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MORFOMETRIA DE ENCOSTAS E REVEGETAÇÃO EM CICATRIZES DE 

MOVIMENTOS DE MASSA: UM ESTUDO DE CASO EM NOVA FRIBURGO / RJ 

 

RESUMO 

Movimentos de massa desencadeados por altos índices de precipitação em um curto intervalo de tempo são uma 

problemática recorrente nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, sobretudo nas áreas mais próximas às escarpas da 

Serra do Mar. No estado do Rio de Janeiro, a concentração de chuvas aliada às características fisiográficas da 

região serrana geram condições propícias para a ocorrência de movimentos de massa, que deixam rastros de 

destruição na paisagem e transportam vertente abaixo diversos tipos de material. O estudo de caso analisado tem 

início no evento pluviométrico extremo ocorrido em janeiro de 2011 na Região Serrana do estado do Rio de 

Janeiro, no qual, particularmente, Nova Friburgo foi o município que apresentou maiores índices pluviométricos 

em 24h, sendo o mais atingido por enchentes e movimentos de massa. Tendo como base as cicatrizes de 

movimentos de massa, o objetivo deste trabalho é verificar, após aproximadamente quatro anos e meio, o estado 

do processo de revegetação de cicatrizes na área de estudo em questão, que abrange parte da alta vertente, além 

da média e baixa vertente da bacia do Córrego Dantas, situada no município de Nova Friburgo / RJ. Para tal, foi 

realizada a interpretação da cobertura do solo das cicatrizes de movimentos de massa com as imagens de satélite 

RapidEye de 2015. Além disto, buscou-se identificar a associação entre morfometria de encostas (declividade, 

orientação de vertentes e curvaturas de encostas) e o processo de revegetação nestas áreas. Os resultados 

demonstram que cerca de 80% das áreas de cicatrizes passíveis de revegetação iniciaram o reestabelecimento de 

sua cobertura vegetal de forma espontânea no período de 2011 a 2015. Verificou-se que o processo de 

revegetação apresenta melhores resultados em áreas de menor elevação, nos trechos de baixa declividade das 

encostas, e em encostas voltadas para a componente Norte. Tendo em vista os resultados obtidos, conclui-se que 

há uma relação entre morfometria e revegetação de encostas.  

Palavras-chave: 1. revegetação. 2. morfometria de encostas. 3. geoprocessamento. 4. Nova Friburgo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



MORFOMETRIA DE ENCOSTAS E REVEGETAÇÃO EM CICATRIZES DE 

MOVIMENTOS DE MASSA: UM ESTUDO DE CASO EM NOVA FRIBURGO / RJ 

 

ABSTRACT 

 
Mass movements triggered by high precipitation rates in a short period of time are a recurrent problem in the 

southern and southeastern regions of Brazil, especially in the areas closest to the scarps of the Serra do Mar. In 

the state of Rio de Janeiro, rainfall concentration allied to the physiographic characteristics of the mountainous 

region generate favorable conditions for the occurrence of mass movements, which leave traces of destruction in 

the landscape and may convey the slope of several types of material. The case study analyzed begins in the 

extreme rainfall event occurred in January 2011 in Região Serrana of the state of Rio de Janeiro, in which, in 

particular, Nova Friburgo was the municipality that presented the highest pluviometric indexes in 24 hours, 

being the most affected by floods and mass movements. Based on scars of mass movements, the objective of this 

work is to verify, after approximately four years and six months, the state of the process of revegetation of scars 

in the study area in question, which covers part of the high slope, besides the average and low slope of the 

Córrego Dantas basin, located in the municipality of Nova Friburgo / RJ. For this purpose, the interpretation of 

the ground cover of the mass movement scars with the RapidEye satellite images of 2015 was performed. In 

addition, we sought to identify the association between slope morphometry (slope, slope orientation and slope 

curvatures) and the revegetation process in these areas. The results show that about 80% of the areas of scars 

subject to revegetation began to re-establish their vegetation cover spontaneously in the period from 2011 to 

2015. It was verified that the revegetation process presents better results in areas of lower elevation, in the 

stretches of low slopes, and on slopes facing North. In view of the results obtained, it can be concluded that there 

is a relationship between morphometry and revegetation of hillslopes. 

