tal metodologia, a finalidade da pesquisa é assumir um valor de perda 

imobiliária para os possíveis danos. Este valor de perda imobiliária tem como objetivo 

impactar aos interessados (autoridades locais e população), visto que um resultado 

quantitativo monetário estimula uma interpretação mais simples, se comparado a valores 

de vulnerabilidade com intervalo de 0 a 1.  

 

1.3 OBJETIVOS 

 

Esta pesquisa visa contribuir com a quantificação do grau de dano que uma residência 

está sujeita caso ocorra um movimento de terra típico da cidade de Ouro Preto, bem como 

com a atribuição do valor dos elementos imobiliários em risco, de forma a disponibilizar 

um estudo abrangente da região e facilitar o desenvolvimento futuro de um estudo 

quantitativo de risco a escorregamentos. Espera-se que a quantificação destes fatores 

possa auxiliar a tomada de decisões por parte do corpo técnico da Defesa Civil de Ouro 

Preto. 

 

Sendo assim, o objetivo principal deste estudo é desenvolver uma proposta metodológica 

para avaliar a vulnerabilidade física de moradias em áreas de risco de escorregamentos 

na cidade de Ouro Preto, Minas Gerais. 

 

Entre os objetivos específicos desse trabalho, encontram-se: 

 

 Fazer um levantamento das metodologias usualmente aplicadas para avaliação de 

vulnerabilidade e dos graus de perda e danos em imóveis; 

 Estabelecer indicadores do grau de vulnerabilidade física de imóveis para a região de 

Ouro Preto; 

 Gerar, estatisticamente, uma proposta de cálculo do índice de vulnerabilidade das 

residências expostas a determinado escorregamento que seja compatível com as 

especificidades locais e que possa ser replicada em todo o contexto da cidade, 

contemplando aspectos referentes às estruturas das residências, assim como 

parâmetros de intervenções antrópicas que possam influenciar; 
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 Estimar o valor dos elementos imobiliários em risco através de método de avaliação 

em massa de imóveis para a mesma área onde a vulnerabilidade foi mapeada; 

 Criar um mapa de vulnerabilidade de uma área de risco da cidade de Ouro Preto 

previamente selecionada; 

 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO  

 

O desenvolvimento desta pesquisa foi dividido em 6 capítulos, ordenados de acordo com 

a seguinte estruturação: 

 

 Capítulo 1 - Introdução: Explana o conteúdo geral da pesquisa, as justificativas que 

levaram ao seu desenvolvimento e os objetivos do estudo; 

 Capítulo 2 - Metodologia da Pesquisa: Descreve as etapas percorridas para a 

elaboração deste estudo, desde o levantamento de metodologias referentes à 

vulnerabilidade até a proposta de uma metodologia de cálculo de vulnerabilidade, bem 

como os cálculos envolvidos na avaliação imobiliária local. 

 Capítulo 3 - Revisão Bibliográfica: Expõe as contribuições científicas de diversos 

autores sobre os temas relacionados à pesquisa, e é dividido em subtemas: 

o Desastres Naturais no Brasil e a Necessidade de Ordenamento Territorial: 

Expõe um breve relato dos desastres naturais no país, bem como evidencia 

a ocupação desordenada e suas causas históricas; externa as principais 

vertentes da Lei 12.608, incluindo a obrigatoriedade dos municípios de 

elaborar cartas geotécnicas (BRASIL, 2012); 

o Movimentos de Massa: Caracteriza os movimentos de massa típicos do 

território brasileiro, bem como seus conceitos e terminologias, enfatizando 

os escorregamentos, eventos de interesse da pesquisa. 

o Termos Relativos a Riscos: Apresenta as principais definições dos termos 

fundamentais na análise de risco, onde é dado ênfase à vulnerabilidade. 

Expõe uma breve descrição das abordagens mais praticadas nos estudos 

de vulnerabilidade; explicita as incertezas referentes aos métodos e as 

dificuldades encontradas para a elaboração de pesquisas referentes à 

vulnerabilidade física de elementos; 
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o Práticas e Recomendações Normativas para a Avaliação Imobiliária no 

Brasil: Aponta os principais métodos para avaliar bens imobiliários 

utilizados no Brasil, bem como as principais práticas aplicáveis e as 

diretrizes apontadas pela NBR 14.653 (ANBT, 2011); 

o Regressão Múltipla: Discorre sobre as características primordiais da 

análise multivariada, enfatizando em específico as características, 

aplicações e validações que devem ser executadas no caso da regressão 

múltipla; 

 Capítulo 4 - Estudo de Caso: Ouro Preto/MG: Caracteriza o local de estudo, assim 

como faz um levantamento histórico de sua ocupação e da dinâmica geológica do 

local;  

 Capítulo 5 – Proposta de Metodologia para a Vulnerabilidade Física: Descreve o 

desenvolvimento detalhado do estudo, assim como os conceitos utilizados; expõe os 

parâmetros coletados e suas definições;  

 Capítulo 6 – Resultados e Discussões: Revela o produto obtido como consequência 

dos estudos realizados e divulga os mapas de vulnerabilidade a escorregamentos 

obtidos através das técnicas aplicadas na pesquisa;  

 Capítulo 7 - Conclusões e Sugestões para Pesquisas Complementares: Relata as 

principais conclusões do trabalho, assim como indica algumas sugestões para 

pesquisas futuras.  
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CAPÍTULO 2 

 

2. METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

A metodologia deste estudo foi realizada em 11 etapas principais (Figura 2.1): 

 

 

Figura 2.1 – Metodologia da Pesquisa 
 

1. Levantamento de metodologias de análise de Vulnerabilidade: foi feito um estudo 

aprofundado de metodologias usualmente utilizadas para avaliação de 

vulnerabilidade, os parâmetros comumente envolvidos, bem como uma análise 

crítica sobre as principais incertezas associadas aos modelos existentes; 

2. Análise de dados de Escorregamentos na cidade de Ouro Preto: após verificação 

do banco de dados envolvendo escorregamentos na região, foram filtradas as 

1. Levantamento de 
metodologias de análise 

de vulnerabilidade

2. Análise de dados de 
escorregamentos na 

cidade de OP

3. Verificação dos 
parâmetros 

influenciadores da 
vulnerabilidade em OP

4. Desenvolvimento de 
uma ficha de campo com 

os parâmetros 
influenciadores 

(vulnerabilidade e valor)

5. Trabalho de Campo 
vistoriando as 

residências que sofreram 
escorregamentos

6. Vistoria das 
residências a serem 

avaliadas (Bairro São 
Francisco)

7. Análise Estatística de 
vulnerabilidade por 
regressão múltipla

8. Análise estatística dos 
valores dos elementos 
por regressão múltipla

9. Cruzamento dos 
resultados pontuais de 

vulnerabIlidade e valores

10. Conversão dos 
resultados em um mapa 

de vulnerabilidade

11. Análise dos 
resultados
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ocorrências necessárias para análise e apuradas as variáveis envolvidas no banco, 

bem como suas inconsistências; 

3. Verificação de parâmetros influenciadores na Vulnerabilidade de residências 

instaladas na cidade de Ouro Preto: foram investigadas as variáveis que 

possivelmente poderiam influenciar no contexto geológico-geotécnico da região; 

4. Desenvolvimento de Fichas de Campo: nesta fase foram elaboradas duas Fichas 

de Campo para auxílio do estudo - a primeira com parâmetros referentes a 

vulnerabilidade das residências e a segunda com variáveis influenciadoras na 

valoração destes imóveis; 

5. Trabalho de Campo vistoriando as residências que sofreram Escorregamentos em 

toda a cidade de Ouro Preto: nesta etapa foram analisadas todas as residências 

levantadas na fase 2, bem como foi atribuído um grau de dano já existente (na 

escala de 0 a 1) aos imóveis vistoriados; 

6. Vistoria das residências a serem avaliadas (Bairro São Francisco): com auxílio 

das Fichas de campo, foram coletados todos os parâmetros necessários para 

avaliação da área modelo de estudo; 

7. Análise Estatística de vulnerabilidade por regressão múltipla: através de análise 

estatística foi elaborada uma equação capaz de estimar o índice de vulnerabilidade 

das residências do contexto estudado; 

8. Análise estatística dos valores dos elementos por regressão múltipla: o mesmo 

procedimento da etapa anterior foi realizado, desta vez para análise do valor de 

mercado dos imóveis; 

9. Cruzamento dos resultados pontuais de vulnerablidade e valores: as fases 7 e 8 

foram cruzadas para observar o valor de dano em valor monetário; 

10. Conversão dos resultados em um mapa de vulnerabilidade: foi gerado um mapa 

para o Bairro São Francisco com intuito de ilustrar os resultados; 

11. Análise dos resultados: todos os resultados obtidos foram criticamente analisados 

com intuito de verificar a eficácia do método proposto. 
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CAPÍTULO 3 
 

3. REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO 

 

3.1 DESASTRES NATURAIS NO BRASIL E A NECESSIDADE DE 

ORDENAMENTO TERRITORIAL 

 

A ocupação desordenada e acelerada dos centros urbanos, vista com mais destaque nas 

últimas décadas, assim como a ausência de planejamento apropriado, são consideradas 

agentes responsáveis por graves impactos ambientais no Brasil e em outras partes do 

mundo. Estes impactos podem ser descritos como desastres naturais, que são definidos 

por Alexander (1993) como impactos no ambiente natural caracterizados como 

instantâneos, rápidos ou profundos e que interferem no sistema sócio-econômico.  

 

A propagação desordenada destes centros em áreas inapropriadas à ocupação, resulta em 

intervenções antrópicas sem know-how ou monitoramento. Tominaga et al. (2009) citam 

alguns destes procedimentos, tais como, desmatamentos, cortes, aterros, alterações nas 

drenagens, lançamento de lixo e construção de moradias, efetuadas, na sua maioria, sem 

a implantação de infraestrutura adequada, aumentando os perigos de instabilização. A 

junção de ambas adversidades (ocupação em áreas inadequadas e intervenções sem 

acompanhamento) resulta em proporções catastróficas dos desastres, causando grandes 

perdas em diversos âmbitos. 

 

No ano de 2012, os desastres naturais mais uma vez tiveram um impacto significativo na 

nossa sociedade. No Brasil, oficialmente foi inventariada a ocorrência de 376 desastres 

naturais, responsáveis por causar 93 óbitos e afetar 16.977.614 pessoas (BRASIL, 2013). 

Neste levantamento estão inclusos como desastres naturais secas/estiagens, incêndios 

florestais, movimentos de massa, erosões, alagamentos, enxurradas, inundações, geadas, 

granizos, tornados e vendavais. 
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Dentre as áreas inapropiradas à ocupação, destacam-se as encostas que possuem 

condições geológico-geotécnicas desfavoráveis. Tal ocupação pode desencadear 

problemas adversos, sendo possível citar processos erosivos e movimentos gravitacionais 

de massa, detalhados no Item 3.2. A Figura 3.1 ilustra a ocupação de encostas na cidade 

de Ouro Preto, vista pelo mirante da cidade, localizado dentro do campus da Universidade 

Federal de Ouro Preto. 

 

 

Figura 3.1 – Ocupação de encostas em Ouro Preto (arquivo pessoal) 

 

Quase todas as situações de risco resultantes de deslizamentos de solos e rochas, e outros 

tipos de movimentos de massa no Brasil, vinculam-se à formas inadequadas de 

intervenção humana: ou ocupando áreas que, por sua natural instabilidade, não deveriam 

ser ocupadas, ou ocupando áreas passíveis de ocupação, utilizando-se de técnicas 

impróprias de engenharia/intervenção (SANTOS, 2012). 

 

É incontestável os inúmeros problemas que a ocupação desordenada pode ocasionar. Por 

este motivo, diversos países vem desenvolvendo políticas de uso e ocupação do solo, com 

intuito de otimizar a utilização do território. Cabeza (2002) define o planejamento 

territorial como um processo ou instrumento de planejamento de natureza técnica, política 

e administrativa, com o intuito de moldar, a longo prazo, a organização do uso e ocupação 

do território, de acordo com as potencialidades e limitações existentes, levando em 

consideração as expectativas e aspirações da população, bem como os objetivos de 

desenvolvimento. 

 

Legalmente no Brasil, o ordenamento territorial tornou-se obrigatório com a Constituição 

Federal de 1988, que estabeleceu - artigo 21, parágrafo IX - como competência da União 
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elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de 

desenvolvimento econômico e social. 

 

Tal proposta foi enfatizada em 2012, com a Lei 12.608, que instituiu a Política Nacional 

de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC). Foi colocado no artigo 2º como dever da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios adotar as medidas necessárias à redução 

dos riscos de desastre (BRASIL, 2012). Gouveia (2018) explica que a Lei nº 12.608 

(Artigo 1) introduz um programa geral de ações “DRM” (Desastre Risk Management) 

denominado Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC). 

 

Desastre Risk Management (DRM) é definido na UNISDR - Estratégia Internacional das 

Nações Unidas para Redução de Desastres (UNISDR, 2009) como "o processo 

sistemático de usar diretrizes administrativas, organizações, e habilidades operacionais, 

juntamente com a capacidade de implementar estratégias e políticas que melhorem as 

capacidades de enfrentamento, a fim de diminuir impactos de perigos e a possibilidade 

de desastre ". 

 

Esta Lei 12.608 remete ainda a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, que obrigou a 

utilização das cartas geotécnicas na identificação e no mapeamento de áreas de risco e 

ainda reforçou que os municípios que não tenham plano diretor aprovado terão o prazo 

de cinco anos para o seu encaminhamento para aprovação pela Câmara Municipal. Tal 

medida é cabível apenas as áreas inclusas no cadastro nacional de Municípios como áreas 

suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou 

processos geológicos ou hidrológicos correlatos (BRASIL, 2001). 

 

Sendo assim, a elaboração de cartas geotécnicas está em ascenção e é notável o progresso 

do desenvolvimento destes documentos. No entanto, existem diversos gêneros de cartas 

neste domínio e é importante saber diferenciar cada uma delas. Barella (2016)  reforça 

que são vistos mapas e cartas de suscetibilidade como sendo de vulnerabilidade; 

mapeamento de risco e perigo utilizados para propor grau de suscetibilidade de 

determinada área à ocorrência de um fenômeno geodinâmico, dentre outros equívocos. O 

autor ainda defende que tais cartas possuem objetivos distintos e, portanto, diferentes 

utilizações no cenário do ordenamento urbano, sendo peculiares quanto ao input, à escala, 

à representação, à precisão e confiabilidade. Por este motivo é importante estabelecer ao 

certo a definição relativa aos termos desta esfera. 
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Santos (2012) divide os principais elementos de um Programa de Gestão de Riscos em 

cartas de caráter preventivo, corretivo e emergencial, apontando, para cada ação, os 

instrumentos indicados para suporte. Na Tabela 3.1 é apresentada uma adaptação da 

gestão de riscos geológico-geotécnicos de Santos (2012) com base na Lei 12.608 (Brasil, 

2012). 

 

Tabela 3.1 - Gestão de Riscos Geológico-Geotécnicos. Adptado de Santos (2012) com 

base na Lei 12.608 (Brasil, 2012) e definições do IPT (2015) 

Caráter Ações Carta Geotécnica Definições (IPT, 2015) 

Preventivo 

Regularização técnica 

da expansão urbana, 

impedindo a ocupação 

de áreas de alta e muito 

alta suscetibilidade a 

processos 

geodinâmicos 

Mapa de 

Suscetibilidade 

 

 
IPT (2015) 

 

Classifica os terrenos em 

distintos graus quanto à 

propensão a processos do 

meio físico que podem gerar 

desastres naturais (ex.: 

baixa, média e alta 

suscetibilidade a 

deslizamento ou inundação). 

Regularização técnica 

da expansão urbana, 

obrigando que áreas de 

baixa e média 

suscetibilidade possam 

ser ocupadas com 

técnicas a elas 

adequadas 

Carta de Aptidão à 

Urbanização 

 

 
IPT (2015) 

Contém o resultado de uma 

avaliação dos perigos 

associados a processos do 

meio físico e as 

recomendações ao uso 

urbano do solo de acordo 

com as limitações e 

potencialidades de cada 

unidade geotécnica 

delimitada. 

Corretivo 

Reassentamento de 

moradores de áreas de 

alto e muito alto risco 

geológico-geotécnico  
Carta de Risco 

Geológico-

Geotécnico 

 

 
IPT (2015) 

 

 

 

 

Resulta da análise de riscos, 

apontando setores e 

edificações em situação de 

maior ou menor risco (ex.: 

baixo, médio e alto risco a 

deslizamento ou inundação). 

Envolve avaliação de 

perigo, vulnerabilidade e 

consequências (perdas e 

danos). 

Consolidação 

geotécnica de áreas de 

baixo e médio risco 

geológico-geotécnico  

Emergencial 

Remoção imediata de 

moradores de áreas de 

alto e muito alto risco 

em situações críticas 

Concepção e 

implementação de 

planos contingenciais 

da Defesa Civil, com 

participação da 

população 

Sistemas de Alerta 
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3.2 MOVIMENTOS DE MASSA 

 

Como já mencionado anteriormente, os movimentos de massa, dentre outros desastres 

naturais, foram motivadores do maior número de mortes em 2012 (mesmo número de 

óbitos que enxurradas) , dos quais aconteceram predominantemente na região Sudeste, 

em especialmente no estado de Minas Gerais (BRASIL, 2012). Atribui-se a esta categoria 

de desastre grande importância, devido a interferência na evolução das encostas e as 

consequências socioeconômicas associadas aos seus impactos (CEPED-UFSC, 2012). 

 

Segundo Varnes (1978), se a massa que compõe uma encosta se movimentam sob a 

influência da gravidade no sentido descendente ou para fora desta encosta, ocorreu um 

movimento gravitacional de massa. Como condicionantes naturais à ocorrência destes 

movimentos podemos citar a água, a neve e o gelo (CRUDEN E VARNES, 1996). 

 

Fernandes e Amaral (1996) definem os movimentos de massa como sendo fenômenos 

naturais contínuos, que modelam a paisagem da superfície terrestre. Os autores defendem 

que algumas regiões do Brasil tem potencial natural (pela condição climática, alto índice 

pluviométrico e grandes extensões de maciços montanhosos), agravados por indução 

antrópica. 

 

Os movimentos de massa podem ser classificados considerando-se diferentes 

características como: parâmetros do material, velocidade do movimento, volume e 

geometria do material deslocado, causa ou motivação e formato do movimento, dentre 

outros.  