Keywords: 1. revegetation. 2. hillslopes morphometry. 3. geoprocessing. 4. Nova Friburgo. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

No estado do Rio de Janeiro é comum a ocorrência de inundações e movimentos de 

massa em virtude de eventos de elevada pluviometria, sobretudo no verão, por conta da 

conjugação de uma série de fatores, tais como zonas de convergência de umidade e processos 

convectivos resultantes de elevadas temperaturas. Na região Serrana do Rio de Janeiro, mais 

especificamente no município de Nova Friburgo, somam-se elementos como um relevo 

predominante montanhoso a escarpado (CPRM, 2013) e a ocupação irregular de encostas – 

agravando a susceptibilidade da região a desastres naturais. De acordo com a Secretaria de 

Defesa Civil (SEDEC) (2013), os principais desastres naturais ocorridos no sudeste brasileiro 

estão associados a chuvas intensas capazes de desencadear movimentos de massa e 

inundações nas baixadas adjacentes.  

Entre a noite do dia 11 e a madrugada do dia 12 janeiro de 2011, chuvas torrenciais 

atingiram o estado do Rio de Janeiro e causaram um dos maiores desastres naturais dos 

últimos anos no país por conta de uma série de causas estudadas por Canedo et al. (2011) que 

classificam este evento como algo extraordinário. A explicação tem como base os índices 

pluviométricos muito acima da média nos primeiros dias do ano que contribuíram para saturar 

os solos da região. As chuvas pré-frontais no dia 11 e a posterior formação de uma nuvem 

cumulus nimbus na madrugada do dia 12, por conta da atuação da Zona de Convergência do 

Atlântico Sul (ZCAS) que trouxe umidade advinda da região amazônica, foram os principais 

agentes causadores das fortes chuvas, com um pico de altíssima intensidade que durou pouco 

mais de 4 horas (CANEDO et al, 2011). 

Além disso, Oliveira (2014) destaca que o valor médio da série pluviométrica de 

novembro de 2008 até janeiro de 2011, nas estações climatológicas de Ypu e Pico Caledônia, 

foi muito superior à média climatológica destas estações, sobretudo na última, onde foram 

registrados 221 mm como valor médio desta série, em contraste com a média climatológica de 

112 mm para tal estação, conforme possível observar no Gráfico 1. Desta forma, o 

encharcamento e a saturação dos solos nos meses anteriores pode ter potencializado a 

magnitude deste evento.   
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Gráfico 1: Acumulado mensal de precipitação na estação Pico Caledônia e climatologia 

(1961-1990) 
(Fonte: Oliveira, 2014) 

 

Dentre os desdobramentos dessa alta pluviosidade registrada, é possível listar: a morte 

de centenas de pessoas e milhares de desabrigados em mais de 20 municípios do estado do 

Rio de Janeiro. Especificamente, em Nova Friburgo, a magnitude do evento foi tamanha que 

em menos de 3 dias a pluviosidade registrada entre os dias 12 e 14 de janeiro atingiu os 

208mm correspondentes à normal climatológica de Nova Friburgo para o mês inteiro de 

janeiro (PINHEIRO et al, 2011). Estes números resultaram em diversas consequências 

socioeconômicas e ambientais, destacando-se centenas de mortes, e milhares de cicatrizes de 

movimentos de massa ao longo da Região Serrana do Rio de Janeiro, com destaque para o 

município de Nova Friburgo.  

Enquanto a população e a economia de Nova Friburgo se recuperavam deste desastre, 

ocorreu paralelamente o ressurgimento da paisagem local. Este é um dos municípios do 

estado do Rio de Janeiro que mais conserva sua cobertura florestal (ATLANTICA, SOS 

MATA, et al, 2017) expressivamente composta por Mata Atlântica em distintos estágios de 

sucessão ecológica, e a recuperação de fragmentos florestais pode indicar a resiliência 

ambiental de uma área susceptível a perturbações (GUARIGUATA, 2001). O não 
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reestabelecimento da cobertura vegetal pode vir a comprometer a biota local e gerar um efeito 

de borda em seu entorno imediato, provocando alterações físico-bióticas que, dependendo do 

grau de desequilíbrio, pode implicar a ocorrência novos movimentos (COELHO NETTO, 

1996).  

Além da declividade, a forma do terreno, tanto a curvatura vertical quanto horizontal 

são fundamentais para o entendimento da influência que a morfometria de encostas exerce 

sobre os movimentos de massa (VALERIANO, 2008a) e sobre o consequente processo de 

revegetação local. Ayalew et al. (2004) afirmam que existe alta tendência a ruptura de uma 

encosta quando se tem ao menos uma das curvaturas côncava, devido à possibilidade de 

acúmulo de água no solo. 

O mapeamento da recuperação da cobertura vegetal de uma bacia hidrográfica pode se 

configurar como uma potencial ferramenta para definição de estratégias para restauração de 

potenciais áreas degradadas, uma vez que estas possam apresentar algum tipo de 

susceptibilidade a novos movimentos de massa e, consequentemente, um risco para 

populações rurais ou urbanas instaladas em suas proximidades. 

As discussões aqui trazidas podem ser significativas a partir do momento em que são 

identificadas áreas que não possuem capacidade de revegetação espontânea, sendo necessário 

um manejo adequado do solo para o reestabelecimento de sua cobertura vegetal, podendo 

também  servir como base para estudos com a premissa de avaliar a dinâmica de sucessão 

ecológica ou a resposta geohidroecológica de áreas específicas de Mata Atlântica alguns anos 

após um distúrbio. 
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1.1 – Objetivos 

 O presente trabalho tem como objetivo geral avaliar a revegetação natural em um 

intervalo de quatro anos e meio nas áreas atingidas pelos movimentos de massa ocorridos em 

decorrência do evento de alta pluviosidade registrado em Janeiro de 2011, relacionando os 

resultados obtidos à morfometria de encostas.  

 As principais ferramentas utilizadas para a identificação das áreas que reestabeleceram 

sua cobertura vegetal são as geotecnologias, com base em recursos das áreas de 

sensoriamento remoto e geoprocessamento. Busca-se, portanto, utilizar técnicas de integração, 

manipulação e análise de dados espaciais para alcançar o objetivo proposto. 

 É igualmente importante compreender as razões pelas quais algumas áreas não 

reestabeleceram sua cobertura vegetal, e o cruzamento de informações acerca da 

geomorfologia da área de estudo com outras informações pode configurar-se como uma 

potencial ferramenta para tal.  

 De maneira a alcançar o objetivo geral proposto, os objetivos específicos são definidos 

de modo a: 

 Calcular a área total atingida pelas cicatrizes dos movimentos de massa na área 

de estudo; 

 Identificar a área que apresentou algum estágio de revegetação desde janeiro de 

2011 até outubro de 2015; 

 Gerar os mapas de altimetria, declividade, orientação de vertentes e curvaturas 

horizontal e vertical da área de estudo;  

 Identificar as variáveis geomorfométricas predominantes nas áreas revegetadas 

e não revegetadas ao longo da área de estudo; 

 Elaborar tabelas estatísticas com as informações a respeito do cruzamento entre 

variáveis geomorfométricas e revegetação de cicatrizes. 
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2. ÁREA DE ESTUDO 

 

 

 A área de estudo em questão faz parte da Bacia Hidrográfica do Córrego Dantas, 

principal afluente do rio Bengalas, compreendendo parte da alta vertente, além da totalidade da 

média e baixa vertentes, priorizando áreas onde houve ocorrência de movimentos de massa. A área de 

aproximadamente 4.440 ha está distribuída pelo distrito sede de Nova Friburgo, que apresenta 

as áreas mais urbanizadas do município, e pelos distritos de Conselheiro Paulino e Campo do 

Coelho. A principal via de acesso é RJ-130, que corta parte da bacia e liga os municípios de 

Nova Friburgo e Teresópolis. A Figura 1 mostra o limite da área de estudo e sua posição em 

relação ao município de Nova Friburgo.   