 

Durante várias décadas pesquisando e definindo conceitos para os variados tipos de 

movimentos de massa, diversos autores publicaram termos e definições divergentes sobre 

esta temática. Apesar dos longos anos de estudos, pesquisas, debates e conferências sobre 

o assunto, ainda não existe um consenso quanto classificação destes fenômenos ou 

definições universalmente utilizadas. Há trinta anos atrás, Varnes (1978) classificou estes 

movimentos em seis tipos, baseando-se na natureza do movimento e no material 

mobilizado, conforme mostra a Tabela 3.2.  
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Tabela 3.2 - Tipos de Movimentos de Massa (adaptado de Varnes, 1978) 

Tipo de Movimento de Massa 

Tipo 

Subtipo 

Material 

Substrato 

Rochoso 

Solo 

Predominantemente 

Grosseiro 
Predominantemente 

Fino 

Quedas Queda de bloco Queda de detrito Queda de solo 

Tombamentos 
Tombamento 

de bloco 

Tombamento de 

detrito 
Tombamento de 

solo 

Escorregamento 

Rotacional 
Abatimento de 

rocha 

Abatimento de 

detrito 
Abatimento de solo 

Translacional 

Escorregamento 

de blocos 

rochosos 

Escorregamento de 

bloco de detritos 
Escorregamento de 

blocos de solo 

Escorregamento 

de rocha 

Escorregamento de 

detrito 
Escorregamento de 

solo 

Espalhamentos laterais 
Espalhamento 

de rocha 

Espalhamento de 

detritos 
Espalhamento de 

solo 

Fluxos 

Fluxo de rochas Fluxo de detritos Fluxo de solo 

Rastejo 

profundo 
Rastejo 

Complexos Combinação de dois ou mais movimentos 

 

Após anos de estudos esta classificação ainda é difundida e respeitada. No entanto, com 

o passar do tempo foram feitas novas pesquisas e descobertas, possibilitando uma 

categorização mais abrangente. Neste contexto, Hungr et. al (2014) publicaram uma nova 

proposta referente à atualização das classificações sugeridas por Varnes (1978). A Tabela 

3.3 mostra os principais tipos de movimentos de massa apresentados pelos autores. Nota-

se que os escorregamentos, segundo esta atualização, passam a ser divididos em: 

rotacionais, planares ou em cunha.  
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Tabela 3.3 – Principais tipos de Movimentos de Massa (adaptado de Hungr et al., 2014) 

Tipo de Movimento de Massa 

Tipo  

Subtipo 

Material 

Rocha Solo 

Quedas Queda de bloco/gelo Queda de pedregulho/detrito/silte 

Tombamentos 

Tombamento de bloco Tombamento de cascalho/areia/silte 

Tombamento de 

dobramento 

Escorregamento 

Escorregamento rotacional 

Escorregamento rotacional de 

silte/argila 

Escorregamento planar Escorregamento planar de silte/argila 

Escorregamento em cunha 

Escorregamento planar de 

cascalho/areia/detritos 

Espalhamentos 

laterais 

Espalhamento de rocha Espalhamento por liquefação de 

areia/silte 

Espalhamento de argila sensível 

Fluxos 

Avalanche de rocha/gelo Fluxo seco de areia/silte/detritos 

Fluxo de areia/silte/detritos 

Corrida de detritos 

Corrida de lama 

Avalanche com detritos 

Fluxo de solo orgânico 

Deformação de 

encosta 

Deformação de encosta 

montanhosa 
Rastejo de encosta em solo 

Deformação de encosta 

rochosa 
Rastejo do solo 

 

Tais classificações podem ser adaptadas de acordo com a dinâmica ambiental local. 

Corteletti (2017) cita as principais características dos processos geodinâmicos 

comumente encontrados em território brasileiro (Tabela 3.4).  
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Tabela 3.4 - Processos Geodinâmicos (Corteletti, 2017) 

Classe Desenho Característica 

Erosão 

Tominaga (2009) 

Processo natural que resulta em transporte de 

massa devido à dinâmica superficial das 

encostas. A erosão é acionada por ventos, 

chuvas e desgelo. A magnitude do processo é 

diretamente influenciada por fatores de solo, 

relevo e cobertura vegetal, principalmente. 

Subsidência ou 

 Colapso 

colapso                     subsidência 

Tominaga (2009) 

Movimento, relativamente lento, de  

afundamento de terrenos, devido à deformação 

ou deslocamento de direção, essencialmente, 

vertical descendente. O colapso apresenta a 

mesma definição, porém, apresenta-se como 

um movimento brusco do terreno. 

Rastejo 

USGS (2008) 

1) vários planos de deslocamento (internos); 

2) velocidades muito baixas (cm/ano) a baixas e 

decrescentes com a profundidade; 

3) movimentos constantes, sazonais ou 

intermitentes; 

4) solo, depósitos, rocha alterada e/ou fraturada; 

5) geometria indefinida. 

Espalhamento 

 lateral 

USGS (2008) 

1) ocorre, geralmente, em taludes de baixa  

inclinação ou em terrenos planos, 

especialmente onde exista uma camada superior 

de rocha ou solo que ao aumentar sua extensão 

mova-se para cima de uma camada menos 

rígida e mais fraca; 

2) as rupturas são comumente associadas a um 

afundamento generalizado em direção a essa 

camada inferior. 

Escorregamento 

USGS (2008) 

1) poucos planos de deslocamento externos; 

2) velocidades médias (m/h) a altas (m/s); 

3) pequenos a grandes volumes de material; 

4) geometria e materiais variáveis: planares ou 

translacionais;  solos pouco espessos, solos e 

rochas com um plano de fraqueza; 

5) circulares ou rotacionais: aterros, solos 

espessos  homogêneos e rochas muito 

fraturadas; 

6) em cunha: solos e rochas com dois planos de 

fraqueza. 

Quedas  

                             
USGS (2008) 

1) sem planos de deslocamento; 

2) queda livre ou rolamento através 

de plano inclinado  

3) Velocidades muito altas (vários m/s); 

4) material rochoso; 

5) pequenos e médios volumes; 

6) geometria variável: lascas, placas, 

blocos, etc.; 

7) tipos: rolamento de matacão; 

tombamento; desplacamento. 



 

18 
 

Classe Desenho Característica 

Corridas 

                                                    
USGS (2008) 

1) muitas superfícies de deslocamento (internas 

e externas à massa em movimentação); 

2) movimento semelhante ao de um líquido 

viscoso; 

3) desenvolvimento ao longo das drenagens; 

4) velocidades médias a altas; 

5) mobilização de solo, rochas, detritos e água; 

6) grandes volumes de material; 

7) extenso raio de alcance, mesmo em áreas 

planas. 

 

 

É importante observar que Corteletti (2017) descreve não apenas os clássicos movimentos 

gravitacionais de massa, mas também os movimentos de transporte de massa (erosão) e 

os processos correlatos de subsidência e colapso, considerados como movimento de 

massa gravitacional, vertical, sem frente livre de movimentação. Para tal, a autora 

esclarece que diante de tal diversidade de conceitos e terminologias empregadas para os 

mecanismos geodinâmicos, adota o termo “processo geodinâmico”. 

 

Visto a complexidade de se definir, caracterizar e classificar os movimentos de massa, 

fica claro que é necessária cautela ao se utilizar termos desta natureza, a fim de evitar 

equívocos ou controvérsias. Para fins de norteamento, serão utilizadas neste trabalho as 

classificações e definições apresentadas anteriormente. 

 

Segundo Tominaga et al. (2009), dentre os processos de movimentos de massa, os mais 

frequentes na região Sudeste do Brasil são os escorregamentos. Os autores definem 

escorregamento como movimentos rápidos, de porções de terrenos (solos e/ou rochas), 

com volumes definidos que, sob ação da gravidade, sofrem deslocamento para baixo e 

para fora do talude ou da encosta. Os escorregamentos podem ser divididos basicamente 

em 3 naturezas: circular ou rotacional, planar ou translacional e em cunha.  

 

3.2.1 Escorregamento Rotacional 

 

Tominaga et al. (2009) definem os escorregamentos rotacionais como característicos de 

uma superfície de ruptura curva ao longo da qual se dá um movimento rotacional do 

maciço de solo. Os autores reforçam que a ocorrência destes movimentos está usualmente 
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associada à existência de solos espessos e homogêneos, como os decorrentes da alteração 

de rochas argilosas. 

 

Segundo Highland e Bobrowsky (2008) este escorregamento é um tipo de movimento de 

massa em que a superfície da ruptura é curvada no sentido superior (em formato de colher) 

e o movimento da queda é quase rotatório em torno de um eixo paralelo ao contorno do 

talude. Os autores conectam o fato da ocorrência ser mais frequente em materiais 

homogêneos com a sua habitual ocorrência em aterros. 

 

3.2.2   Escorregamento Planar 

 

De acordo com Highland e Bobrowsky (2008), a massa deslizante de um escorregamento 

planar (ou translacional) move-se para fora do talude, ou para baixo e para fora, formando 

uma superfície relativamente plana. Os autores esclarecem que o material neste tipo de 

escorregamento pode variar de solo solto e não adensado até grandes placas de rochas, ou 

o conjunto de ambos os materiais. Reforçam ainda que escorregamentos translacionais 

comumente ocorrem ao longo de descontinuidades geológicas como falhas, junções, 

estratificações, ou na superfície de contato entre solo e rocha. 

 

3.2.3   Escorregamento em Cunha 

 

Os escorregamentos em cunha estão associados a regiões que apresentam solos 

saprolíticos ou maciços rochosos, nos quais a existência de duas estruturas planares, 

desfavoráveis à estabilidade, condiciona o deslocamento de uma massa deslizante em 

forma de prisma ao longo do eixo de interseção destes planos (ABGE, 1998). Estes 

fenômenos ocorrem principalmente em taludes de corte ou em encostas que sofreram 

algum tipo de desconfinamento, natural ou por intervenção humana. (ABGE, 1998). 

 

Além de características intrínsecas ao material e à encosta, dados por condições naturais 

(geológicos ou geométricos, por exemplo), existem ainda os fatores que desencadeiam os 

escorregamentos, também conhecidos como gatilhos. É de consenso geral que a erosão e 

a chuva são os principais agentes responsáveis por tais fenômenos, além das intervenções 



 

20 
 

humanas, como corte, escavação, perfuração, aterro. A Tabela 3.5 mostra um desenho 

esquemático dos escorregamentos planares, rotacionais e em cunha. Visto que a temática 

da pesquisa faz referência apenas aos escorregamentos, a partir de então o foco do estudo 

fica restringido a apenas esses tipos de movimentos de massa. 

 

Tabela 3.5 – Desenhos Esquemáticos Escorregamentos  

Escorregamento 

Rotacional Planar Em cunha 

 
Highland e Bobrowsky 

(2008) 

 
Highland e Bobrowsky 

(2008) 

 
Tominaga et al. (2009) 

 

3.3 TERMOS RELATIVOS A RISCOS 

 

Assim como termos relativos aos movimentos de massa, não existem definições para os 

termos relacionados à riscos que são adotadas com unanimidade. De acordo com 

Cortelletti (2017), a padronização dos termos e a uniformização dos conceitos e 

terminologias são imprescindíveis para o progresso dos estudos de risco geológico-

geotécnico. A autora reforça que ao longo da reflexão dos conceitos ligados a este tema, 

notou-se uma evolução em direção a uma homogeneização geral, como uma melhoria 

para o desenvolvimento dos estudos associados à esta temática. Apesar desta evolução, 

ainda existem conceitos distintos para os termos relativos a riscos.  

 

3.3.1   Riscos 

 

Apesar de não haver concordância generalizada em todas as definições, o sentido e a 

compreensão mais global para o termo Riscos relaciona-se à  ‘probabilidade de ameaça’ 

(Corteletti, 2017). A Tabela 3.6 apresenta definições de renomados autores para o 

conceito de risco.   
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Tabela 3.6 – Definições para o termo Risco (Corteletti, 2017) 

Ano Autor Definição de Risco 

1984 Varnes 

O número esperado de vidas perdidas, pessoas feridas,  

danos à propriedade e interrupção de atividade 

econômica,  devido a um fenômeno particular para 

uma dada área e  período de referência. 

1990 Augusto Filho et al. 

Representa a possibilidade ou probabilidade de 

ocorrência de algum dano a uma população (pessoas, 

estruturas físicas, sistemas produtivos) ou a um 

segmento da mesma. É uma condição potencial de 

ocorrência de um acidente. 

1993 Zuquette 

É a probabilidade de que ocorram perdas 

(econômicas, sociais e ambientais), além de um valor 

ser considerado normal ou aceitável para um lugar 

específico, durante um período de tempo determinado. 

É considerado o resultado da relação entre perigo e 

vulnerabilidade dos elementos expostos (seres 

humanos, residências, entre outros). 

1993 Cerri 

Situação de perigo, perda ou dano, ao homem e às 

suas  

propriedades, em razão da possibilidade de ocorrência 

de processos geológicos, induzidos ou não. 

1993 

-  

1996 

Cardona apud  

(Nogueira, 2001) 

É obtido pela correlação da probabilidade de 

ocorrência de eventos perigosos (de consequências 

econômicas e sociais em um determinado local e em 

certo período de tempo (A) e da Vulnerabilidade (V) 

dos elementos expostos a tais ameaças, 

matematicamente expresso como a probabilidade de 

exceder um nível.). 

1995 ABGE 

Processo, situação ou evento no meio geológico de 

origem  natural, induzidos ou mistos, que pode gerar 

um dano econômico ou social para as comunidades, 

cuja previsão, prevenção ou correção irão empregar 

critérios geológicos. 

1997 

IUGS-WGL- Int.  

Union Of Geological 

Sciences (Landslide 

Working Group) 

Uma medida da probabilidade e gravidade de um 

efeito adverso para a propriedade, a saúde ou meio 

ambiente. Segue em notas que “Risco é estimado pelo 

produto de consequências X probabilidades”. No 

entanto, uma interpretação mais geral de risco implica 

uma comparação da probabilidade e consequências de 

uma forma de não produto. 

 

Há ainda expressões matemáticas para expressar as terminologias relativas à riscos. 

Varnes (1984) define matematicamente risco conforme Equação 3.1: 
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Rt = (E) . (Rs) = (E) . (H.V) (3.1) 

 

Em que Rt é o risco total e representa o potencial número de vidas perdidas, pessoas 

afetadas, danos as propriedades e perdas relativas às atividades econômicas; E expressa 

os elementos em risco (pessoas, propriedades, atividades econômicas, serviços públicos, 

etc.) em uma determinada área; Rs é o risco específico e é dado pela multiplicação de dois 

fatores (H e V); H é o perigo natural, que representa a probabilidade de ocorrência de um 

evento dentro de um período de tempo específico; e V é a vulnerabilidade, que representa 

o nível de prejuízo, perda ou dano dos elementos em risco (E).  

 

Em outras palavras, dois elementos são essenciais na formulação do risco: o perigo de se 

ter um evento, fenômeno ou atividade humana potencialmente danosa e a 

vulnerabilidade, ou seja, o grau de suscetibilidade do elemento exposto ao perigo 

(Tominaga et al., 2009). Com um pensamento similar, a publicação organizada pela UN-

ISDR (2009) considera risco como “a combinação da probabilidade de um evento e suas 

consequências negativas”. Tominaga et al. (2009) referem-se ao perigo como a 

possibilidade de um processo ou fenômeno natural potencialmente danoso ocorrer num 

determinado local e num período de tempo especificado. 

 

3.3.2 Vulnerabilidade 

A terminologia vulnerabilidade está diretamente associada ao risco e, assim como os 

outros termos associados, não existe uma definição conceitual unânime para o termo 

vulnerabilidade. Tal conceito é bastante complexo e predisposto a diversas interpretações 

(conforme Tabela 3.7), bem como aplicações que envolvem inúmeras variáveis. Lavell 

(2001), defende que para que haja uma ameaça ou um perigo, é necessária a existência da 

vulnerabilidade. O autor argumenta que se não há propensão para a ocorrência de danos 

ou perdas aos elementos como consequência de um determinado evento, não existe 

ameaça ou risco, apenas eventos físicos, naturais, sociais ou tecnológicos sem repercussão 

na sociedade. 
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Tabela 3.7 – Definições para o termo Vulnerabilidade (Corteletti, 2017) 

Ano Autor Vulnerabilidade 

1984 Varnes Grau de perda de potencial (dano) de um dado elemento ou conjunto de 

elemento, sem risco resultante da ocorrência de fenômeno de catástrofe 

(desastres naturais) de uma determinada magnitude. Ela é expressa numa 

escala de 0 (ausência de danos) até 1 (perda total).  

1993 Zuquette  
 

Característica intrínseca de um sujeito, sistema ou elemento que estão 

expostos a um evento perigoso (hazard), correspondendo à predisposição 

destes em serem afetados ou suscetíveis a perdas. É expressa em uma escala 

que varia de 0 (sem perdas) a 1 (perdas totais).  

1994 Fell Grau de perda para um dado elemento ou conjunto de elementos dentro de 

uma área afetada pelo(s) escorregamento(s). É expressa na escala de 0 (sem 

danos) a 1 (perda total). No caso de perda de vida sem escorregamento, a 

vulnerabilidade é a probabilidade de que uma vida em particular seja 

perdida, dada à ocorrência do escorregamento. 

 

Sugere-se a vulnerabilidade total (V), determinada como o produto de 

vários componentes na forma V = VS x VT x VL, onde VS é a 

probabilidade de impacto espacial, VT é a probabilidade de impacto 

temporal e VL a probabilidade de perda de vida de um ocupante individual 

da área impactada. 
2001  
 

Nogueira  
 

Suscetibilidade dos elementos expostos a esta ameaça (pessoas, estruturas 

físicas, sistemas produtivos e componentes do ambiente) de sofrer danos e 

prejuízos caso ocorra o evento conforme prognosticado, por estar na área 

de influência do evento, por sua fragilidade física frente a ele e pela 

incapacidade de resposta e deficiência para absorver o impacto. Esta 

susceptibilidade está condicionada às características intrínsecas, 

conjunturais ou ambientais dos elementos expostos.  
2008  
 

USGS  
 

Ao escorregamento de terra: refletindo a extensão das perdas potenciais 

para um dado elemento, ou conjunto de elementos, dentro de uma área 

afetada pela ameaça, expressa na escala de 0 (sem perdas) a 1 (perda total); 

vulnerabilidade é formada por condições físicas, sociais econômicas e 

ambientas).  

 

Há ainda a divisão de vulnerabilidade em tipologias, como ambientais, sociais, políticas, 

dentre outros, a depender do elemento que está sendo avaliado (moradias, pessoas, etc.). 

Wilches-Chaux (1993) diferencia a vulnerabilidade de uma população frente a uma 

determinada ameaça em dez diferentes tipos (Tabela 3.8) 
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Tabela 3.8 – Tipologias de Vulnerabilidade (Wilches-Chaux, 1993) 

Física 

Refere-se à ocupação e ao adensamento populacional de áreas perigosas 

e as deficiências físicas de suas estruturas em absorver os efeitos dos 

riscos. 

Econômica 

Existe uma relação inversa entre renda per capita em níveis nacional, 

regional ou local, e internamente a uma comunidade, e o impacto dos 

fenômenos físicos extremos, isto é, a pobreza aumenta o risco de 

desastre. 

Social 

Refere-se ao baixo grau de organização e coesão interna das 

comunidades em risco, que ficam sem capacidade de prevenir, mitigar 

ou responder a situações de desastres. 

Política 

Refere-se à falta de autonomia de decisão em níveis regionais, locais e 

comunitários, além da falta de participação, impedindo uma maior 

adequação das ações aos problemas diagnosticados. 

Técnica 

Está ligada às técnicas construtivas inadequadas de edificações e de 

infra-estruturas básicas utilizadas em áreas de risco, sem as medidas 

devidas de preservação e estabilização. 

Ideológica 

Está relacionada a concepções de mundo e do meio ambiente, em que 

passividade, fatalismo e prevalência de mitos podem limitar a 

capacidade de agir adequadamente frente aos riscos. 

Cultural 

Expressa pela identidade das comunidades sem cultura de autodefesa, 

sofrendo influência dos meios de comunicação, que freqüentemente 

levam à formação de imagens estereotipadas, transmitindo-lhes 

informações deturpadas. 

Educacional 
Ausência completa de programas de educação, desde a formal básica e 

ambiental, até os formadores de cidadania e de cultura de autodefesa. 

Ecológica 

Relaciona-se a modelos característicos de desenvolvimento e de 

ocupação do solo, que se fundamentam na dominação por destruição do 

meio ambiente. 