 

Figura 1: Mapa de localização da área de estudo 

 

 



14 
 

2.1 – Histórico e caracterização socioeconômica  

 

O município de Nova Friburgo foi fundado no ano de 1820 por D. João VI objetivando 

a introdução de técnicas e alguns tipos de cultivos comuns na Europa. Sua ocupação por parte 

de colonos suíços e alemães trazidos pela Coroa Portuguesa representou uma forma de defesa 

territorial a partir do povoamento do interior do continente (LESSA, 2013). A estratégia de 

ocupar estas áreas com povos de origem europeia estava relacionada à experiência destes com 

cultivos típicos de climas temperados e com práticas modernas de agricultura e agropecuária, 

os principais alicerces da produção de Nova Friburgo neste momento.  

De acordo com Araujo e Mayer (2003), tal estratégia não obteve o êxito esperado por 

conta de fatores limitantes como solos pouco espessos e encostas íngremes inerentes a Serra 

dos Órgãos. Desta forma, ao invés da adoção de práticas comuns na Europa como o arado e a 

tração animal, foram adotadas técnicas de manejo tradicionais e cultivo não intensivo de grãos 

e outros gêneros agrícolas, com destaque para o café (SANTOS, 2014). Posteriormente, estas 

práticas foram gradativamente substituídas por pastagens.  

Ainda no século XIX, o município passou a receber um contingente populacional 

oriundo da capital, deixando de ser uma vila rural para se tornar uma cidade em vias de 

industrialização. De acordo com Araujo (2003), o núcleo urbano de Nova Friburgo 

estabeleceu-se com a construção de casas, prédios públicos, e pequenas fábricas, localizando-

se ao longo de uma planície próxima à confluência dos rios Santo Antônio e Cônego, onde se 

forma o Rio Bengala.  

O processo de industrialização se consolida de fato no século XX, a partir da década 

de 30 com o estabelecimento da indústria têxtil e, ainda com mais força, na segunda metade 

deste século, com a chegada das indústrias de metalurgia (ARAUJO, 2003). Assim, a 

infraestrutura urbana se concentrou no distrito sede de Nova Friburgo e posteriormente se 

expandiu em direção a outros distritos. De acordo com o Censo Demográfico de 2010, o 

município conta com uma população de mais de 182 mil habitantes distribuídos em oito 

distritos, onde quase 160 mil residem em área urbana (BRASIL, 2010). 
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2.2 – Caracterização Fisiográfica 

 

Com relação à geologia, a área de estudo está inserida no Terreno Oriental da Faixa 

Móvel Ribeira, havendo corpos intrusivos pertencentes ao Complexo Rio Negro e às Suítes da 

Serra dos Órgãos e Nova Friburgo (TUPINAMBÁ et al., 2012). Na área em estudo, então, 

podem ser encontrados migmatitos heterogêneos e ortognaisses de granulação grossa e 

foliação descontínua, além de estruturas de composição granítica cuja granulação varia com a 

idade – sendo as mais antigas caracterizadas por uma granulação média a grossa, enquanto os 

granitóides mais recentes associados às granulometrias mais finas, originando maciços 

intrusivos de menor expressão. Tais rochas possuem distintos graus de deformação dúctil e 

rúptil, com predomínio das direções NW-SE e NE-SW (TUPINAMBÁ et al., 2012). 

Segundo Pinto e Freitas (2012), a configuração topográfica dos divisores da bacia 

resulta em um vale assimétrico e a orientação da drenagem principal se dá no sentido SW-NE, 

seguindo o alinhamento das estruturas tectônicas definidas pela foliação principal das rochas 

da Faixa Móvel Ribeira, com pequenas contribuições de afluentes orientados no sentido N-S.  

O município de Nova Friburgo está localizado no domínio morfoescultural Escarpas 

Serranas, inserido na unidade morfoestrutural do Cinturão Orogênico do Atlântico 

(DANTAS, 2001).  Seu relevo, bastante acidentado, alterna entre o montanhoso e o 

escarpado, apresentando algumas das maiores elevações do Estado do Rio de Janeiro, como o 

Pico da Caledônia e o Pico Maior, que compõem o Parque Estadual dos Três Picos, e 

possuem altitude superior a 2.200 metros. O padrão de relevo predominante é o domínio 

montanhoso, com presença também de morros baixos a elevados, além de colinas dissecadas 

e, com menor destaque, planícies de inundação (CPRM, 2013). Sendo assim, a paisagem local 

é composta em grande parte por vertentes íngremes, côncavas, retilíneas e convexas, além de 

topos de cristas alinhados, aguçados ou levemente arredondados que sobressaem na paisagem.  

De acordo com Dantas et al. (2005) a distribuição dos tipos de solos está fortemente 

relacionada com as formas de relevo encontradas na região. Em meio à grande diversidade de 

solos, torna-se possível destacar três tipos deles: Cambissolos Háplicos, Latossolos 

Vermelho-Amarelos e Neossolos Litólicos. Os Cambissolos Háplicos, unidade pedológica 

caracterizada por um horizonte B incipiente, encontrada nas baixas vertentes, podendo variar 

desde suave ondulado a escarpado, predominando em compartimentos de relevo cuja 
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declividade é acentuada, a exemplo das vertentes. Os Latossolos Vermelho-Amarelos podem 

ser encontrados em formas de relevo com menor elevação e declividade, podendo variar de 

suavemente ondulado a ondulado, apresentando um horizonte B bastante desenvolvido e 

maiores profundidades que os demais. Presentes em menor proporção, os Neossolos Litólicos 

são solos rasos localizados nas cotas mais altas de formas de relevos montanhosas a 

escarpadas, sendo característicos de áreas de transição entre os Cambissolos e afloramentos 

rochosos.  

Seu clima pode ser classificado como mesotérmico brando superúmido, de acordo com 

a classificação proposta por Nimer (1989), com temperaturas amenas durante todo o ano, 

equivalendo na classificação de Koppen ao tipo Cwb, clima temperado marítimo ou tropical 

de altitude. A temperatura média local é amena, de 18,4° C, e a amplitude térmica anual não 

supera os 9°C. O principal fator que explica as condições climatológicas é a altitude desta 

área, marcada na paisagem por formas de relevo montanhosas, que tem papel fundamental na 

redução da temperatura média local. A precipitação acumulada média anual é de 1.279 mm 

(INMET, 1992), estando os maiores níveis de pluviosidade associados aos meses de verão.  

Nova Friburgo está inserida no bioma denominado Mata Atlântica, tendo como 

formação vegetal dominante a Floresta Ombrófila Densa Montana (VELOSO et al., 1991). 

Esta classificação se justifica pelo fato de ser uma vegetação de médio/alto porte, perenifólia, 

característica de áreas com médias a elevadas temperaturas e de alta e bem distribuída 

precipitação, com no máximo 60 dias secos. É uma formação Montana por conta de estar 

distribuída entre as altitudes de 500m a 1.500m – estando em conformidade com a 

classificação proposta pelo IBGE (BRASIL, 1992), que enquadra a Floresta Ombrófila Densa 

Montana como uma cobertura vegetal caracterizada por macro e mesofanerófitos, além de 

lianas lenhosas e epífitas em abundância. Os remanescentes locais de cobertura florestal 

original (mata clímax) apresentam uma formação densa, multi-estratificada, com grande 

diversidade de espécies e indivíduos emergentes. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Nesta seção foi buscado abordar os principais conceitos que norteiam nosso trabalho e 

levantar alguns estudos que versam sobre temáticas similares, trazendo contribuições a 

respeito de aspectos referentes a movimentos de massa e revegetação de fragmentos de Mata 

Atlântica em outras áreas do estado do Rio de Janeiro, de forma a viabilizar análises espaciais 

de cicatrizes de movimentos de massa e o cruzamento destas informações com variáveis 

geomorfométricas e outros elementos inerentes ao meio físico. 

 

3.1– Movimentos de massa 

Os movimentos de massa podem ser definidos como o conjunto de processos de 

movimento do solo, rocha e/ou vegetação ao longo da vertente sob a influência direta da força 

de gravidade (TOMINAGA et al, 2009), sendo processos naturais na evolução das encostas e 

passíveis de potencialização por meio da ação antrópica. A maioria destes movimentos de 

massa deixa cicatrizes no terreno (Figura 2). 