Institucional 

Reflete-se na obsolescência e rigidez das instituições, especialmente as 

jurídicas, onde prevalecem a burocracia e os critérios personalistas ou 

eleitoreiros. 
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As informações e dados para o estudo de vulnerabilidade devem ser provenientes de 

levantamentos históricos em primeiro lugar, mas podem ser combinados com métodos de 

modelagem e abordagens empíricas (Glade et al., 2005). É importante destacar a 

relevância de mensurar a vulnerabilidade, sendo esta uma premissa basilar para a redução 

dos riscos de desastres Birkmann (2006), desde que tal aferição implique em ações e 

medidas que auxiliem a gestão de riscos pelas partes competentes.  

 

Apesar destas afirmações, um estudo mais aprofundado sobre as metodologias atualmente 

aplicadas na mensuração da vulnerabilidade revela que poucos trabalhos foram capazes 

de levantar e quantificar parâmetros influenciadores e muito do que se encontra na 

atualidade representa uma interpretação subjetiva.  

 

Normalmente, os métodos utilizados para sua determinação são simplificados demais 

para representar situações reais ou muito complexos para uso prático. Existem três tipos 

de modelos de cálculo de vulnerabilidade, classificados de acordo com a determinação 

dos parâmetros envolvidos. Podem ser qualitativos (a magnitude dos parâmetros é 

descrita verbalmente), semi-quantitativos (os parâmetros são definidos em uma escala 

relativa, propositalmente definida) ou quantitativos (a magnitude dos parâmetros é 

expressa de forma quantitativa, mensurável e com escala). 

 

Segundo Gouveia (2017), os métodos qualitativos para definir risco (e consequentemente, 

vulnerabilidade) são frequentemente usados porque são muito intuitivos. O autor 

exemplifica: pode-se dizer que o risco de escorregamento em uma área é "alto", "médio" 

ou "baixo" sob chuvas intensas. O autor reflete ainda que isto só faz sentido com base em 

uma convenção do que é "alto", "médio" ou "baixo" risco para tornar possível a 

comunicação de risco. Esta visão reforça o quanto uma análise de vulnerabilidade 

qualitativa pode ser subjetiva e depender da interpretação do pesquisador. 

 

Quando a vertente do trabalho é a determinação da vulnerabilidade a movimentos de 

massa, uma série de variáveis influenciadoras podem ser levada em consideração, o que 

vai depender da confiabilidade e disponibilidade de dados existentes e da capacidade do 

autor em interpretar essas informações. Portanto, os parâmetros para análise de 

vulnerabilidade podem variar de modelo para modelo.  
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A seguir são apresentados três métodos de avaliação de vulnerabilidade a movimentos de 

massa, suas premissas e simplificações, expressões matemáticas, parâmetros 

considerados influentes na vulnerabilidade das estruturas, bem como os métodos de 

aplicação empregados. 

 

3.3.2.1 Uzielli et al. (2008) 

 

Uzielli et al. (2008), expressa genericamente a vulnerabilidade conforme Equação 3.2: 

 

V = S . I (3.2)  

 

Em que V é a vulnerabilidade; I é a intensidade do movimento; S é a suscetibilidade dos 

elementos. 

 

Hungr et al. (1997) define a intensidade do movimento como um conjunto de parâmetros 

espacialmente distribuídos que descrevem a capacidade destrutiva de um deslizamento 

de terra. Ela pode ser calculada a partir de parâmetros como profundidade da superfície 

de ruptura, área do deslizamento, altura do material acumulado, número de estruturas 

afetadas, velocidade do movimento, dentre outros. 

 

Uzielli et al. (2008) definem a suscetibilidade dos elementos como a falta de capacidade 

dos elementos (no caso de vulnerabilidade física, as construções) em preservar sua 

integridade física e funcionalidade no decorrer da interação física com a massa deslizante 

(a funcionalidade pode ser caracterizada como a capacidade do elemento de exercer as 

atribuições para a qual foi fabricado/especificado). A suscetibilidade pode ser mensurada 

através de parâmetros como a tipologia estrutural dos elementos, o estado de conservação, 

a idade, dentre outros. 

 

Os autores expressam matematicamente os termos intensidade e suscetibilidade 

separadamente. Para o cálculo de suscetibilidade é utilizada a Equação 3.3: 

 



 

27 
 

SSTR = 1 – (1 – 𝜉STY) (1 – 𝜉SMN) (3.3) 

 

Em que SSTR é a suscetibilidade estrutural dos elementos; 𝝃STY é o coeficiente relacionado 

à tipologia estrutural dos elementos; e 𝝃SMN é o coeficiente relativo ao estado de 

conservação dos elementos, conforme Tabelas 3.9 e 3.10. 

 

 

Tabela 3.9 – Fator estrutural 𝜉STY proposto por Uzielli et al. (2008) 

Tipologia estrutural Resistência ξSTY 

Estruturas simples 

 
Nenhuma 1,00 

Estruturas leves Muito Baixa 0,90 

Alvenaria de pedra, concreto e madeira Baixa 0,70 

Alvenaria de tijolo, estrutura de concreto Média 0,50 

Estruturas de concreto armado Alta 0,30 

Estruturas reforçadas Muito alta 0,10 

 

Tabela 3.10 – Fator de conservação ξSMN proposto por Uzielli et al. (2008) 

Estado de Conservação ξSMN 

Muito ruim 
0,50 

 

Ruim 0,40 

Médio 0,25 

Bom 0,10 

Muito bom 0.00 

 

Como esperado, pode-se perceber que, ao utilizar este método, quanto melhor a tipologia 

estrutural e o estado de conservação das estruturas, menor será a suscetibilidade. De forma 

análoga, quanto pior a tipologia estrutural e o estado de conservação, maior será a 

suscetibilidade das estruturas. Os autores não expõem como obtiveram estes coeficientes, 
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nem como inserir um elemento em determinado estado de conservação, o que depende da 

interpretação do usuário, aumentando as incertezas relacionadas ao modelo. 

 

Para mensurar a intensidade do movimento de massa (Equação 3.4), Uzielli et al. (2008) 

consideraram a interação de fatores cinéticos (relacionados à energia cinética da massa 

deslizante, isto é, aos danos causados pelo impacto com os elementos vulneráveis) e 

cinemáticos (relacionados aos efeitos das características ligadas ao tamanho do 

deslizamento de referência). 

I = Ks (rK IK + rM IM) (3.4) 

  

Em que Ks é a proporção de impacto espacial (ver Equação 3.5); IK é o parâmetro de 

intensidade cinética; IM é o parâmetro de intensidade cinemática; rK é o fator de 

relevância cinética e rM é o fator de relevância cinemática. 

 

A proporção de impacto espacial Ks é a relação entre a área afetada pelo escorregamento 

(Ai) e a área total de impacto do evento (At): 

 

Ks = Ai/At (3.5) 

 

Os fatores de relevância são definidos pelo usuário com a premissa de que a relevância 

total seja 1, conforme a Equação 3.6. Para maior entendimento, os autores exemplificam 

que o dano causado por um deslizamento de movimento lento em um edifício é 

principalmente devido ao deslocamento, enquanto as características cinéticas podem ser 

predominantes no caso de um movimento rápido. 

 

rK + rM = 1 (3.6) 

 

No momento de definição destes fatores, expandem-se as incertezas referentes ao modelo, 

que depende do “feeling” e da “expertise” do usuário e reflete claramente o conhecimento 

e crença dos especialistas no momento de sua aplicação.  

 

Para cálculo do fator cinético Ik (Equação 3.7), os autores sugerem uma relação com a 

velocidade do movimento, proposta por Cruden e Varnes (1996): 
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 IK {
0.00                           C < 5. 10−7

0.1. [log(C) + 6.3]       5. 10−7 ≤ C ≤ 5. 103    

1.00                           C > 5. 103
 

(3.7) 

 

Em que C é a velocidade do movimento expressa em mm/s. 

 

Para o fator cinemático IM, os autores utilizaram a Equação 3.8: 

  IM

{
 
 

 
 

2DG
2

DG,t
2                                   

DG

DG,t

1 −
2(DG,t−DG)

2

DG,t
2            0.5 ≤

DG

DG,t
≤ 1        

          1                                  
DG

DG,t
> 1

 

(3.8) 

 

Em que DG é o deslocamento absoluto (em mm) em relação ao solo e DG,t representa o 

deslocamento total (em mm) do solo necessário para atingir o dano total da estrutura. 

 

Apesar de apresentar uma aplicação simples e prática, as incertezas referentes a este 

método de cálculo são frequentes. Os fatores de tipologia estrutural e estado de 

conservação não são confiáveis, já que não foi apresentado o método de determinação 

dos coeficientes. Para o cálculo de intensidade de movimentos, os parâmetros são 

extremamente dependentes da experiência e da interpretação do usuário. Tal fato implica 

em maior complexidade ao replicar este método, visto que o procedimento é claro, mas 

os tratamentos dados às variáveis nesta ferramenta são intrincados. Sendo assim, é 

absolutamente possível que dois diferentes profissionais, utilizando o mesmo método de 

análise, em um mesmo cenário, obtenham diferentes resultados de vulnerabilidade 

utilizando esta ferramenta. 

 

3.3.2.2 Guillard et al. (2016) 

 

Guillard et al. (2016) apresentaram uma avaliação semi-quantitativa da vulnerabilidade 

física de edifícios aos deslizamentos aplicada ao município Loures (Portugal). O método 

é denominado semi-quantitativo, pois embasou-se na opinião de especialistas em 

movimentos de massa, ou seja, a construção do modelo de vulnerabilidade foi baseada 
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em um grupo de peritos europeus especialistas em deslizamentos e outro grupo de 

especialistas que dominavam o comportamento geotécnico da área de estudo.  

 

Os autores fizeram uma pesquisa cuja premissa é de que futuros deslizamentos assumem 

características semelhantes ao dos deslizamentos passados. Sendo assim, utilizaram de 

parâmetros de um banco de dados de movimentos de massa local composto por 686 

deslizamentos já ocorridos na área. A área contempla especialmente movimentos 

rotacionais e translacionais. Os estudos foram feitos sobre os movimentos rotacionais, 

visto que o banco de dados disponível era mais preciso para este tipo de movimentação. 

É importante observar as características peculiares da área de estudo antes da aplicação 

de qualquer método, já que esta percepção pode diminuir consideravelmente o grau de 

incerteza do modelo. 

 

Assim como Uzielli et al. (2008), os autores consideraram a tipologia estrutural como um 

dos parâmetros que contribuem para a vulnerabilidade dos elementos em risco, conforme 

Tabela 3.11. No entanto, a divisão de tipologias diverge vagamente de um método para 

outro, e o tratamento deste parâmetro é bastante distinto se forem comparados ambos os 

métodos. 

 

Tabela 3.11 – Tipologia estrutural proposta por Guillard et al. (2016) 

Tipologia  Estrutural Elementos Estruturais 

SBT1 Madeira ou metal (estruturas leves) 

SBT2 Estrutura de terra batida ou paredes de pedras soltas 

SBT3 Alvenaria de tijolos ou pedras  

SBT4 Estrutura de concreto armado 

  

Os autores também consideraram a localização das estruturas em relação ao talude. Foram 

divididos em nove magnitudes: cinco cenários em que a localização do edifício está no 

corpo do movimento, assumindo diferentes profundidades da superfície deslizante (1, 3, 

5, 10 e 20 m); e quatro cenários em que a localização do edifício está no pé do talude, 

assumindo diferentes alturas de material acumulado (0,5, 1, 3 e 5 m). Estes valores foram 

considerados levando-se em conta os maiores deslizamentos já inventariados na 
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localidade de Loures. Este fato levanta a importância e a influência de um banco de dados 

consolidado no método de análise de vulnerabilidade, assim como nos parâmetros de 

risco em geral. 

 

Mais de 300 especialistas foram convidados a preencher um questionário em que 

atribuíram, nos quatro tipos estruturais de edifícios considerados (Tabela 3.11), o dano 

potencial causado por deslizamentos de diferentes magnitudes (Tabela 3.12). Como o 

nível de danos perguntado no questionário foi utilizado como um proxy para a 

vulnerabilidade física, os valores de danos fornecidos pelos especialistas, compreendidos 

entre 1 e 5, foram convertidos em valores de vulnerabilidade, na escala de 0 a 1. 

 

Tabela 3.12 – Nível de dano das construções proposto por Guillard et al. (2016) 

Vulnerabilidade 

Física 
Nível de dano das Construções 

[0-0,2] 

 

INSIGNIFICANTE: ligeira acumulação de material que causa 

danos estéticos 

]0,2;0,4] 

 

LEVE: Sem danos estruturais - danos reparáveis: gesso, pequenas 

rachaduras, danos nas portas e janelas 

]0,4-0,6] 

 

SIGNIFICANTE: Sem danos estruturais - danos importantes que 

requerem reparação complexa: deslocamento ou colapso parcial de 

paredes ou painéis sem comprometer a integridade estrutural, 

rachaduras desenvolvidas. 

]0,6-0,8] 

 

SEVERO: Dano estrutural que pode afetar a estabilidade: falha ou 

colapso de alvenaria, colapso de pisos, quebras severas/colapso das 

seções de estrutura. 

]0,8-1] 
MUITO SEVERO: Danos graves comprometendo seriamente a 

integridade estrutural; colapso do edifício. 

 

A matriz de cálculo não foi exposta, entretanto, é perceptível que considerar a opinião de 

um montante de especialistas para essa relação entre danos e os parâmetros diminui 

significativamente a subjetividade do trabalho. 

 

Como resultado foram geradas as Tabelas 3.13 e 3.14, relacionando a vulnerabilidade 

média com a tipologia estrutural dos elementos, a profundidade da superfície de ruptura 

(para escorregamentos no corpo do talude) e a altura de material acumulado (para rupturas 

no pé do talude). 
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Tabela 3.13 – Vulnerabilidade para cada tipologia estrutural em rupturas no corpo do 

talude proposta por Guillard et al. (2016) 

Tipologia estrutural 

 

Profundidade da superfície de ruptura 

1m 3m 5m 10m 20m 

SBT1 0,60 0,73 0,84 0,90 0,90 

SBT2 0,57 0,72 0,85 0,92 0,91 

SBT3 0,46 0,60 0,76 0,88 0,91 

SBT4 0,35 0,48 0,66 0,80 0,86 

 

Tabela 3.14 – Vulnerabilidade para cada tipologia estrutural em rupturas no pé do talude 

proposta por Guillard et al. (2016) 

Tipologia estrutural 

 

Altura do material acumulado 

0,5m 1m 3m 5m 

SBT1 0,45 0,61 0,85 0,94 

SBT2 0,38 0,53 0,78 0,93 

SBT3 0,30 0,40 0,66 0,83 

SBT4 0,25 0,31 0,54 0,72 

 

Deste modo, temos a vulnerabilidade física média típica para diversos contextos de 

estruturas e movimentações. Os autores tiveram o cuidado de convidar especialistas 

internacionais em movimentos de massa, bem como especialistas já habituados com o 

local de aplicação. Apesar da vulnerabilidade ter sido estudada para determinada região, 

os mesmos parâmetros envolvidos neste método podem ser encontrados em outras áreas, 

sendo assim, a metodologia pode servir como guia para trabalhos em outras regiões, após 

estudo cuidadoso e aprofundado. 

 

3.3.2.3 Papathoma et al. (2007) 

 

Papathoma et al. (2007) apresentaram um estudo de vulnerabilidade a deslizamentos de 

terra que origina uma equação envolvendo todos os parâmetros que podem ser relevantes 

à vulnerabilidade de construções frente a um deslizamento.  
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Os pesquisadores consideraram fatores como o material construtivo de um edifício, sua 

idade, sua altura/tamanho e o tipo de fundação. Foi também ressaltado no trabalho a 

importância de considerar a localização do edifício, não apenas no que se refere a 

macrolocalização (por exemplo, zona de alto risco), mas também a microlocalização 

(características da própria encosta onde está o edifício ou da encosta vizinha).  

 

Foram coletados diversos parâmetros potencialmente influenciadores da vulnerabilidade, 

que depois foram inseridos em um SIG para análise geográfica. Os parâmetros referentes 

à vulnerabilidade física são expostos na Tabela 3.15. 

 

Tabela 3.15 – Parâmetros potenciais influenciadores analisados por Papathoma et al. 

(2007) 

Parâmetro Tipos Peso 

Material 

1.Concreto [0,33] 

2.Alvenaria [0,66] 

3.Outros (piores) [1,00] 

5 

Contenção 

(do lado da inclinação) 

3.Inexistente/baixa [1,00] 

2.Média [0,66] 

1.Alta [0,33] 

4 

Descrição do lado da inclinação 

1.Somente parede [0,33] 

2.Janelas pequenas [0,66] 

3.Janelas grandes  [1,00] 

3 

Sinais de aviso movimentação 
2.Sim [1,00] 

1. Não [0,50] 
2 

Nº de pavimentos 
2.Um andar [1,00] 

1.Mais de um andar [0,50] 
1 

 

Foi utilizado um método conhecido como padronização para a transformação destes 

códigos, que trata de redimensionar os dados para uma base numérica comum por simples 

transformação linear. Os códigos transformados foram inseridos na Tabela 3.15 entre 

colchetes. 
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Os autores defendem que a ponderação dos parâmetros deve ser definida por cada usuário 

e apresentam a ponderação utilizada neste método conforme coluna “Peso” da Tabela 

3.15. Este tipo de ponderação, assim como a transformação feita para cada tipo de 

parâmetro, aumenta as incertezas do método. É recomendável que este tipo de análise seja 

feita a partir de estudos estatísticos e não apenas por transformações lineares que podem 

não exprimir a realidade da importância de cada parâmetro. A partir desta ponderação, 

foi gerada uma equação de vulnerabilidade física (Equação 3.9): 

 

Vb = (5a) + (4b) + (3c) + (2d) + (1e) (3.9) 

 

Em que Vb é a vulnerabilidade dos edifícios; a corresponde ao material do edifício; b está 

relacionado às contenções nos arredores dos edifícios; c faz referência à descrição da 

lateral próxima à inclinação; d está relacionado aos sinais de alerta à movimentação; e e 

corresponde ao número de pavimentos que contém as construções. 

 

Seguindo a Equação (3.9), é possível calcular a vulnerabilidade mais baixa e a mais alta 

e, para este estudo, tal parâmetro se encontra em uma escala de 4,46 a 15,00. 

 

Como esperado, a vulnerabilidade mais baixa é calculada para um edifício de concreto, 

que tem mais de um andar e uma contenção alta, não tem janelas no lado da inclinação e 

não tem evidências de um potencial deslizamento de terra. No entanto, devido à falta de 

critérios para a ponderação e a simplicidade dos parâmetros de cálculo, a determinação 

da vulnerabilidade voltada à quantificação do risco pode não ser precisa. Todavia, o 

método pode ser interessante para análises comparativas entre as residências de uma 

mesma região, principalmente em locais onde os bancos de dados são escassos. 