Figura 2: Conjunto de movimentos de massa ocorridos na Região Serrana do Rio de Janeiro 
(Fonte: Adaptado de LEMBRUGER et al. 2011.) 
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Uma das principais classificações que se tornou referência mundial foi a de Varnes 

(1978), na qual para cada tipo de movimento há uma associação quanto ao material 

envolvido, que pode ser rocha ou solo – subdividido de acordo com sua granulometria. Dentre 

as classificações brasileiras, é possível destacar as de Freire (1965), Guidicini e Nieble (1984) 

e Augusto Filho (1992), comumente utilizada como referência por conta de sua praticidade.  

É válido frisar que a abordagem em relação ao tipo de classificação de movimentos de 

massa varia de acordo com as necessidades do pesquisador e com os fatores naturais 

impactantes na área de estudo em questão, apresentando, cada uma, vantagens e limitações 

particulares. Neste trabalho adotou-se a classificação proposta por Augusto Filho (1992), 

detalhada na Tabela 1. Tal esquematização apresenta os principais tipos de movimentos de 

massa na dinâmica ambiental brasileira, dividindo-os em quatro classes de acordo com 

características como o material envolvido, a geometria mobilizada e a velocidade do 

movimento. 
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Tabela 1: Tipos de movimentos de massa

 

Fonte: Adaptada de Augusto Filho (1992) 
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 De acordo com Oliveira Filho (2012), na região serrana do Rio de Janeiro, parte 

integrante do domínio morfoclimático de Mares de Morros (AB’SABER, 2003), a tipologia 

predominante de movimento de massa corresponde aos deslizamentos ou escorregamentos. 

Contudo, as encostas serranas, de modo geral, podem também ser afetadas por corridas 

quando os materiais se comportam como fluidos altamente viscosos (CUNHA; GUERRA, 

2003). Este fato, aliado a centenas de deslizamentos ocorridos em 2011, conferiram ao evento 

um maior poder destrutivo, revelando cicatrizes erosivas com formas mais alongadas ao longo 

da paisagem local. Negreiros (2011) confirma o poder destrutivo destes tipos de movimento 

de massa quando associados a áreas acidentadas alteradas por meio da ação antrópica: 

Esses desastres associados aos deslizamentos, principalmente os 

movimentos translacionais e fluxos detríticos, característicos de regiões 

montanhosas, podem ter seu poder destrutivo ampliado por conta da 
degradação ambiental da paisagem, que tende a intensificar a magnitude e a 

frequência dos deslizamentos (NEGREIROS, 2011, p.2) 

 

3.2 – Variáveis Geomorfométricas 

Conforme anteriormente explicitado, estudos sobre movimentos de massa podem 

considerar uma série de variáveis que atuam concomitantemente. Dentre elas, destaca-se aqui 

a geomorfologia, que estuda formas de relevo como as encostas, que por sua vez possuem 

variáveis geomorfométricas passíveis de estudo. Algumas destas podem ser extraídas a partir 

de operações de vizinhança (VALERIANO, 2005), a exemplo da declividade, da orientação 

de vertentes e das curvaturas de encosta (Figura 3).  

 
Figura 3: Variáveis geomorfométricas locais derivadas da altimetria.  

(Fonte: Valeriano, 2008a) 
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De acordo com Valeriano (2008a), a declividade consiste no ângulo de inclinação 

zenital da superfície do terreno em relação à horizontal e seus valores podem variar de 0° a 

90°, podendo também estar expressos também como tangente do ângulo de inclinação na 

forma de porcentagem. Este cálculo pode ser realizado a partir da diferença altimétrica e da 

distância entre píxeis vizinhos do Modelo Digital de Elevação em meio a um sistema 

georreferenciado. 

A estabilidade é inversamente proporcional ao ângulo de inclinação de uma encosta 

por conta de sua estreita associação com o processo de transporte gravitacional 

(VALERIANO, 2008a). Fernandes et al. (2001) alertam para a dificuldade em analisar esta 

variável de forma isolada, tendo em vista que a condição de estabilidade de uma encosta pode 

estar associada a outras variáveis ou a parâmetros na paisagem que interagem entre si. 