 

3.3.3 Graus de Danos 

Alguns autores determinam um nível de dano de acordo com as consequências observadas 

nos elementos após a ocorrência de um fenômeno. A seguir são apresentadas as sugestões 

de grau de perda dadas por Kang e Kim (2016), Pereira et al. (2016) e Glade (2003), nas 

Tabelas 3.16, 3.17 e 3.18, respectivamente. 
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Tabela 3.16 – Classificação de danos em edificações causados por fluxo de detritos 

(Adaptado de Kang e Kim, 2016) 

Classe de 

Dano 
Descrição do Dano 

Valor de 

Vulnerabilidade  

Completo 
Parcialmente ou totalmente destruída, necessária 

evacuação, reconstrução completa 
0,8 - 1,0 (1.0) 

Alto 

Parcialmente destruída, perda de partes de paredes 

internas e externas, necessária evacuação, 

reconstrução parcial das partes destruídas 

0,6 – 0,8 (0,7) 

Moderado 
Rachaduras nas paredes, estabilidade não afetada, 

reparação não urgente, 
0,3 – 0,6 (0,45) 

Leve 
Danos leves não estruturais, estabilidade não 

afetada 
0,1 – 0,3 (0,2) 

 

Tabela 3.17 – Classificação de danos em edificações causadaos por escorregamentos, 

proposta por Pereira et al. (2016) 

Classe 

de Dano 
Descrição do dano Vulnerabilidade 

D4 

Danos que comprometem seriamente a integridade estrutural do 

edifício (colapso parcial ou total do edifício) Esvaziamento e 

demolição imediatos 

> 0,8 

D3 

Danos estruturais que podem afetar a estabilidade do edifício 

(deslocamento ou colapso de blocos, queda parcial de pisos, 

rachaduras graves ou colapso de partes estruturais). Evacuação 

imediata e eventual demolição do edifício podem ser necessárias 

0,6 – 0,8 

D2 

Sem danos estruturais: maiores danos com reparos complexos 

(deslocamento ou colapso parcial das paredes sem comprometer 

a integridade estrutural, rachaduras); necessária evacuação 

0,3 – 0,6 

D1 Sem danos estruturais: pequenos danos facilmente reparados 0,1 – 0,3 

D0 
Sem danos significativos: leves acumulações que causam danos 

estéticos 
< 0,10 

 

Tabela 3.18 – Classificação de danos em edificações causados por escorregamentos 

(Adaptado de Glade, 2003) 

Dano Descrição do Dano 
Valor de 

Vulnerabilidade  

V 
Parcialmente ou totalmente destruída, necessária evacuação, 

reconstrução completa 
0,9 – 1,0 

IV 
Quebras estruturais, parcialmente destruída, perda, necessária 

evacuação, reconstrução parcial das partes destruídas 
0,7 – 0,8 

III 

Excessivas deformações, grandes buracos nas paredes, rachaduras 

em elementos estruturais, stabilidade afetada, portas e janelas 

inutilizáveis, evacuação necessária  

0,4 – 0,6 

II 
Rachaduras nas paredes, estabilidade não afetada, reparação não 

urgente 
0,2 – 0,3 

I Danos leves não estruturais, estabilidade não afetada 0,01 – 0,1 
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Comparando as três concepções metodológicas é notável a semelhança do grau de dano 

proposto para cada classe, bem como sua descrição/caracterização. Ambas as 

metodologias apresentam também o mesmo inconveniente, que consiste em propor um 

intervalo de valores para determinada classe de dano, deixando à interpretação do usuário 

qual o valor de vulnerabilidade adotar neste intermédio. 

 

3.4 PRÁTICAS E RECOMENDAÇÕES NORMATIVAS PARA A 

AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA NO BRASIL 

 

No Brasil, a ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) é responsável pela 

determinação das normas que fornecem os procedimentos norteadores para as análises de 

avaliação de bens imóveis. A norma encarregada de direcionar a avaliação de imóveis 

urbanos é a NBR 14.653-2 (ABNT, 2011). Tal documento recomenda como 

procedimento geral adotar o método comparativo direto de dados de mercado, sempre 

que possível. Cesare e Cunha (2012) definem a avaliação de imóveis como um trabalho 

técnico, no qual o valor de uma construção ou propriedade é estimado considerando as 

circunstâncias de mercado vigentes.  

 

Quando é necessário avaliar toda a amostra de imóveis em um município, a técnica 

utilizada é denominada avaliação em massa de imóveis urbanos. Liporoni (2007) 

descreve este método como a determinação em larga escala dos valores dos imóveis, de 

forma a manter uma proporcionalidade destes valores entre si, baseando-se na localização 

de forma genérica e nas variáveis ou parâmetros específicos da tipologia dos bens 

avaliados, por meio de metodologias e critérios de avaliações de praxe. O autor estabelece 

como princípios fundamentais da avaliação em massa a identificação e a caracterização 

de zonas homogêneas e a definição das condições paradigmas dos valores genéricos.  

 

Em outras palavras, as zonas homogêneas são áreas que se equiparam por um padrão de 

acabamento de imóvel, bem como pela localização/setorização, recebendo assim um 

valor equivalente atribuído por metro quadrado. As condições paradigmas podem ser 

interpretadas como a construção de vários padrões/situações/níveis de imóveis 

assemelhados entre si, que possuem características aproximadas em um contexto geral. 
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A ABNT (2011) define imóvel paradigma como sendo uma construção hipotética, cujas 

características são adotadas como padrão representativo da região. 

 

Sendo assim, no caso específico da avaliação de imóveis em massa, é indicado 

desenvolver um modelo genérico para cada tipologia imobiliária (terreno, apartamento, 

casa, escritório, galpão, vaga de garagem, etc.), ao invés de desenvolver um modelo para 

cada unidade em específico, poupando tempo e recursos. A avaliação de imóveis em 

massa já é utilizada para outros fins, como por exemplo, fins fiscais ou tributários (base 

de cálculos de impostos, por exemplo). De forma geral, a ABNT (2011) recomenda os 

seguintes procedimentos para avaliação em massa de um imóvel: 

 

 Vistoria: Nesta etapa são caracterizados a região, o terreno, os aspectos construtivos 

e arquitetônicos da edificação. Caso não seja concedido ao avaliador a vistoria interna 

do terreno, é recomendado que o profissional realize a inspeção externa e explicite no 

laudo de avaliação a adoção de uma situação paradigma, que consiste em determinar 

as características internas do imóvel a partir de parâmetros conhecidos em imóveis 

semelhantes. A norma ainda sugere a realização de vistorias por amostragem, com 

parâmetros e variáveis aferidos a partir de documentos cadastrais disponíveis; 

 Pesquisa e Levantamento de Dados de Mercado:  Nesta fase é necessária a delimitação 

de uma área de estudo que represente o mercado mais similiar ao do imóvel avaliado, 

além de definir as variáveis que a princípio são relevantes para o estudo;  

 Desenvolvimento do Modelo Estatístico: É indispensável tratar estatisticamente os 

dados coletados e desenvolver um modelo estatístico consistente, para aplicar as 

características do imóvel avaliado a uma equação de regressão multipla e então obter 

uma estimativa do seu valor.  

 

Ao inserir as variáveis no modelo é importante entendê-las e classificá-las corretamente. 

Como em todo tratamento estatístico por regressão, existem as variáveis dependentes e 

independentes. Para avaliação imobiliária a variável dependente é geralmente o valor 

unitário das amostras, pois segundo a ABNT (2011), é ela que se pretende explicar através 

das variáveis independentes. 

 

A ABNT (2011) define as variáveis independentes como sendo aquelas que dão conteúdo 
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lógico à variação dos preços coletados na amostra. A escolha destes tipos de variáveis 

depende da tipologia do imóvel e do contexto em que ele está inserido. Para avaliar uma 

casa, por exemplo, as variáveis mais relevantes comumente são: número de quartos, 

existência de suítes, número de banheiros, vagas de garagem, microsetorização, padrão 

de acabamento, estado de conservação e área do imóvel. Para a avaliação de um 

apartamento, somam-se a estas variáveis os seguintes parâmetros de análise: elevadores 

e equipamentos comunitários (salão de festas, churrasqueira, portaria, área de lazer, 

dentre outros). Referente ao cenário inserido, em uma região de classe D, por exemplo, 

descarta-se a variável suíte, enquanto em uma região classe A incluem-se variáveis como 

churrasqueira, área de piscina, entre outras. De forma análoga, ao se diferenciar 

tipologias, para avaliar, por exemplo, um galpão ou um escritório, estas variáveis 

anteriormente citadas não fazem mais sentido.  

 

A seleção dos aspectos a serem avaliados depende muito do olhar e da experiência do 

avaliador e do cenário em que está sendo realizado o estudo. Existem váriaveis de fácil 

identificação/dedução, como o número de quartos, a existência de suítes, o número de 

banheiros,  o número de vagas de garagem, a idade do imóvel, dentre outras. No entanto, 

algumas variáveis são qualitativas e, consequentemente, sujeitas a interpretação do 

profissional avaliador. Dentre os tipos principais de variáveis, é possível citar quatro. Pelli 

(2018) sugere uma ordem de preferência de utilização: 

 

 Quantitativas: São variáveis que podem ser medidas ou contadas (ABNT, 2011): 

área privativa, número de quartos, número de suítes, número de banheiros, vagas 

de garagem, idade do imóvel, dentre outras; 

 Dicotômicas: São variáveis que assumem apenas duas posições (ABNT, 2011), 

ou seja, a existência ou não de elevadores, quadra, churrasqueira, se o imóvel é 

esquina ou localiza-se no meio da quadra, dentre outros; 

 Proxy: Variável utilizada para substituir outra de difícil mensuração (ABNT, 

2011). Por exemplo, a váriável localização pode ser representada pelo valor 

unitário do metro quadrado da região ou o padrão construtivo pode ser expresso 

pelo custo unitário básico do tipo de construção; 

 Códigos Alocados: Variável representada por uma escala lógica ordenada para 

diferenciar características qualitativas dos imóveis (ABNT, 2011). Por exemplo, 
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pode-se citar o padrão de construção em uma escala de 1 a 3, em que 1 representa 

o padrão baixo, 2 o padrão médio e 3 o padrão alto.  

 

Neste último, caso em que se utiliza código alocado, para que seja evitada tamanha 

subjetividade, é recomendável seguir padrões definidos para as variáveis qualitativas. A 

ABNT (2011) recomenda que seja explicitada a construção dos códigos alocados, com 

descrição necessária e suficiente para cada código, que permita o enquadramento dos 

dados de mercado e do imóvel avaliado, assegurando que todos os elementos com a 

mesma característica estejam agrupados no item da escala correspondente. A norma ainda 

dita que tal escala deve ser composta por números naturais consecutivos (1, 2, 3...), e 

acrescenta que não é imposto que a amostra contenha dados em cada uma das classes da 

escala construída. Sendo assim, sempre que for preciso adotar um código alocado, é 

importante utilizar de recursos que vinculem a escala às suas características, evitando-se 

que o código/escala seja indevidamente utilizado.  

 

Além da recomendação normativa da NBR 14.653 referente à avaliação de bens 

imobiliários (ABNT, 2011), existe um consenso absoluto da superioridade do método 

comparativo de dados de mercado no âmbito das avaliações imobiliárias, quanto a 

confiabilidade dos resultados. Todas as etapas citadas dizem respeito a este método, que 

consiste em elaborar um inventário através de uma pesquisa imobiliária representativa do 

mercado a ser analisado e, a partir deste banco, prever valores imobiliários através da 

técnica de regressão múltipla.  

 

Apesar disto este método não é o mais aplicado no Brasil quando se trata de avaliação em 

massa de imóveis. Tal fato se dá por diversos fatores, incluindo que os outros métodos 

não exigem tanta pesquisa e aprofundamento da área pesquisada, diminuindo sua duração 

e investimento. Os outros métodos existentes segundo a ABNT (2011) são: 

 

 Método Involutivo: O valor do imóvel é baseado em um projeto hipotético, de 

acordo com o aproveitamento eficiente do imóvel avaliando. É realizado um 

estudo de viabilidade técnico-econômica, mediante  um empreendimento 

hipotético compatível com os atributos do bem e com a situação de mercado, 

considerando-se cenários viáveis para execução e comercialização do bem 
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(Cesare e Cunha, 2012); 

 Método da Renda: A estimativa do valor do bem é baseada na capitalização da 

sua renda líquida prevista, considerando-se cenários viáveis para a sua utilização 

(Cesare e Cunha, 2012). Em outras palavras, são levantadas as despesas (como 

manutenção, operação, impostos, etc), e receitas que podem surgir com a 

exploração do imóvel,  e deste fluxo de caixa é descontada uma taxa mínima de 

atratividade, que é estimada em função de oportunidades de investimentos 

alternativos no mercado (ABNT,2011). 

 Método Evolutivo: Esta metodologia fundamenta-se na suposição de que custo e 

valor são fortemente relacionados e busca apurar o custo de reproduzir o mesmo 

bem, aplicando a este custo um fator de comercialização (Cesare e Cunha, 2012). 

Em suma, soma-se, ao valor de mercado do terreno, o valor de custo da construção 

corrigido por um fator de comercialização. 

 

Cesare e Cunha (2012) afirmam que o método evolutivo é empregado pela grande maioria 

dos municípios brasileiros para a avaliação imobiliária em massa. Os autores citam as 

razões para que isto ocorra, ainda que contrariando as exigências normativas:  

 

 Menor empenho na fase de pesquisa e formação da amostra de dados, visto que a 

pesquisa no mercado de imóveis fica restrita a terrenos; 

 Rapidez para realização do trabalho, dado que usualmente é empregado o mesmo 

modelo independente do tipo de imóvel a avaliar; 

 Falta de familiaridade dos engenheiros avaliadores com a aplicação de técnicas de 

inferência estatística, necessárias para o método comparativo de mercado; 

 

A definição do método de avaliação depende de vários fatores, sendo a viabilidade de 

formar uma amostra representativa da área a ser avaliada o mais decisivo deles. Todavia, 

a escolha da metodologia a ser empregada afeta diretamente o grau de precisão das 

estimativas de valor. Neste sentido, para realização de um trabalho mais preciso e livre 

de subjetividades, é imprescindível adotar o método recomendado pela norma sempre que 

esta condição for praticável, mesmo que isto exija mais tempo de campo, pesquisa e mais 

recursos envolvidos. 

Para o método comparativo de dados de mercado utilizando regressão múltipla, a ABNT 



 

41 
 

(2011) dita III graus de fundamentação (Tabela 3.19), sendo o grau III o mais 

fundamentado/preciso e o grau I o menos, a depender das incertezas envolvidas na 

pesquisa e no modelo. Os níveis de significância descritos nos itens 5 e 6 também são 

calculados no modelo estatístico e serão explicados no Item 3.5, referente à regressão 

múltipla. 

Tabela 3.19 – Graus de Fundamentação (ABNT, 2011) 

 

III II I

1
Caracterização do imóvel 

avaliado 

Completa quanto a todas 

as variáveis analisadas

Completa quanto às variáveis 

utilizadas no modelo 

Adoção de situação 

paradigma

2

Quantidade mínima de 

dados de mercado, 

efetivamente utilizados

6 (K + 1), onde K é o 

número de variáveis

independentes

4 (K + 1), onde K é o 

número de variáveis

independentes

3 (K + 1), onde K é o 

número de variáveis

independentes

3
Identificação dos 

dados de mercado

Apresentação de 

informações relativas 

a todos os dados e

variáveis analisados

na modelagem, com 

foto e características

observadas no local

pelo autor do laudo

Apresentação de 

informações relativas 

a todos os dados e

variáveis analisados

na modelagem 

Apresentação

de informações

 relativas  aos dados e

variáveis efetivamente

utilizados no modelo 

4 Extrapolação

Admitida para 

apenas uma variável

desde que:

a) as medidas das 

características do

imóvel avaliado não

sejam superiores 

a 100 % do limite

amostral superior,

nem inferior à 

metade do limite 

amostral inferior;

b) o valor estimado

não ultrapasse 15 %

do valor calculado 

no limite da fronteira 

amostral, para a 

referida variável, em 

módulo

Admitida para 

apenas uma variável

desde que:

a) as medidas das 

características do

imóvel avaliado não

sejam superiores 

a 100 % do limite

amostral superior,

nem inferior à 

metade do limite 

amostral inferior;

b) o valor estimado

não ultrapasse 20 %

do valor calculado 

no limite da fronteira 

amostral, para as 

referidas variávelis , de per si 

e simultaneamente, e em 

módulo

5

Nível de 

significância a

(somatória do

valor das duas

caudas) máximo 

para a rejeição da

hipótese nula de 

cada regressor 

(teste bicaudal)

10% 20% 30%

6

Nível de 

significância

máximo admitido 

para a rejeição da

hipótese nula do

modelo através

do teste F de

Snedecor

1% 2% 3%

Tabela 1 - Grau de fundamentação no caso de utilização de modelos de regressão linear 

Grau
Descrição Item
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Os três graus de fundamentação são aceitos pela ABNT (2011) e em alguns casos o cliente 

exige o enquadramento em algum grau específico, a depender do trabalho a ser realizado. 

Atualmente, existem no mercado alguns softwares específicos para a engenharia de 

avaliações de imóveis, sendo possível citar: INFER, Sisreg, SisDEA, AVALURB. No 

entanto, esta análise de regressão múltipla também pode ser feita por sofwtares de 

estatística, como o RStudio. A seguir serão apresentadas as principais diretrizes para 

elaboração e análise de dados por Regressão Múltipla. 

 

3.5   REGRESSÃO MÚLTIPLA  

Apesar do Brasil não apresentar uma forte cultura em relação à construção/atualização de 

bancos de dados em todas as vertentes, esta ferramenta vem crescendo nos últimos anos 

como um instrumento imprescindível para a tomada de decisões em diversos âmbitos do 

conhecimento. O que há pouco tempo atrás era descartado, perdido ou visto como inútil, 

hoje em dia é coletado e disponibilizado de forma a fornecer importantes indicadores 

comportamentais.  

 

Para gerar informações úteis, esses bancos podem ser analisados estatisticamente, sendo 

assim possível compreender e elaborar previsões nas mais variadas áreas do 

conhecimento. Atualmente, com o uso de técnicas computacionais e softwares específicos 

é possível analisar inúmeros dados com relativa facilidade e rapidez. Cada vez mais 

diferentes áreas do conhecimento exploram banco de dados com o auxílio de análises 

estatísticas.  

 

Segundo Hair et al. (2009), uma grande porção das análises demanda técnicas estatisticas 

multivariadas mais complexas para converter estes dados em conhecimento. Os autores 

definem as análises multivariadas como técnicas estatísticas que simultaneamente 

analisam múltiplas medidas sobre indivíduos ou objetos explorados. Reforçam que para 

uma análise ser considerada verdadeiramente multivariada, todas as variáveis devem ser 

aleatórias e inter-relacionadas de maneira que seus efeitos não podem ser 

substancialmente interpretados em separado. 

 



 

43 
 

Uma variável estatística de n variáveis ponderadas pode ser representada 

matematicamente como descrito na Equação 3.10 (LANDIM, 2011): 

 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖á𝑣𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 =  𝑤1𝑋1 + 𝑤2𝑋2 +⋯+𝑤𝑛𝑋𝑛 (3.10) 

 

em que Xn são as variáveis observadas e wn corresponde aos pesos determinados pela 

técnica multivariada. As variáveis podem ser qualitativas ou quantitativas e o tipo de 

escala que a elas é atribuída interfere na análise multivariada a ser adotada. Pode-se 

destacar, dentre as escalas atribuídas às variáveis, as seguintes classificações: 

 

 Qualitativas (também denominadas atributos ou não métricas): São características 

amostrais que não podem ser medidas: 

o Nominais ou Categóricas: Designa símbolos ou números para representar 

determinado tipo de dados, referenciando, desta forma, a qual grupo ou 

categoria eles pertencem. Não possuem significado quantitativo, sendo 

possível fornecer apenas o número de ocorrências em cada classe; 

o Ordinais: Classifica as amostras em categorias ordenadas em graus ou 

intervalos pré-definidos, havendo uma relação entre as categorias do tipo 

“maior do que”, “menor do que” e “igual a”. Logo, é possível fazer uma 

comparação entre os indivíduos de forma que o pesquisador saiba a ordem, 

apesar de não conhecer precisamente a diferença entre os valores; 

 Quantitativas (também denominadas métricas): são parâmetros amostrais que podem 

ser quantificados: 

o Discretas ou Intervalares: São variáveis que assumem somente valores 

inteiros num conjunto de valores. É usualmente estabelecida pelo processo 

de contagem, como o número de dormitórios de um apartamento ou o 

número de pavimentos de uma casa. 

o Contínuas ou de Razão: São variáveis que podem assumir qualquer valor 

dentro de um intervalo de valores. É constituída pelo processo de medição, 

como a área construída de um imóvel ou a distância entre uma construção 

e um talude. 

 

Existem várias análises estatisticas multivariadas. Hair et al. (2009) fornecem um 

fluxograma que orienta na seleção de uma técnica específica, a depender de algumas 

características do banco/análise, como a escala das variáveis e a relação entre elas (Figura 

3.2).  
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Figura 3.2 – Seleção de uma técnica multivariada. Adaptado de Hair et al. (2009) 
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A análise de regressão múltipla é uma técnica estatística utilizada para averiguar a relação 

entre uma única variável dependente e várias variáveis independentes (LANDIM, 2011). 

O autor explicam que nesta técnica, a variável estatística é determinada de modo a 

maximizar a correlação entre as variáveis independentes e a variável dependente 

(conhecida como variável resposta). A variável dependente (também denominada Y) é 

aquela que se tenta explicar através das variáveis independentes (que são tituladas como 

X1, X2, X3...). Ou seja, como resultado final, a regressão múltipla nos fornece uma equação 

para se estimar o valor esperado de uma variável Y, dados os valores de algumas outras 

variáveis X.  

 

São muitas as fases de uma regressão múltipla e diversas são as decisões a serem tomadas 

até que se chegue a uma equação de regressão final, sendo necessário, muitas vezes, 

excluir ou incluir variáveis, bem como voltar a um estágio anterior de regressão. As 

principais fases de uma regressão múltipla são: 

 

 Definição do Tema de Pesquisa: Este pode ser dado como o primeiro estágio de uma 

regressão múltipla. O pesquisador deve escolher se seu problema se trata de uma 

previsão ou de uma explicação, e deve definir a variável dependente e as 

independentes; 

 Planejamento de Pesquisa: O estudo deve ter um banco de dados com um tamanho 

adequado para satisfazer questões estatísticas e de generalização. O número mínimo 

de amostras depende da quantidade de variáveis e, normalmente, para se satisfazer as 

condições mínimas para uma regressão válida são necessárias no mínimo 5 amostras 

para cada variável independente;  

 Adaptação de Variáveis Independentes: É necessária a adequação das variáveis não 

métricas em variáveis proxy, dicotômicas ou de códigos alocados;   

 Validação das Significâncias e dos Coeficientes Estatísticos: As suposições do 

modelo devem ser validadas para que os resultados sejam confiáveis. As principais 

técnicas de validação utilizadas na regressão múltipla são: 

o Coeficiente de Determinação (R²): O R² é uma medida descritiva da 

qualidade do ajuste obtido. Pode ser definido como a variabilidade nos 

dados que é explicada pelo modelo de regressão. Varia entre 0 e 1, sendo 

que quanto mais próximo do 1, maior a consistência do modelo. No 
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entanto, não existe uma especificação de qual o coeficiente mínimo 

aceitável, sendo que isto varia de acordo com o problema e o modelo 

obtido.  

o Coeficiente de Correlação Amostral: Estuda o comportamento conjunto 

de duas variáveis independentes distintas e seu valor numérico (de 0 a 1) 

representa o grau de associação entre essas duas variáveis. Para duas 

variáveis independentes não é desejável que este coeficiente de relação 

seja elevado, pois isto sinaliza que estas variáveis, que inicialmente 

deveriam ser divergentes, na realidade estão refletindo atributos 

semelhantes. 

o Significância das Variáveis: É uma medida calculada em um valor de 0 a 

1, em que quanto menor a significância, maior o nível de confiança da 

variável. Se uma variável apresenta uma significância alta, é 

recomendável sua retirada do modelo, pois ela diminui a fundamentação 

dos resultados. De forma inversa, quanto menor a significância de uma 

variável, maior a fundamentação do modelo e a importância que esta 

variável apresenta.  

o Equação de Regressão com Coeficientes de Previsão: A equação deve ser 

cuidadosamente analisada e testada. É de fundamental importância o olhar 

crítico do pesquisador nesta etapa, bem como uma avaliação e 

interpretação completa e global quanto ao sentido que esta equação 

representa. É crucial observar se as variáveis apresentam o comportamento 

esperado e se os resultados são condizentes e pertinentes com a realidade 

do problema.  
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CAPÍTULO 4 

 

4. ESTUDO DE CASO: OURO PRETO/MG 

 

Ouro Preto é uma cidade histórica do estado de Minas Gerais (Figura 4.1), fundada em 

1711 por bandeirantes através da fusão de diversos arraiais. É um cidade turística 

conhecida pela arquitetura colonial, igrejas barrocas e museus. Além do turismo, há ainda 

importantes indústrias metalúrgicas e de mineração no município. No município há treze 

distritos: Amarantina, Antônio Pereira, Cachoeira do Campo, Engenheiro Correia, 

Glaura, Lavras Novas, Miguel Burnier, Santa Rita de Ouro Preto, Santo Antônio do Leite, 

Santo Antônio do Salto, São Bartolomeu e Rodrigo Silva, além da sede.  

 

 

Figura 4.1 – Localização de Ouro Preto (DECOM, 2018) 
 

O alto índice pluviométrico é um atributo marcante da cidade. Castro (2006) alega que a 

concentração pluviométrica ocorre, principalmente, entre os meses de outubro e março, 
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com 87% da precipitação anual. Outra característica evidente na cidade é o seu relevo 

acidentado, com predominancia de solos pouco desenvolvidos.  

 

Segundo Bonuccelli e Zuquette (1999), a espessura do manto de alteração local varia 

entre 0,5 m e 15 m. Inserido neste contexto, é possivel observar um alto índice de 

ocupação na porção urbana da cidade, com raros locais ainda livres de construções. 

Arcipreste et al. (2015) relatam que as movimentações de terra para o nivelamento do 

terreno, devido as dificuldades de escavação, foram feitas em apenas alguns pontos, como 

no Morro de Santa Quitéria, local hoje conhecido como Praça Tiradentes. Os autores 

explicam que as vias acompanham as meias encostas e as residências se ajustam ao perfil 

da rua, assim como aos limites laterais dos terrenos, resultando em um cenário de casas 

enfileiradas. 

 

4.1 OCUPAÇÃO URBANA 

Ouro Preto possui uma área de 1.274 km² e uma altitude que varia entre 989 m, no Foz 

do Rio Maracujá, e 1.772 m, no Pico do Itacolomi. A cidade apresentou um crescimento 

populacional significativo nas últimas décadas, sendo que dos 70.227 habitantes 

registrados pelo IBGE, em 2010, 33.701 viviam no distrito sede, totalizando 48% da 

população total do município (IBGE, 2010). 

 

A CPRM (2016) afirma que, de maneira geral, as primeiras ocupações de grande porte da 

cidade, datadas do início e meados do século XVII, foram construídas nas escassas 

regiões aplainadas do munícipio. O órgão observa que estas áreas estão normalmente 

posicionadas em vales relativamente abertos, topo de morros e platôs, onde se encontram 

grande parte das edificações históricas, como algumas igrejas, a Escola de Minas, o 

presídio (Atual Museu da Inconfidência), a Casa da Moeda (Atual Casa dos Contos), além 

das demais construções que compõem o centro histórico da cidade. De acordo com 

Pinheiro et al. (2003), na década de 1940, esse núcleo urbano que se mantinha 

praticamente inalterado sofreu um intenso processo de expansão, período no qual foram 

ocupadas também as regiões periféricas, que normalmente apresentam características 

geológicas e geotécnicas desfavoráveis à ocupação urbana. 
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As regiões periféricas contam atualmente também com um elevado índice de ocupação e 

apresentam em sua maioria uma declividade acentuada. Por este motivo, para instalação 

das moradias, a população vem, ao longo dos anos, fazendo inúmeras intervenções 

(predominantemente taludes de corte), na maioria das vezes sem o acompanhamento de 

um especialista. Devido a alteração de geometria e rearranjo de forças internas do maciço, 

que muitas vezes não são sofrem obras de estabilização, como contenções – que podem 

ser executadas com métodos construtivos bem simples – ou sistemas de drenagem, a 

estabilidade dos taludes de corte fica comprometida.  

 

Além dos cortes irregulares para construção das edificações, são feitas ainda aberturas 

clandestinas de ruas para o acesso às moradias. Estas aberturas ocorrem sem o devido 

controle de compactação de aterro, aumentando a instabilidade dos taludes. Além disso, 

na maioria das vezes, os bairros periféricos não apresentam drenagem urbana, por não 

serem considerados áreas legalmente apropriadas para ocupação. 

 

4.2 CONTEXTO GEOLÓGICO 

A cidade de Ouro Preto, localizada no sudeste da província mineral do Quadrilátero 

Ferrífero, está localizada em uma região inserida entre o anticlinal de Mariana e o 

sinclinal Dom Bosco, onde afloram unidades litoestratigráficas paleoproterozóicas, 

compostas principalmente por quartzitos, xistos, filitos e itabiritos (CPRM, 2016). O 

documento aponta que essa sequência se encontra parcialmente encoberta por formações 

lateríticas, observadas principalmente nos platôs e porções mais elevadas do relevo. O 

mapa geológico simplificado da área (Figura 4.2) e uma seção geológica esquemática 

(Figura 4.3), que apresentam a disposição geral das principais unidades litológicas, 

podem ser encontrados a seguir. 
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Figura 4.2 – Mapa geológico simplificado da região onde está localizada a cidade de 

Ouro Preto. Modificado de Baltazar et al. (2005) 

 

 

Figura 4.3 – Seção geológica esquemática com a disposição geral das principais 

unidades litológicas (Modificado de CPRM, 2016) 
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Segundo Xavier (2018), Ouro Preto dispõe de formações litológicas com comportamento 

geotécnico muito sensível a fenômenos naturais e essa sensibilidade aumenta no distrito 

sede do município devido à intensa associação destes fenômenos com a ação antrópica. 

Sobreira (1992) destaca algumas unidades que apresentam esse tipo de sensibilidade: os 

xistos presentes no Grupo Nova Lima, com alto grau de alteração; os filitos da Formação 

Batatal, com baixa resistência e alta impermeabilidade; os quartzitos ferruginosos e os 

filitos cinzento-prateados da Formação Cercadinho, com baixa resistência à denudação; 

e os quartzitos da Formação Barreiro, que são descontínuos, alterados e de baixa 

resistência.  

 

Apesar disso, há ainda algumas unidades mais resistentes. Como exemplo, o IGA (1994) 

(apud Castro 2006) aponta os itabiritos revestidos por canga, da Formação Cauê, como 

unidades estáveis. Entretanto, Xavier (2018) revela um ponto de atenção: muitos 

movimentos acontecem justamente nos itabiritos, o que pode estar associado  a um 

contato com outras unidades litológicas, como, por exemplo, os filitos, gerando uma 

superfície de fraqueza em períodos de chuvas intensas, uma vez que os itabiritos são mais  

permeáveis que os filitos. 

 

É complexo ordenar as litologias mais resistentes, sem analisar as características das 

formações como um todo. Espósito et al. (2010) declaram que parâmetros como as 

descontinuidades (as superfícies de foliação, acamamento, fraturas, juntas-falhas, dentre 

outras) são feições geológicas que interrompem a continuidade física de um dado meio 

rochoso. Os autores alegam que tais feições podem atuar como fatores condicionantes de 

escorregamentos, o que determina a localização dos movimentos de massa. Fernandes e 

Amaral (1996) afirmam que quando a foliação das rochas metamórficas mergulha para 

fora da encosta a situação é favorável aos movimentos de massa. Do contrário, quando a 

foliação está confinada para o interior da encosta a situação é considerada mais favorável 

à estabilidade, salvo exceções de certas estruturas litológicas. No caso dos cortes, a 

configuração em que o proprietário faz tal intervenção pode ser decisiva quanto a 

estabilidade do talude. A Figura 4.4 mostra um desenho esquemático de como o corte 

pode influenciar nesta estabilidade, a depender da xistosidade da formação geológica.  
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Figura 4.4 – Desenho esquemático da influência da xistosidade na estabilidade de 

taludes de corte 

 

4.3 GERENCIAMENTO DE RISCO EM OURO PRETO 

Segundo Xavier (2018), Sobreira et al. (1992), Gomes et al. (1998), Bonuccelli (1999), 

Ouro Preto é um munícipio com graves históricos relacionados à ocorrência de 

movimentos gravitacionais de massa, alertando para a necessidade de adoção de medidas 

de proteção e gerenciamento do espaço urbano contra a ocorrência de fenômenos naturais 

com potencial de dano, assim como para a identificação de áreas possíveis, ou não, de 

serem urbanizadas. 

 

Atualmente na cidade de Ouro Preto, assim como em outros municípios brasileiros, o 

maior problema geotécnico encontrado é causado pelas ocupações irregulares nas 

encostas, que naturalmente possuem condicionantes geológico-geotécnicas 

desfavoráveis. Dentre os grandes gargalos das gestões políticas para o âmbito do risco na 

cidade de Ouro Preto, pode-se citar: 

 

 Ineficiência judiciária na autorização de embargos a obras irregulares com 

aplicações de multas e, se necessário, demolições; 

 A falta ou a ineficiência da fiscalização em tais áreas; 

 A criação de ruas e acessos em áreas irregulares e a instalação de eletricidade e 

iluminação; 
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 A aplicação de obras de infraestrutura urbana ineficientes ou a ausência delas nas 

encostas; 

 Inexistência ou ineficiência de drenagem pluvial em áreas irregulares; 

 A falta de conhecimento no âmbito de risco pela população.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

54 
 

CAPÍTULO 5 

 

5. PROPOSTA DE METODOLOGIA PARA A AVALIAÇÃO DE 

VULNERABILIDADE FÍSICA 

 

5.1 INTRODUÇÃO 

Frente aos problemas causados pela ocupação desordenada no Brasil, assim como na 

cidade de Ouro Preto, é perceptível que o município é carente de uma abordagem 

geotécnica para auxílio da Defesa Civil e dos órgãos publicos na tomada de decisões no 

que se refere a gestão de riscos. Além das adversidades citadas, a situação se agrava dia 

após dia. Durante os trabalhos de campo foi perceptível que as construções em áreas 

irregulares ocorrem cotidianamente, na maioria das vezes sem acompanhamento de um 

técnico capacitado, dificultando a fiscalização da Defesa Civil nas áreas de risco de Ouro 

Preto. 

 

O desenvolvimento do problema de risco geológico-geotécnico é refletido em grande 

parte do cenário brasileiro, a partir do desencadeamento da ocupação desordenada, 

principalmente devido à questão social, em que uma família aumenta e com isso vem a 

necessidade da ampliação da construção existente. Devido à problemas sociais e de alta 

densidade populacional, é inviável a compra de um novo terreno, sobrando alternativas 

precárias de construção. Tais alternativas envolvem a construção de outro pavimento na 

residência já instalada (sem reforço ou cálculo das estruturas) ou a alteração de taludes 

(por corte ou aterro) para ampliação da área aplainada (com a construção dos conhecidos 

“puxadinhos”) e, consequentemente, a desestabilização do terreno ali existente, seja por 

alteração da geometria ou mesmo pela sobrecarga ali inserida. 

 

Tal fato complica ainda mais a análise de riscos destes locais, visto que a situação se 

altera frequentemente. Para auxílio do poder público, as análises de risco e 

vulnerabilidade devem contemplar todas estas alterações, caso contrário se mostrariam 

rapidamente ineficientes, gerando uma necessidade de uma metodologia que integre 

parâmetros de fácil visualização e rápida assimilação para utilização da avaliação da 
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vulnerabilidade pela Defesa Civil no dia-a-dia. Nestes casos não apenas os índices 

pluviométricos e a suscetibilidade do terreno são gatilhos para os escorregamentos. As 

alterações antrópicas têm grande participação, alavancando estes fenômenos. Por este 

motivo elas devem ser cuidadosamente analisadas, junto a todas as outras variáveis 

influenciadoras.  

 

A metodologia proposta foi desenvolvida com intuito de auxiliar na tomada de decisões 

por parte da gestão publica com base nas técnicas e procedimentos adotados na elaboração 

dos métodos de avaliação de vulnerabilidade física de residências à escorregamentos 

(bem como a valoração destas residências), e assim propor um mecanismo aplicável ao 

contexto geológico-geotécnico de Ouro Preto. A proposta é subdividida em 6 Fases, como 

detalha a Figura 5.1.  

 

É importante ressaltar que as Fases de I a IV referem-se a análise de vulnerabilidade. Já 

as Fases de V e VI dizem respeito a valoração das residências.  

 

 

 

Figura 5.1 – Metodologia da Pesquisa 

 

 

1. Banco de dados 
com ocorrências de 
escorregamentos

2. Levantamento de 
danos em campo

3. Fichas de Campo

4. Análise estatística 
de vulnerabilidade 

por regressão 
multivariada

5. Banco de dados 
com valoração de 

imóveis

6. Análise estatística 
dos valores de 
mercado das 
residências
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5.2 FASE I: BANCO DE DADOS COM OCORRÊNCIAS DE 

ESCORREGAMENTOS 

5.1.1 1ª Etapa: Banco de Dados Existente – Coleta e Filtragem 

A Fase I desta metodologia necessita de um banco de dados consistente, para análise das 

ocorrências, hierarquização dos parâmetros de contorno e seleção das áreas a serem 

estudadas. Para triagem dos locais de estudo, devem ser selecionados apenas aqueles que 

atendem, de modo simultâneo, a três condições específicas: 

 

 Registros de movimentos que já ocorreram (o banco de dados original contemplou 

também registros de antecipação, catalogados a partir de laudos geotécnicos 

preventivos); 

 Movimentação de massa do tipo escorregamento; 

 Registro de algum tipo de dano à residência proveniente de tal ocorrência. 

 

O desenvolvimento da metodologia teve como fonte de dados um banco produzido pelo 

projeto “Identificação das áreas de risco no distrito sede de Ouro Preto/MG”, referente 

aos escorregamentos ocorridos em Ouro Preto entre 1979 a 2017, totalizando 38 anos de 

registros. Este inventário abrange diferentes fontes, dentre as quais pode-se destacar: 

Souza (1996), Bonuccelli (1999), CPRM (2016) registros da defesa civil e outros dados 

fornecidos pela Prefeitura. 

 

Esta filtragem, para o distrito sede de Ouro Preto, contemplou apenas registros 

provenientes de laudos geotécnicos da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, 

resultando em 65 ocorrências, ocorridas no período entre 2006 e 2014. 

 

Foram utilizados somente registros nestas condições, pois o objetivo da metodologia é 

ser capaz de prever o grau de perda ou dano de uma residência frente a um movimento 

do tipo escorregamento.  
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5.1.2 2ª Etapa: Construção do Banco de Dados – Atribuição de Danos  

 

O desenvolvimento e cálculo na metodologia proposta são baseados na construção de um 

banco de dados específico em que, para cada ocorrência levantada, é atribuído um valor 

de dano entre 0 a 1. Para tanto, foi elaborada a Tabela 5.1 que descreve estes graus de 

danos, auxiliando o observador na atribuição destes valores. Os fundamentos desta tabela 

foram baseados em fontes já existentes, como Kang e Kim (2016), Pereira et al. (2016) e 

Glade (2003), citadas na revisão bibliográfica.  

 

Tabela 5.1 – Nível de danos 

Classe de 

Dano 
Descrição Dano Descrição detalhada 

Completo 

Parcialmente ou totalmente destruída, 

sendo necessária a evacuação e a 

reconstrução completa. 

1 Totalmente destruída 

0.9 
Parcialmente destruída com possibilidade de 

ruína 

Alto 

Parcialmente destruída, sendo 

necessária a evacuação e a 

reconstrução parcial.  

0.8 

Destruição de estruturas de alta resistência, 

paredes externas, pilares ou vigas, pisos ou 

fundações, sem possibilidade de ruína imediata 

0.7 

Destruição de estruturas de média resistência, 

paredes/divisórias internas (vedação), pilares ou 

vigas, sem possibilidade de ruína 

Moderado 
Estabilidade afetada, com trincas nas 

paredes e deslocamentos visíveis. 

0.6 
Deformação ou trincas excessivas causada por 

deslocamentos 

0.5 

Deslocamentos ou trincas em pisos, paredes, 

pilares ou vigas, desalinhamento de muro de 

contenção 

0.4 
Trincas em pisos, paredes, pilares ou vigas, que 

afetam a estabilidade da residência 

Leve 
Trincas/fissuras nas paredes que não  

afetam a integridade estrutural. 

0.3 
Trincas superiores a 1 cm, sem afetar a 

integridade estrutural 

0.2 
Trincas de 0.6 mm até 1 cm, sem afetar a 

integridade estrutural 

0.1 Fissuras nas paredes 

Nenhum Nenhum dano aparente. 0 Nenhum dano visível 

 

É importante ressaltar que, para esta análise em específico, estes danos devem ser 

decorrentes de movimentos do tipo escorregamentos, visto que o objetivo é avaliar o grau 

de dano provocado por este fenômeno. Patologias ou anomalias podem ser causadas por 

diversos propulsores como: execução errônea, utilização de material de baixa qualidade, 

agentes químicos, falhas de projeto, falta de execução, recalque de solo, dentre outros. É 

de fundamental importância a análise do cenário como um todo para identificação do 

agente desencadeador destes danos.  
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As trincas e fissuras são patologias frequentemente encontradas. Lima (2018) aponta que 

tais patologias podem ter fontes endógenas ou exógenas e ser oriundas de fatores físicos, 

térmicos ou estruturais. A Figura 5.2 auxilia na identificação das suas prováveis causas. 

É válido acentuar que estes são os fatores presumíveis e que exceções podem ocorrer.  

 

 

Figura 5.2 – Causas Prováveis de Trincas e Fissuras 

 

Ainda, uma descrição detalhada dos danos foi produzida com intuito de tornar os 

resultados mais imparciais, diminuindo a subjetividade da metodologia, conforme Tabela 

5.2. A determinação numérica do índice de dano levou em consideração os aspectos 

descritivos e os detalhes fotográficos dos laudos geotécnicos desenvolvidos nas diferentes 

épocas de ocorrência dos acidentes. 
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Tabela 5.2 – Exemplos de níveis de danos 

Dano 

1,0 

 

Totalmente destruída (inclusive já parcialmente demolida por órgãos púbicos) 

0,9 

 

Paredes externas e muro afetados, com 

possibilidade de ruína 

 

Muro parcialmente desabado 

0,8 

 

Fundação afetada 

 

Paredes externas afetadas 
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0,7 

 

Paredes internas desalinhadas 

0,6 

 

Deformação na base 

0,5 

 

Desalinhamento de muro de divisa 

 

Graves trincas no piso 
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0,4 

 

Trincas externas superiores a 1 cm que afetam a estabilidade da residência 

0,3 

 

Trincas superiores a 1 cm, sem afetar a integridade estrutural 

0,2 

 

Trincas nas paredes 

0,1 
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Fissuras na parede 

0,0 

 

Nenhum dano aparente 

 

Nenhum dano aparente 

 

De uma filtragem com 65 imóveis, foi possível coletar informações consistentes de 

apenas 26 moradias, aleatoriamente distribuídas pela cidade de Ouro Preto, como mostra 

a Figura 5.3. Este número foi considerado qualitativamente representativo, do ponto de 

vista da análise de vulnerabilidade, pelo fato de tais eventos estarem dispostos em várias 

partes da cidade e abrangerem diversos níveis de danos, sendo possível caracterizar e 

configurar várias combinações de situações. O número de dados amostrais para a análise 

estatística também foi considerado adequado do ponto de vista quantitativo, já que levou 

em consideração 5 variáveis independentes, as quais serão apresentadas mais adiante. 

 

 

Figura 5.3 – Residências com Danos 
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Todas os imóveis selecionados na filtragem devem ser vistoriadas para coleta do grau de 

dano. Nesta etapa podem ocorrer vários inconvenientes. No caso deste estudo, muitos dos 

laudos computados apresentavam endereços inconsistentes, como, por exemplo, 

numerações inexistentes, ou eram tão antigos que a residência a se investigar havia sido 

completamente reformada ou não existia mais.  

 

5.3 FASE II: FICHA DE CAMPO 

Para uma coleta dos dados de forma padronizada, é necessário a utilização de uma Ficha 

de Campo que oriente o observador in loco, diminuindo assim a subjetividade na resposta 

dos dados. Desta forma, dois usuários diferentes tendem a apresentar o mesmo input de 

dados em ocasiões similares. 

 

Sendo assim, a Fase II consistiu na elaboração de duas Fichas de Campo específicas: uma 

para avaliação de vulnerabilidade de imóveis em áreas urbanas (FCA); e a segunda para 

análise de parâmetros relativos à valoração destes imóveis (FCV).  

 

A FCV foi baseada em parâmetros usualmente utilizados nas análises de vulnerabilidade 

física levantados na revisão bibliográfica; e em observações de características comuns 

nas residências afetadas por movimentos, como: trincas, sinais de movimentação, 

integridade física de pilares e/ou fundações, ou outras patologias existentes, como 

apresenta a Figura 5.4. 

 

A Ficha é dividida em 4 partes:  

 

 Identificação: local do imóvel; 

 Unidade (Estabilidade Estrutural): conservação estrutural, existências de 

contenções e sinais de danos ao elementos; 

 Unidade (Estabilidade Geotécnica): distância ao talude e danos ao terreno; 

 Contexto Geológico do entorno: material predominante, xistosidade, tipo de 

encosta e sinais de movimentação. 
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Figura 5.4 – Ficha de Campo de Vulnerabilidade (FCV) 

 

Com intuito de padronizar a escolha do Estado de Conservação Estrutural (ECE) das 

residências, foi desenvolvida uma tabela suporte. Foi considerada a condição de 

elementos estruturais visíveis, como paredes, vigas, lajes, pilares e fundações. Tal 

conservação pode depender de diversos fatores, como, por exemplo, o tempo de 

construção, a qualidade do material utilizado, as anomalias construtivas, a deteriorização 

devido à exposição ao ambiente em que a moradia está inserida, dentre outros. As Tabelas 

5.3 e 5.4 explicam e exemplificam o ECE. 

X: ______________________________________Y: _____________________________________

Conservação Estrutural

Estruturas de Contenção

Danos ao elemento

Distância ao talude

Danos ao terreno

Material Predominante

Tipo de Encosta

Sinais de Movimentação

ContraCanga Quartizito Xistosidade A Favor

Observações

Bairro: _______________________________________________________________________________________________________________________

Nenhuma Gabião

Alvenaria de Pedra

Concreto Armado Pedra Seca

Sustentável     Concreto Ciclópico

MESTRADO PROFISSIONAL                                                                                                        NUGEO - 

NUCLEO DE GEOTECNIA                                                                                              ESCOLA DE MINAS - UFOP

FICHA DE CAMPO - VULNERABILIDADE

1 - Identificação

Data da vistoria: ____/____/_____

Endereço: ____________________________________________________________________________________________________________________

Alta Média Baixa

Unidade (Estabilidade Estrutural)

Referência das Fotos:___________________________________________________________________________________________________________

Coordenadas Geográficas do Setor: 

Muro de Alvenaria

Filito Solo Itabirito Xisto

Contexto Geológico

Unidade (Estabilidade Geotécnica)

       Famílias de fraturas

 se cruzando

Fuga de finos da 

parede rochosa
Nº Pavimentos: _______

Corte Modificada

0m<d<1m

    Desabamento muro
Desabamento 

parcial residência
Ferragem exposta

Ondulações na 

superfície
Embarrigamento

    Desalinhamento de 

       árvores, muros, postes

Blocos 

acumulados

Natural Aterro

1m<d<2m 2m<d<4m 4m<d<6m

Trincas no terreno Deslizamento
Pavimentação 

danificada

6m<d<10m d>10m

Fundação Pilares Vigas Trincas na moradia

Infiltração
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Tabela 5.3 – Estado de Conservação Estrutural das Moradias 

Estado de Conservação Estrutural 

Alta  

(3) 

Não são visualizadas nenhuma patologia ou anomalia em elementos com 

função estrutural. 

Média 

(2) 

Existem pequenas patologias que, se mantidas nestas condições, não 

afetam a integridade estrutural da construção, como fissuras ou trincas de 

pequeno porte. 

Baixa 

(1) 

Foram observadas anomalias relevantes como ferragens expostas, 

deformações, trincas de grande porte, concreto deteriorado, dentre outros. 

 

Tabela 5.4 – Exemplos de Conservação Estrutural (ECE) das Moradias 

ECE 

3 

  

2 
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1 

  

 

A FCA contempla características das moradias que influenciam na técnica de valoração 

em massa de imóveis com base em diversos autores e normas consultadas, conforme 

Figura 5.5. 

 

Vale ressaltar que a Ficha de Campo contempla apenas características construtivas que 

podem ser observadas por meio de vistoria externa dos imóveis, método usualmente 

utilizado para a avaliação em massa. 

 

 

Figura 5.5 – Ficha de Campo de Avaliação (FCA) 

X: ______________________________________Y: _____________________________________

Estado de Conservação

Padrão de Acabamento

Revestimento Externo

MESTRADO PROFISSIONAL                                                                                                        NUGEO - 

NUCLEO DE GEOTECNIA                                                                                              ESCOLA DE MINAS - UFOP

Data da vistoria: ____/____/_____ FICHA DE CAMPO - VALOR DE MERCADO

1 - Identificação

Endereço: ____________________________________________________________________________________________________________________

Bairro: _______________________________________________________________________________________________________________________

Referência das Fotos:___________________________________________________________________________________________________________

Coordenadas Geográficas do Setor: 

Unidade (Valor de Mercado)

Ruim Médio Bom

Área: _______

Baixo Médio Alto

Esquadrias Madeira Alumínio Ferro Aço

Observações

Pintura Reboco Emboço Chapisco

Cerâmica Pedra Textura Nenhum
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Para minimizar a subjetividade também foram criadas tabelas suporte para os parâmetros 

de Estado de Conservação (EC) e Padrão de Acabamento (PA) das Residências. O EC 

faz referência à manutenção e à preservação das características do imóvel, bem como as 

suas necessidades de reparo, conforme Tabela 5.5. Para este estudo tal parâmetro foi 

dividido em Ruim, Médio e Bom.  

 

Tabela 5.5 – Estado de Conservação das Residências 

Estado de Conservação 

Ruim (1) 

Reparos importantes (restauração de estruturas danificadas por 

infiltração, reconstrução de algum elemento por determinada anomalia, e 

afins). 

Médio (2) Reparos simples (retoque de pintura, limpeza de fachada ou similares). 

Bom (3) Aparência de novo. 

 

O Padrão de Acabamento diz respeito às características construtivas do imóvel, assim 

como aos materiais utilizados para sua construção, e foi distinguido em Baixo, Médio e 

Alto, conforme descrito na Tabela 5.5. É importante observar que estas características 

dependem do ambiente a ser estudado, ou seja, a Tabela 5.6 foi desenvolvida para o 

contexto trabalhado dentro da cidade de Ouro Preto. O PA Alto em outras regiões, por 

exemplo, pode significar artigos luxuosos como madeira nobre, mármore ou porcelanato 

de alta qualidade. Por se tratar de uma vistoria externa das residências, tais classes 

contemplam apenas características perceptíveis ao visualizar a fachada do imóvel. 

 

Tabela 5.6 – Padrão de Acabamento das Residências 

Padrão de Acabamento 

Baixo (1) 

Sem revestimento externo, ou apenas revestimento de reboco (em pelo 

menos parte da residência); 

Esquadrias inexistentes ou de ferro. 

Médio (2) 
Pintura em toda a residência; 

Esquadrias de ferro/aço. 

Alto (3) 
Pintura com textura, revestimento de pedras ou cerâmica (ou similares); 

Esquadrias de madeira/alumínio. 
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Para a interpretação dos parâmetros mencionados, isto é, PA e EC, e evitar classificações 

errôneas, foram utilizados exemplos ilutrados de todas as possíveis classificações para 

ambas as variáveis. Na análise da Tabela 5.7 é claramente compreensível que um imóvel 

de PA alto não necessariamente possui EC bom, e o oposto também é verdadeiro. 

 

Tabela 5.7 – Padrão de Acabamento X Estado de Conservação 

     PA 

EC 
Baixo (1) Normal (2) Alto (3) 

Ruim 

(1) 
 

   

Médio 

(2) 

   

Bom 

(3) 

   

 

5.4 FASE III: ANÁLISE ESTATÍSTICA DE VULNERABILIDADE POR 

REGRESSÃO MULTIVARIADA 

Para prever o grau de dano de imóveis de diferentes características, foi utilizada a técnica 

estatística de Regressão Multivariada, onde após coletados todos os parâmetros 

necessários referente a danos, os dados foram consolidados e sistematizados. A equação 

de previsão do valor de grau de perda ou dano (como variável dependente) foi obtida 

através do software SisDea, a partir do banco de dados mencionado na Fase I. Foram 

testados diversos modelos com a combinação dos parâmetros disponíveis na FCV para a 

análise dos danos, dentre os quais pode-se citar: 
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 Parâmetros referentes às características da residência: (i) número de pavimentos; 

(ii) estado de conservação estrutural; (iii) tipologia estrutural; (iv): existência de  

estruturas de contenção; (v) patologias existentes; 

 Parâmetros pertinentes à interação residência-talude: (i) distância da residência 

ao talude; (ii) localização da residência no talude; 

 Parâmetros condicionantes a escorregamento: (i) tipo de material; (ii) existência 

de sinais de movimentação; (iii) litologia; (iv) xistosidade; (v) inclinação do 

talude. 

 

No caso específico de Ouro Preto, após 36 testes de regressão multivariada com diferentes 

combinações e interpretações das variáveis envolvidas foi adotado o modelo apresentado 

pela Equação 5.1. Esta Equação é válida em qualquer área do distrito sede de Ouro Preto.  

 

𝑉 =
33,00 + 10,08 ∗ 𝑃 − 9,71 ∗ 𝐸𝐶𝐸 − 9,04 ∗ 𝐷 + 0,40 ∗ 𝐿 + 12,27 ∗ 𝑋

100
 

(5.1) 

 

Em que:    

 

 V é uma variável quantitativa que varia de 0 a 1 e representa a vulnerabilidade 

prevista; 

 P é uma variável quantitativa e descreve o número de pavimentos da residência;  

 ECE é uma variável qualitativa que representa o Estado de Conservação Estrutural 

(contante nas Tabelas 5.3 e 5.4, podendo ser Alta (3), Média (2) ou Baixa (1));  

 D é uma variável quantitativa que afere a distância entre a residência e o talude 

(natural, de corte ou aterro) mais próximo em metros. O parâmetro D é 

representada por intervalos que variam de (0) a (5), de forma que (0) = 0 m < d < 

1 m; (1) = 1 m < d < 2 m; (2) = 2 m < d < 4 m; (3) = 4 m < d < 6 m; (4) = 6 m < 

d < 10 m; (5) = d > 10 m, conforme desenho esquemático da Figura 5.6; 

 X é uma variável dicotômica que indica se a xistosidade da rocha está a favor ou 

contra o movimento, conforme fotos e desenhos esquemáticos apresentados nas 

Figuras 5.6, 5.76, 5.8 e 5.9; 

 L é uma variável qualitativa que estabelece a litologia do talude, podendo ser 

Quartizo (1), Canga (2), Xisto (3), Itabirito (4), Solo (5) e Filito (6); tal sequência 
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foi estabelecida em ordem da consistência e resistência dos materiais à 

movimentação, de forma que o Quartizito é o mais resistente/consistente e o Filito 

o menos resistente/consistente. 

 

A Tabela 5.8 indica os valores de cada parâmetro a serem substituídos na Equação 5.1 

para obtenção da estimativa de vulnerabilidade. 

 

Tabela 5.8 – Parâmetros da Equação 5.1 

Vulnerabilidade (V) 

Número de Pavimentos (P) 
Número de pavimentos da 

residência 

Estado de Conservação Estrutural (ECE) 

1 Baixo 

2 Médio 

3 Alto 

Distância ao talude mais próximo (D) 

0 0 m < d < 1 m 

1 1 m < d < 2 m 

2 2 m < d < 4 m 

3 4 m < d < 6 m 

4 6 m < d < 10 m 

5 d > 10 m 

Xistosidade (X) 

-1 Contra 

0 Sem xistosidade 

1 A favor 

Litologia (L) 

1 Quartizito 

2 Canga 

3 Xisto 

4 Itabirito 

5 Solo 

6 Filito 
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Figura 5.6 – Distância entre a residência e o talude mais próximo 

 

 

Figura 5.7 – Xistosidade a favor do movimento 
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Figura 5.8 – Xistosidade contra o movimento 

 

  

Xistosidade contra o movimento 

(foliação confinada) 

Xistosidade a favor do movimento 

(foliação desconfinada) 

 

Figura 5.9 – Exemplos de Xistosidade 

 

5.5 FASE IV: BANCO DE DADOS PARA VALORAÇÃO DOS IMÓVEIS 

Nesta etapa deve ser realizado um levantamento, que pode ser feito até mesmo pela 

internet em sites de imobiliárias, para produzir um banco de dados capaz de prever o valor 

das residências do local em estudo, após tratamento por regressão linear. Para vistoria 

externa, são sugeridos os seguintes parâmetros: Estado de Conservação, Padrão de 

Acabamento, Área Privativa, Valor Unitário (R$/m²). A partir destes dados é possível 

criar uma relação entre as variáveis disponíveis, por meio de uma regressão multivariada, 

capaz de estimar o valor de residências inseridas neste contexto. 
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5.6 FASE V: ANÁLISE ESTATÍSTICA DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA POR 

REGRESSÃO MÚLTIPLA 

Para esta análise estatística, não há dificuldades na determinação dos parâmetros 

influenciantes, visto que existe um consenso geral quanto a eles, independente da área a 

ser analisada. Os parâmetros coletados foram todos utilizados na regressão múltipla: 

Estado de Conservação, Padrão de Acabamento, Área Privativa e Valor Unitário (este 

como variável dependente). Para coleta da área dos imóveis, em caso de não 

disponibilidade documental como matrícula ou Guia de IPTU, recomenda-se utilizar 

algum software, como o ArcGis 9.3. 

 

A Equação de valoração imobiliária depende diretamente do valor unitário (R$/m²) da 

área. Portanto, deve ser obtida caso a caso. Sugere-se levantar dados com a maior 

proximidade possível do contexto a ser avaliado, evitando distorções de mercado. Bairros 

próximos tentem a apresentar características similares quanto a sua infraestrutura, como 

disposição de pavimentação, drenagem urbana, iluminação pública, esgoto pluvial e 

sanitário, energia elétrica e telefone, por exemplo. A localização pode indicar também a 

presença ou ausência de serviços públicos ou comunitários como coleta de lixo, transporte 

coletivo, comércio, rede bancária, educação, saúde e segurança. 

 

 Os bairros que apresentam homogeneidade em relação às características do Bairro São 

Francisco são: São Cristóvão, Santa Cruz, Morro Santana, Nossa Senhora do Carmo e 

Alto da Cruz.  

 

O modelo de regressão multivariada para obtenção dos valores foi gerado e analisado 

com menor complexidade, visto que contemplou aspectos que podem ser retirados através 

de vistoria externa (ABNT, 14.652) e a técnica de avaliação imobiliária antiga e já 

consagrada no mercado. A partir da análise estatística foi obtida a Equação 5.2 

apresentada abaixo:  

 

𝑅$ = (
1

1,34 ∗ 10−3 − 7,72 ∗ 10−5 ∗ 𝐸𝐶 − 2,18 ∗ 10−4 ∗ 𝑃𝐴 − 7,20 ∗ 10−7 ∗ 𝐴𝑃
) ∗ 𝐴𝑃 

(5.2) 
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Em que: 

 R$ é o valor estimado do imóvel; 

 EC é uma variável qualitativa que representa o Estado de Conservação da 

residência (constante na Tabela 5.5, podendo ser (1) Ruim, (2) Médio ou (3) 

Bom); 

 PA é uma variável qualitativa que corresponde ao Padrão de Acabamento da 

construção (conforme Tabela 5.6, podendo ser (1) Baixo, (2) Médio, (3) Alto); 

 AP é uma variável quantitativa que afere a Área Privativa dos imóveis, em m². 
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CAPÍTULO 6 

 

6. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A seguir são apresentados os resultados obtidos por meio da metodologia apresentada no 

Capítulo 5, divididos nos seguintes itens: (i) local de aplicação da metodologia; (ii) 

análise estatística de vulnerabilidade por regressão multivariada; (iii) análise estatística 

do valor de mercado das residências por regressão multivariada; (iv) conversão dos 

resultados em um mapa de vulnerabilidade. 

 

6.1 LOCAL DE APLICAÇÃO: BAIRRO SÃO FRANCISCO 

Em função do tempo limitado e dos recursos disponíveis para o desenvolvimento desta 

pesquisa, não foi possível aplicar tal estudo em toda a porção urbana da cidade de Ouro 

Preto/MG. Assim, para fins de avaliação da metodologia proposta, foi determinado que 

esta seria aplicada no bairro São Francisco/Ouro Preto. O mapa da vista do bairro São 

Francisco se encontra na Figura 6.1. 

 

 

Figura 6.1 – Bairro São Francisco 
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O bairro São Francisco é uma área residencial, ocupada por moradias bem distintas entre 

si, o que contempla desde casas com nenhum padrão de acabamento até imóveis com 

padrões elevados. A área encontra-se em um local de alta declividade e dispõe de várias 

ocupações irregulares, o que resulta na locação de moradas muito próximas umas das 

outras. Tal proximidade pode ser um problema se a casa estiver logo acima de um talude 

de corte, gerando uma sobrecarga indesejada, como mostra a Figura 6.2. 

 

 

Figura 6.2 – Modelo simplificado do bulbo de tensões induzidas no solo pela sobrecarga 

gerada pela casa no talude de corte  

 

É possível notar vários cortes, em sua maioria com inclinação de 90º, executados pelos 

moradores no processo de construção das residências (Figura 6.3). Também foi observado 

que a maiora das casas não apresentam contenção alguma nos cortes realizados ou apenas 

um muro de divisa. Nos muros existentes dificilmente notam-se estruturas de drenagem. 

Ainda foi verificado que o bairro, em sua totalidade, apresenta um sistema deficiente de 

drenagem pluvial. 
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Casas sobrepostas em corte 

 

Casas sobrepostas em corte 

 

Ocupações próximas 

 

Vista de uma porção do bairro 

Figura 6.3 – Bairro São Francisco 

 

Apesar destas situações, é possível perceber que alguns moradores tem conhecimento 

sobre técnicas construtivas e protegem suas construções de maneiras simples e baratas, 

seja através de contenções com materiais recicláveis ou com a utilização de drenagens. A 

Figura 6.4 exemplifica algumas situações encontradas durante os levantamentos de 

campo feitos no local. 
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Muro de contenção feito com pneus Muro de contenção do tipo Rip-Rap 

  
Muro de pedra seca Muro com drenos 

Figura 6.4 – Precauções tomadas por moradores do bairro São Francisco para evitar 

escorregamentos/processos erosivos 

 

O Bairro São Francisco reflete as variedades litologicas da cidade de Ouro Preto, sendo 

possível encontrar no decorrer da sua extensão taludes compostos de Filito, Itabirito, 

Xisto, Canga, Quartizo e Solo. A Figura 6.5 mostra a diversidade litológica encontrada 

no local. 
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Filito 

 

Itabirito 

 

Xisto Canga 

 

Quartizito 

 

Solo 

Figura 6.5 – Diversidade litológica encontrada no bairro São Francisco 
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6.2 FASE I: ANÁLISE ESTATÍSTICA DE VULNERABILIDADE POR 

REGRESSÃO MULTIVARIADA 

 

A partir do banco de dados obtido através da análise de ocorrência de escorregamentos e 

atribuição de danos (Item 5.1.2), foi feita análise de regressão para estimar o grau de perda 

ou dano das residências do Bairro São Francisco. 

 

Após diversas análises estatísticas, em que foram testados a utilização e combinação de 

diversos parâmetros da FCV, o modelo final apresentou Coeficiente de Determinação 

(R²) satisfatório de quase 0,71, indicando que existe uma correlação variando de média a 

forte entre as variáveis independentes (Nº de Pavimentos, Estado de Conservação 

Estrutural, Distância ao Talude, Litologia e Xistosidade) e a variável dependente 

(Vulnerabilidade). O alto valor do Coeficiente de Correlação (R) em 0,84 indica que a 

equação de regressão explica 84% da variação do valor da vulnerabilidade. Em outras 

palavras, apenas 16% do valor de vunerabilidade é dado por características aleatórias ou 

não estudadas. A significância das variáveis estão todas abaixo de 20%, apontando que 

todas elas influenciam o valor de vulnerabilidade, aumentando assim a confiança do 

modelo. Todos estes resultados indicam um modelo adequado e são apresentados na 

Figura 6.6.  

 

Por se tratar de uma análise exploratória de dados, o pesquisador pode definir os limites 

de validação, pois a confiabilidade destes modelos é determinada a partir da decisão e 

interpretação dos resultados, de acordo com o dado que se deseja analisar e o objeto de 

estudo (HAIR et. al., 2009).  
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Figura 6.6 – R, R² e Significâncias pelo Software SisDea 

 

A análise de correlação entre as variáveis mostrou-se também satisfatória, visto que todas 

apresentam valores baixos (o software SisDea considera alto valores acima de 0,8 ou 

abaixo de -0,8). Valores de correlação próximo ao zero apontam que as variáveis estão 

explicando características distintas, não podendo então ser consideradas redundantes. Os 

coeficientes de correlação entre variáveis são apresentados na Figura 6.7.  

 

 

Figura 6.7 – Correlações entre variáveis 
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A análise de cada variável (apresentada na Figura 6.8) mostrou-se adequada, visto que 

todas as variáveis exibiram o comportamento esperado, de forma que: 

 

 Quanto maior o número de pavimentos, maior a vulnerabilidade da residência; 

 Quanto melhor o Estado de Conservação Estrutural da construção, menos 

vulnerável é a residência; 

 Quanto menor a distância ao talude, maior a vulnerabilidade do imóvel; 

 Quanto menor a resistência e a consistência da litologia do talude, mais vulnerável 

a residência; 

 Se a xistosidade se encontra a favor do movimento a vulnerabilidade aumenta e, 

de forma análoga, se está contra, a vulnerabilidade diminui. 

 

 
Nº Pavimentos 

 
Conservação Estrutural 

 
Distância ao Talude 

 
Litologia 

 
Xistosidade 

Figura 6.8 – Comportamento de cada variável 

 

É importante destacar o comportamento da variável Número de Pavimentos. Neste caso 

era esperado que quanto maior o número de pavimentos, maior a vulnerabilidade visto 
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que, no contexto estudado, de uma forma geral, não existe preparo para  a construção de 

pavimentos sobressalentes, sendo utilizada a mesma estrutura e fundação já existente no 

local para um pavimento. Isto naturalmente torna imóveis com maior número de 

pavimentos mais instáveis, condição que pode não ser verdade em outros contextos de 

aplicação. Todos os outros parâmetros apresentariam o mesmo comportamento 

independente da situação aplicada. 

 

As Tabelas 6.1 a 6.6 apresentam os resultados de vulnerabilidade obtidos segundo a 

litologia do talude sujeito ao movimento. Para facilitar a visualização, as situações que 

representam vulnerabilidade nula a leve [0,00-0,33] estão marcadas em verde; os cenários 

de vulnerabilidade considerada média [0,34-0,66] estão destacados em amarelo; e as 

condições de alta vulnerabilidade estão destacadas em vermelho [0,67-1,00]. 

 

Tabela 6.1 – Grau de Vulnerabilidade Para Residências em Solo 

Solo 

ECE 1 2 3 

Nº Pav. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Distância 

0 0,53 0,64 0,74 0,44 0,54 0,64 0,34 0,44 0,54 

1 0,44 0,55 0,65 0,35 0,45 0,55 0,25 0,35 0,45 

2 0,35 0,45 0,56 0,26 0,36 0,46 0,16 0,26 0,36 

3 0,26 0,36 0,47 0,17 0,27 0,37 0,07 0,17 0,27 

 

Tabela 6.2 – Grau de Vulnerabilidade Para Residências em Canga 

Litologia: Canga 

ECE 1 2 3 

Nº Pav. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Distância 

0 0,41 0,52 0,62 0,32 0,42 0,52 0,22 0,32 0,42 

1 0,32 0,42 0,53 0,23 0,33 0,43 0,13 0,23 0,33 

2 0,23 0,33 0,44 0,14 0,24 0,34 0,04 0,14 0,24 

3 0,14 0,24 0,34 0,05 0,15 0,25 0,00 0,05 0,15 
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Tabela 6.3 – Grau de Vulnerabilidade Para Residências em Filito 

Litologia: Filito 

Xistosidade A Favor Contra 

ECE 1 2 3 1 2 3 

Nº Pav. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Distância 

0 0,70 0,80 0,90 0,60 0,70 0,80 0,50 0,60 0,71 0,45 0,55 0,65 0,36 0,46 0,56 0,26 0,36 0,46 

1 0,61 0,71 0,81 0,51 0,61 0,71 0,41 0,51 0,61 0,36 0,46 0,56 0,26 0,37 0,47 0,17 0,27 0,37 

2 0,52 0,62 0,72 0,42 0,52 0,62 0,32 0,42 0,52 0,27 0,37 0,47 0,17 0,28 0,38 0,08 0,18 0,28 

3 0,43 0,53 0,63 0,33 0,43 0,53 0,23 0,33 0,43 0,18 0,28 0,38 0,08 0,18 0,29 0,00 0,09 0,19 

 

Tabela 6.4 – Grau de Vulnerabilidade Para Residências em Itabirito 

Litologia: Itabirito 

Xistosidade A Favor Contra 

ECE 1 2 3 1 2 3 

Nº Pav. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Distância 

0 0,62 0,72 0,82 0,52 0,62 0,72 0,42 0,52 0,62 0,37 0,47 0,57 0,27 0,38 0,48 0,18 0,28 0,38 

1 0,53 0,63 0,73 0,43 0,53 0,63 0,33 0,43 0,53 0,28 0,38 0,48 0,18 0,29 0,39 0,09 0,19 0,29 

2 0,44 0,54 0,64 0,34 0,44 0,54 0,24 0,34 0,44 0,19 0,29 0,39 0,09 0,19 0,30 0,00 0,10 0,20 

3 0,35 0,45 0,55 0,25 0,35 0,45 0,15 0,25 0,35 0,10 0,20 0,30 0,00 0,10 0,21 0,00 0,01 0,11 
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Tabela 6.5 – Grau de Vulnerabilidade Para Residências em Xisto 

Litologia: Xisto 

Xistosidade A Favor Contra 

ECE 1 2 3 1 2 3 

Nº Pav. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Distância 

0 0,58 0,68 0,78 0,48 0,58 0,68 0,38 0,48 0,58 0,33 0,43 0,53 0,23 0,34 0,44 0,14 0,24 0,34 

1 0,49 0,59 0,69 0,39 0,49 0,59 0,29 0,39 0,49 0,24 0,34 0,44 0,14 0,24 0,35 0,05 0,15 0,25 

2 0,40 0,50 0,60 0,30 0,40 0,50 0,20 0,30 0,40 0,15 0,25 0,35 0,05 0,15 0,26 0,00 0,06 0,16 

3 0,31 0,41 0,51 0,21 0,31 0,41 0,11 0,21 0,31 0,06 0,16 0,26 0,00 0,06 0,16 0,00 0,00 0,07 

 

Tabela 6.6 – Grau de Vulnerabilidade Para Residências em Quartizito 

Litologia: Quartizito 

Xistosidade A Favor Contra 

ECE 1 2 3 1 2 3 

Nº Pav. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Distância 

0 0,50 0,60 0,70 0,40 0,50 0,60 0,30 0,40 0,50 0,25 0,35 0,45 0,15 0,26 0,36 0,06 0,16 0,26 

1 0,41 0,51 0,61 0,31 0,41 0,51 0,21 0,31 0,41 0,16 0,26 0,36 0,06 0,16 0,27 0,00 0,07 0,17 

2 0,32 0,42 0,52 0,22 0,32 0,42 0,12 0,22 0,32 0,07 0,17 0,27 0,00 0,07 0,18 0,00 0,00 0,08 

3 0,23 0,33 0,43 0,13 0,23 0,33 0,03 0,13 0,23 0,00 0,08 0,18 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 
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6.3 FASE II: ANÁLISE ESTATÍSTICA DO VALOR DAS RESIDÊNCIAS POR 

REGRESSÃO MULTIVARIADA 

 

O Coeficiente de Determinação (R²) expressou um valor de 0,70, confirmando que existe 

uma correlação variando de média a forte entre as variáveis independentes (Estado de 

Conservação, Padrão de Acabamento e Área Privativa) e a variável dependente (Valor 

Unitário). A equação de regressão explica quase 84% da variação do valor, com um 

Coeficiente de Correlação (R) próximo de 0,84. Este valor é satisfatório e poderia ser 

ainda melhor caso a metodologia envolvesse a vistoria interna dos imóveis, englobando 

variáveis relevantes como número de dormitórios ou de vagas. A significância das 

variáveis estão todas abaixo de 20%, apontando que todas elas influenciam o valor dos 

imóveis, atingindo um Grau de Fundamentação II (entre Graus I, II e III). Todos estes 

resultados (Figura 6.9) indicam um modelo adequado, seguindo as diretrizes da Norma 

14653-2, direcionada para Avaliações de Imóveis Urbanos (ABNT, 2011).  

 

 

Figura 6.9 – R, R² e Significâncias pelo Software SisDea 
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Do mesmo modo, as correlações entre as variáveis apresentaram resultados pertinentes, 

visto que a maior correlação (em módulo) entre as variáveis independentes foi de 0,27. 

Tal resultado aponta que as variáveis exprimem características específicas, e portanto não 

repetitivas. Os coeficientes de correlação entre variáveis são apresentados na Figura 6.10.  

 

 

Figura 6.10 – Correlações entre variáveis 

 

Analisando separadamente cada variável (através dos gráficos constantes na Figura 6.11), 

é possível perceber que o modelo tem coerência, visto que o comportamento de cada uma 

delas é exatamente o previsto, de maneira que:  

 

 Quanto maior o Estado de Conservação, maior o Valor Unitário (R$/m²) da 

residência; 

 Quanto melhor o Padrão Acabamento da construção, maior o seu Valor Unitário 

(R$/m²); 

 Quanto maior a Área Privativa do Imóvel, maior o seu Valor Total. 

 

 

Estado de Conservação 

 

Padrão de Acabamento 

 

Valor do Imóvel X Área Privativa 

Figura 6.11 – Comportamento de cada variável 
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6.4 FASE III: CONVERSÃO DOS RESULTADOS EM UM MAPA DE 

VULNERABILIDADE 

 

Através das equações geradas pelas regressões obtidas nas Fases I e II, foram estimados 

valores de vulnerabilidade (em uma escala de 0 a 1) e valores de mercado (em R$) para 

todas as residências inseridas no bairro São Francisco (Apêndice 3). A Vulnerabilidade 

foi classificada em Nula [0,0], Leve ]0,0-0,3], Média  ]0,3-0,6] e Alta ]0,6-1,0]. 

 

Após todos os levantamentos de dados, análises e ajustes necessários aos modelos de 

regressão, foram elaboradas - a partir de imageamento de aeronave não tripulada (drone) 

e com auxílio da plataforma SIG – imagens indicando os valores de vulnerabilidade 

obtidos através da metodologia proposta. Estas imagens aéreas tem o intuito de facilitar 

a visualização da dinâmica do bairro São Francisco e auxiliar na fiscalização e na tomada 

de decisões da Defesa Civil de Ouro Preto. 

 

As imagens foram divididas entre a parte superior e inferior do bairro para melhor 

visualização. As Figuras 6.12 e 6.13 mostram a porção superior e inferior do bairro, 

sucessivamente.  
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Figura 6.12 – Vulnerabilidade Física de Residências da porção superior do bairro São 

Francisco – Ouro Preto 
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Figura 6.13 – Vulnerabilidade Física de Residências da porção inferior do bairro São 

Francisco – Ouro Preto 
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Através das imagens fica nítida a heterogeneidade das moradias do Bairro São Francisco, 

principalmente quanto às características construtivas das residências. Quanto a estas 

características, destacam-se:  

 

 Disparidade da escolha do local para a instalação da edificação: a distância ao 

talude e as condições do terreno são fatores bastante significativos, de forma que 

quanto mais próxima ao talude, mais vulnerável é a residência; 

 Variação da tipologia de fundações e estruturas (nem sempre sólidas e 

compatíveis com a edificação e o local de instalação). Foram verificadas em 

campo muitas construções vizinhas cujas características estruturais em nada se 

assemelhavam; 

 Instalação de pavimento adjacente. Este processo é um ato corriqueiro dos 

moradores, sob a justificativa de ampliação da moradia,  e ocorre a partir da 

construção de um pavimento superior à residência já existente, sem se preocupar 

com as sobrecargas que tal reforma pode trazer; 

 Falta de manutenção após anos de uso da moradia. Deve-se ficar atento e verificar 

se as circunstâncias do terreno/construção permanecem as mesmas e a 

necessidade de algum reparo ou instalação de contenção no local;  

 O conjunto de todos os fatores apresentados anteriormente pode elevar ainda mais 

tal disparidade. 

 

Como previsto nos objetivos iniciais, foi feito o cruzamento pontual (para cada residência 

do bairro São Francisco) dos resultados de Vulnerabilidade e Valor de Mercado. A leitura 

e interpretação deste dado em particular se mostrou complexa. Isto porque, nas 

circunstâncias aplicadas, existe uma heteregeonidade de cenários em localizações muito 

próximas, de forma que uma residência com elevado valor de mercado é vizinha de uma 

construção popular, com valor muito inferior. De forma análoga, duas residências 

vizinhas podem possuir estimativas de graus de perda muito distintos, principalmente 

devido às características estruturais das residências. 

 

Num contexto geral, as 119 residências vistoriadas do bairro São Francisco atingiram um 

valor de mercado de R$ 14.860.901,49, enquanto a somatória da multiplicação entre a 

vulnerabilidade e o valor de mercado alcançou um valor de R$ 6.411.220,63. Este valor 
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geral indica que existe uma grande perda em potencial para o bairro como um todo, não 

sendo possível avaliar caso a caso. 
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CAPÍTULO 7 

 

7. CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

 

7.1 CONCLUSÕES 

Propor um método estatístico de vulnerabilidade é uma tarefa complexa por diversos 

fatores. Toda a análise é oriunda de um banco de dados e no Brasil, possivelmente por 

um fator cultural, muitas vezes o que temos disponíveis são bancos de dados duvidosos, 

incompletos ou imprecisos, além de informações muitas vezes existentes, entretanto 

inacessíveis. Devido à falta de dados, além de demasiado empenho em trabalhos de 

campo para retificar ou completar as informações disponíveis, há ainda obstáculos ao 

selecionar e aferir os parâmetros influenciantes para cada cenário, sejam eles geotécnicos 

ou intrínsecos às construções. 

 

Neste contexto, a metodologia proposta tem como pilar as observações in loco das áreas, 

especialmente para áreas urbanas, para auxiliar as vistorias realizadas pela Defesa Civil 

durante o ano e para tomada de decisões, principalmente nos períodos chuvosos, além de 

atualizar de forma sistemática o banco de dados existente. 

 

Desta forma, a metodologia propõe parâmetros de análise simples, de uso claro, 

padronizando os dados de observação e assim, diminuindo o índice de subjetividade, a 

partir da utilização das Fichas de Campo e da Tabela de Grau de Danos propostas.  

 

O uso da ferramenta estatística a partir do método de regressão multivariada traz uma 

abordagem analítica simples e prática e permite determinar de forma quantitativa a 

vulnerabilidade. Subsidia também a hierarquização para tomadas de decisões, o que 

constitui a síntese de qualquer programa de gestão pública na área de desastres naturais. 

 

No modelo aplicado no Bairro São Francisco foram realizados vários testes e 

investigações, no qual foi possível validar uma metodologia de avaliação de 

vulnerabilidade física de residências a escorregamentos no contexto geológio-geotécnico 
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da cidade de Ouro Preto, Minas Gerais. Todos os resultados indicam que a metodologia 

é válida e pode ser replicada em toda a região, desde que seguidas as diretrizes e 

orientações dadas nas Fases da metodologia. A réplica desta metodoliga em contextos 

geotécnicos diferentes pode dispor de resultados indesejáveis e inconsistentes, visto que 

foi desenvolvida exclusivamente para a área de análise. 

 

A pesquisa nos mostra, como era de se esperar, que parâmetros como o número de 

pavimentos das residências, a conservação estrutural das construções, a distância da 

moradia ao talude, a litologia do local e parâmetros relativos às intervenções antrópicas 

como a xistosidade dos cortes influenciam na análise final de vulnerabilidade. Por falta 

de dados disponíveis, não foi possível testar parâmetros frequentemente utilizados como: 

velocidade do movimento; área ou profundidade da superfície de ruptura; dentre outros. 

Por este motivo é imprescindível fazer a análise do contexto como um olhar crítico, pois 

em algumas situações há parâmetros que podem influenciar na magnitude (e 

consequentemente no dano final das moradias) e que não foram analisados. 

 

No distrito sede de Ouro Preto, assim como em todo o Brasil, percebe-se uma relação 

direta entre o crescimento da ocupação urbana desordenada ao longo das encostas e as 

áreas vulneráveis. Tal realidade urbana faz com que seja necessário avaliar com cuidado 

a vulnerabilidade de cada residência, de modo que tal avaliação reflita as características 

relativas tanto à instalação da moradia quanto às intervenções antrópicas no terreno, que 

são feitas para a realização da construção, muitas vezes desestabilizando a encosta 

natural. 

 

À luz da experiência adquirida durante o desenvolvimento e testes realizados durante a 

pesquisa vale destacar que dentre as principais dificuldades e limitações para este estudo 

em específico, podemos citar: 

 

 um banco de dados restrito; 

 a carência de trabalhos deste cunho, principalmente no Brasil; 

 a falta de informações de autores precedentes que, na maioria dos casos, expõe a 

metodologia de cálculo sem referências ou dados suficientes para replicá-la; 
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 a dificuldade em mensurar alguns parâmetros em campo, mesmo que 

quantitativos;  

 a definição das classes das variáveis qualitativas de forma que o trabalho seja 

imparcial e com a menor subjetividade possível;  

 a complexidade em determinar os parâmetros influenciantes, mesmo com auxílio 

de técnicas estatísticas;  

 o tempo e os recursos limitados para o desenvolvimento da pesquisa. 

 

O desenvolvimento da metodologia possibilitou criar bases para uma análise quantitativa 

e indicar uma possível hierarquização dos parâmetros da vulnerabilidade analisada 

pontualmente. A aplicação da metodologia no bairro São Francisco constituiu um 

subsídio inovador para auxílio da fiscalização da Defesa Civil e tomada de decisões do 

poder público, com efetiva participação dos técnicos. Além disso, permite a antecipação 

de ações mitigadoras e de minimização de riscos a que estão sujeitas as moradias 

localizadas em áreas vulneráveis e, portanto, seus moradores. 

 

7.2 SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

Para o refinamento desta pesquisa sugere-se: 

 

 a aplicação desta metolodogia em toda a cidade de Ouro Preto, a fim de testar sua 

utilização e encontrar situações variadas;  

 a utilização de softwares e ferramentas para medir outros parâmetros (como 

velocidade do movimento; área ou profundidade da superfície de ruptura) e assim, 

estudar e propor outras formas de análise; 

 o desenvolvimento de uma plataforma computacional de fácil interação com o 

usuário e imediata aplicação da metodologia proposta nas vistorias de campo; 

 o estudo comportamental da vulnerabilidade frente à outros movimentos de 

massa; 

 a análise completa de parâmetros de suscetibilidade e assim, a avaliação de riscos 

específica para a região. 
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Endereço Bairro 
Nº 

Pavimentos 

Conservação 

Estrutural 
Distância Litologia Xistosidade Dano 

Rua Perimetral, 492 Bauxita 2 3 2 1 0 0,00 

Rua Chico Rei, 286 Alto da Cruz 1 3 2 2 0 0,00 

Rua Tomé Afonso, 178 Água Limpa 1 3 2 1 -1 0,00 

Rua Tomé Vasconcelos, 178 São Cristóvão 2 3 0 1 -1 0,00 

Ladeira da Piedade, 7 Piedade 1 3 1 4 1 0,10 

Rua Desidério de Matos, 308ª Alto da Cruz 2 3 0 4 -1 0,10 

Rua Ver. Miguel Alves Pereira, 430 São Francisco 1 3 1 1 -1 0,20 

Rua Desidério de Matos, 272 Alto da Cruz 2 1 1 4 1 0,20 

Rua Águas Férreas, 60 Taquaral 2 1 0 2 0 0,20 

Rua Francisco Isaac, 12 Alto da Cruz 2 3 0 1 -1 0,30 

Rua Três, 157 Nossa Sra. do Carmo 2 1 1 2 -1 0,30 

Rua Prof. Honório Esteves, 220 Cabeças 2 2 1 6 1 0,50 

Rua Oito de Setembro, 36 Padre Faria 1 3 0 6 1 0,50 

Rua da Abolição, 61 Piedade 1 1 1 6 1 0,50 

Rua José Pedro de Meira, 54 São Francisco 3 2 3 5 0 0,50 

Rua Antônio de Albuquerque, 125 Pilar 2 2 1 3 1 0,50 

Ladeira da Piedade, 7 Piedade 1 1 2 5 1 0,50 

Rua Irmãos Kenedy, 141 Água Limpa 2 3 0 1 1 0,60 

Rua dos Jasmins, 63 Santa Cruz 2 1 0 3 1 0,60 

Rua Manoel Rioga, 9 Saramenha 2 1 1 6 1 0,70 

Rua Dr. Célso Machado, 63 São Cristóvão 1 1 0 4 1 0,80 

Rua Águas Férreas, 41 São Cristóvão 1 1 1 5 1 0,80 

Rua José Anastácio, 214 Piedade 3 1 0 6 1 1,00 

Rua José Anastácio, ao lado do nº 98 Piedade 2 1 0 6 1 1,00 

Padre Rolim, s/n   3 1 0 4 1 1,00 
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Fonte Bairro Informante Telefone EC PA Área Privativa Valor Unitário 

Campos Imóveis São Cristóvão Imovel web 3552-2968 2 2 59,00 1.271,19 

Campos Imóveis Santa Cruz Imovel web 3552-2968 1 3 60,00 1.666,67 

Campos Imóveis Santa Cruz Imovel web 3552-2968 2 2 150,00 1.866,67 

Campos Imóveis São Cristóvão Imovel web 3552-2968 2 2 150,00 2.000,00 

Campos Imóveis São Cristóvão Imovel web 3552-2968 2 2 100,00 1.600,00 

Campos Imóveis São Francisco Imovel web 3552-2968 3 3 200,00 1.250,00 

Campos Imóveis São Cristóvão Imovel web 3552-2968 3 2 230,00 1.739,13 

Imobiliária Itacolomi Santa Cruz Itacolomi 3551-1517 1 1 40,00 1.750,00 

Campos Imóveis Morro Santana Imovel web 3552-2968 1 1 100,00 1.100,00 

Campos Imóveis Morro Santana Imovel web 3552-2968 2 2 160,00 1.312,50 

Campos Imóveis Morro Santana Imovel web 3552-2968 2 2 100,00 1.400,00 

Campos Imóveis Morro Santana Imovel web 3552-2968 3 3 70,00 4.571,43 

Campos Imóveis Nossa Senhora do Carmo Itacolomi 3551-1517 2 2 100,00 1.300,00 

Imobiliária Itacolomi Alto da Cruz Itacolomi 3551-1517 2 2 300,00 2.000,00 

Imobiliária Itacolomi Alto da Cruz Itacolomi 3551-1517 1 2 250,00 1.800,00 

Imobiliária Itacolomi Alto da Cruz Itacolomi 3551-1517 2 3 200,00 2.150,00 
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Id Nº  Pavimentos ECE Distância Litologia Xistosidade Vulnerabilidade Área (m²) EC PA Valor Total 

1 2 1 4 3 -1 0,07 156,92 2 1 R$184.386,55 

2 1 3 4 3 -1 0,00 55,17 2 1 R$59.694,54 

3 1 3 2 1 1 0,12 50,00 1 1 R$49.740,09 

4 2 2 3 3 -1 0,06 30,62 2 1 R$32.502,43 

5 2 2 3 6 1 0,43 54,14 2 1 R$58.532,69 

6 2 2 4 6 1 0,34 73,76 2 1 R$80.976,92 

7 2 3 5 6 1 0,15 106,48 2 1 R$119.993,01 

8 1 2 5 6 -1 0,00 36,15 1 2 R$45.372,11 

9 1 2 5 6 1 0,15 84,58 2 2 R$123.526,46 

10 3 1 0 6 1 0,90 90,03 1 2 R$118.774,90 

11 2 3 0 6 -1 0,36 88,97 1 1 R$91.052,98 

12 2 2 0 6 -1 0,46 70,65 2 1 R$77.364,93 

13 2 1 0 6 -1 0,55 50,81 3 1 R$59.757,23 

14 2 2 0 6 -1 0,46 102,26 2 1 R$114.842,67 

15 1 3 0 6 -1 0,26 70,03 1 1 R$70.675,03 

16 3 1 0 6 -1 0,65 114,81 1 2 R$155.108,00 

17 2 1 0 6 -1 0,55 70,88 1 1 R$71.581,42 

18 1 2 0 6 -1 0,36 55,04 2 1 R$59.543,29 

19 1 3 0 6 -1 0,26 117,59 2 2 R$177.918,74 

20 1 1 0 6 -1 0,45 38,43 1 1 R$37.915,85 

21 1 1 0 6 -1 0,45 44,77 2 2 R$62.757,94 

22 2 2 5 6 -1 0,00 63,76 2 2 R$91.126,86 

23 2 3 0 6 1 0,60 216,80 2 1 R$268.329,23 

24 1 1 0 6 -1 0,45 55,52 1 1 R$55.452,71 

25 1 1 0 6 1 0,70 101,16 2 1 R$113.510,86 

26 2 1 0 6 -1 0,55 35,70 2 1 R$38.049,96 
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Id Nº  Pavimentos ECE Distância Litologia Xistosidade Vulnerabilidade Área (m²) EC PA Valor Total 

27 1 2 0 6 1 0,60 47,99 1 1 R$47.675,44 

28 1 1 0 6 1 0,70 91,45 1 1 R$93.757,89 

29 2 1 0 6 1 0,80 86,46 1 1 R$88.311,53 

30 1 1 0 3 -1 0,33 35,10 3 1 R$40.740,18 

31 1 2 0 2 0 0,32 94,72 3 3 R$248.084,40 

32 3 3 1 4 1 0,53 299,86 3 1 R$446.907,49 

33 1 3 0 4 1 0,42 98,06 2 3 R$214.759,58 

34 2 2 5 4 1 0,17 116,98 2 2 R$176.865,98 

35 2 2 4 4 1 0,26 54,83 2 1 R$59.302,84 

36 2 2 1 4 1 0,53 63,88 2 1 R$69.578,91 

37 2 2 0 2 0 0,42 60,17 2 2 R$85.676,45 

38 2 2 0 2 0 0,42 104,98 2 1 R$118.163,30 

39 1 2 1 3 1 0,39 96,33 2 2 R$142.447,77 

40 2 2 0 3 1 0,58 116,80 2 1 R$132.743,92 

41 1 1 0 3 1 0,58 60,58 2 1 R$65.820,46 

42 2 2 0 3 1 0,58 93,70 2 2 R$138.175,48 

43 1 2 0 3 1 0,48 61,57 1 1 R$61.759,76 

44 1 2 0 5 0 0,44 57,91 2 2 R$82.267,93 

45 1 2 0 5 0 0,44 53,68 2 2 R$75.938,77 

46 2 1 0 5 1 0,76 54,52 1 1 R$54.417,73 

47 2 3 0 5 0 0,44 187,50 3 3 R$595.226,30 

48 3 2 0 5 0 0,64 147,61 2 1 R$172.087,24 

49 1 2 5 5 0 0,00 52,81 2 2 R$74.637,08 

50 1 2 0 6 1 0,60 64,11 1 1 R$64.424,97 

51 1 2 0 6 1 0,60 126,79 2 2 R$193.775,08 

52 3 2 3 6 1 0,53 243,66 2 3 R$692.615,06 
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Id Nº  Pavimentos ECE Distância Litologia Xistosidade Vulnerabilidade Área (m²) EC PA Valor Total 

53 5 2 3 6 1 0,73 96,24 2 2 R$142.304,58 

54 1 2 2 6 1 0,42 86,37 2 2 R$126.374,01 

55 2 2 1 6 1 0,61 127,19 3 3 R$354.865,04 

56 2 2 4 6 1 0,34 32,26 1 1 R$31.693,17 

57 3 2 0 2 0 0,52 136,65 2 2 R$211.128,02 

58 1 2 1 2 0 0,23 101,82 2 3 R$224.316,02 

59 2 2 2 2 0 0,24 98,00 3 3 R$258.273,87 

60 2 2 2 2 0 0,24 151,51 2 2 R$238.029,50 

61 2 2 0 2 0 0,42 84,04 2 1 R$93.015,68 

62 2 2 0 2 -1 0,30 92,54 2 2 R$136.293,20 

63 3 3 0 3 -1 0,34 132,27 3 2 R$230.776,62 

64 1 1 0 3 -1 0,33 118,84 2 1 R$135.283,93 

65 2 2 0 3 1 0,58 152,44 1 1 R$163.653,96 

66 2 2 1 3 1 0,49 178,70 2 2 R$289.636,62 

67 3 1 2 3 -1 0,35 131,83 2 1 R$151.687,04 

68 1 1 2 3 -1 0,15 55,87 2 1 R$60.478,58 

69 1 2 4 3 -1 0,00 72,79 2 1 R$79.847,39 

70 2 1 2 3 -1 0,25 102,13 2 2 R$151.958,59 

71 2 2 2 3 -1 0,15 55,82 3 3 R$136.203,82 

72 2 1 2 3 1 0,50 88,44 2 1 R$98.232,96 

73 3 1 2 3 1 0,60 77,11 1 1 R$78.227,79 

74 1 1 2 3 1 0,40 118,81 1 2 R$161.139,06 

75 2 1 0 5 1 0,76 152,12 3 2 R$272.185,87 

76 2 1 0 5 1 0,76 60,28 1 1 R$60.415,52 

77 2 1 0 5 1 0,76 56,72 1 1 R$56.694,17 

78 1 2 2 3 -1 0,05 126,06 1 1 R$132.632,41 
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Id Nº  Pavimentos ECE Distância Litologia Xistosidade Vulnerabilidade Área (m²) EC PA Valor Total 

80 2 1 1 1 -1 0,26 50,87 2 1 R$54.857,39 

81 3 2 0 1 -1 0,36 101,55 2 2 R$151.005,29 

82 2 1 0 6 -1 0,55 134,56 2 2 R$207.414,35 

83 2 1 0 5 0 0,64 68,36 2 1 R$74.726,49 

84 1 1 0 3 -1 0,33 62,76 2 1 R$68.303,53 

85 1 1 0 5 0 0,53 65,63 2 2 R$93.974,35 

86 2 2 0 3 -1 0,34 37,94 1 1 R$37.416,52 

87 1 2 0 3 -1 0,23 80,72 1 1 R$82.110,48 

88 2 1 0 5 0 0,64 62,32 1 1 R$62.548,78 

89 1 2 0 5 0 0,44 34,98 1 1 R$34.427,81 

90 1 2 0 5 0 0,44 43,63 2 1 R$46.787,39 

91 1 2 0 5 0 0,44 26,01 2 1 R$27.519,72 

92 3 2 0 6 1 0,80 107,10 2 2 R$160.211,50 

93 1 2 0 6 1 0,60 60,30 2 1 R$65.499,72 

94 1 2 0 6 1 0,60 105,26 2 2 R$157.143,55 

95 1 1 0 6 1 0,70 65,04 1 1 R$65.403,22 

96 1 1 0 6 -1 0,45 75,16 3 1 R$90.258,12 

97 1 2 0 6 -1 0,36 90,31 2 2 R$132.687,86 

98 1 2 0 3 -1 0,23 76,66 1 1 R$77.740,34 

99 3 2 0 3 -1 0,44 115,70 2 1 R$131.373,17 

100 1 2 0 3 -1 0,23 56,20 1 1 R$56.156,87 

101 1 2 0 3 -1 0,23 143,17 3 2 R$253.253,93 

102 2 2 1 3 1 0,49 122,13 3 1 R$152.872,87 

103 2 2 0 3 -1 0,34 133,72 3 1 R$169.150,87 

104 1 2 0 3 -1 0,23 32,48 1 2 R$40.624,73 

105 1 2 0 3 1 0,48 139,79 1 1 R$148.618,97 
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Id Nº  Pavimentos ECE Distância Litologia Xistosidade Vulnerabilidade Área (m²) EC PA Valor Total 

106 1 2 0 3 1 0,48 40,09 1 1 R$39.598,01 

108 1 2 0 3 1 0,48 59,10 3 1 R$69.997,15 

109 1 2 1 3 1 0,39 64,96 2 2 R$92.961,54 

110 1 2 2 3 1 0,30 160,47 2 2 R$254.682,00 

111 2 2 0 3 1 0,58 108,91 2 1 R$122.977,13 

112 2 2 4 3 1 0,22 250,00 1 1 R$290.268,83 

113 2 2 1 3 1 0,49 68,89 2 2 R$98.977,37 

114 1 2 5 3 1 0,03 103,05 3 1 R$126.812,67 

115 3 2 1 3 1 0,59 107,79 2 1 R$121.602,97 

116 3 2 0 3 1 0,68 97,84 2 1 R$109.490,67 

117 1 2 0 3 1 0,48 42,27 2 2 R$59.107,60 

118 1 2 0 3 1 0,48 53,43 2 2 R$75.555,06 

119 2 2 1 3 1 0,49 27,36 1 1 R$26.786,29 
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