Segundo Valeriano (2008a), a curvatura vertical está relacionada ao processo de 

migração e acúmulo de materiais pela ação da gravidade na superfície. Corresponde à forma 

da vertente observada em perfil, podendo ser classificada em convexa, retilínea e côncava.  

 A curvatura horizontal desempenha um papel fundamental em relação ao balanço hídrico, 

uma vez que define as áreas onde ocorre concentração de fluxos. Expressa o formato da 

vertente quando observada em planta ou projeção horizontal, podendo ser classificadas como 

divergentes, planares ou convergentes (Figura 2). Considerando as águas pluviais e a direção 

exercida por esses fluxos nas encostas, as vertentes divergentes tendem a dispersá-los, 

enquanto as áreas de curvatura convergente tendem a concentrá-los, sendo comum nestas 

áreas a presença de canais de escoamento superficial. Desta forma, o formato côncavo-

convergente representa a máxima concentração e acúmulo do escoamento, ao passo que a 

combinação convexa-divergente representa a maior dispersão do escoamento (VALERIANO, 

2008a).  

Ainda de acordo com Valeriano (2008a), a orientação de vertentes, também 

comumente chamada de aspecto, é definida como o ângulo azimutal que corresponde à maior 

inclinação do terreno no sentido descendente. Seus valores são expressos em graus e variam 

de 0° a 360°. Trata-se de uma derivada de segunda ordem, considerada, em outras palavras, 

como a direção da declividade, a qual está intimamente relacionada. 

Sestini e Florenzano (2004) buscaram uma correlação entre as cicatrizes de 

movimentos de massa e as variáveis geomorfométricas. Mesmo que de forma generalista, é 

possível perceber na passagem abaixo que os autores realizam um cruzamento das 



22 
 

informações de declividade e curvatura do relevo e descrevem as alterações na paisagem e na 

topografia local após a ocorrência de um movimento de massa. 

As formas das cicatrizes geradas por deslizamentos são geralmente elípticas 
ou cônicas (...). Essas cicatrizes se desenvolvem, geralmente, em setores 

côncavos das vertentes, ao longo de linhas de drenagem ou em torno de 

alterações antrópicas (estradas, por exemplo), estendendo-se sobre alta ou 
média vertente (em declives maiores que 20º) e depositando o material 

removido em pontos de baixa vertente e vales (...). (SESTINI e 

FLORENZANO, 2004, p. 59) 
  

Gonçalves e Francisco (2016) confirmam a relação entre as variáveis 

geomorfométricas e os movimentos de massa. Em seu estudo na região serrana fluminense foi 

constatado, a partir da sobreposição entre as cicatrizes, curvatura e cobertura da terra, que as 

cicatrizes predominam nas seções convergentes e planares em todas as classes temáticas. 

Especificamente em relação à ocorrência de cicatrizes em áreas de fragmentos florestais, 

constatou-se que esta é maior onde a declividade é mais elevada, alcançando valor máximo no 

intervalo entre 30° e 35°. 

 

3.3 – Reestabelecimento da cobertura vegetal e sucessão ecológica 

 

 Conforme discutido anteriormente, os movimentos de massa são fenômenos naturais 

na evolução das encostas, e podem ser intensificados a partir de transformações ambientais 

associadas, entre tantos elementos, à degradação de florestas. Neste ponto é preciso ressaltar o 

relevante papel da cobertura vegetal
1
, que entre inúmeros aspectos positivos, é responsável 

por colaborar em grande parte pela estabilidade dessas encostas, protegendo o solo da ação 

erosiva das chuvas.  

 As ocorrências de movimentos de massa geram cicatrizes erosivas que provocam 

aberturas do dossel florestal que, dependendo de seu tamanho, podem acarretar em mudanças 

hidro-climáticas (NEGREIROS, 2006) em seu entorno imediato promovendo a degradação da 

floresta adjacente. De acordo com Coelho Netto (1996), as consequências dessa degradação 

podem se manifestar de distintas maneiras, desde o aumento de temperatura nas bordas 

                                                             
1
 De acordo com Conti e Furlan (2011), as florestas tropicais cobrem menos de 10% da superfície do planeta e 

constituem mais da metade dos 75% de toda a fitomassa terrestre referente às florestas. 
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florestais, que prejudicaria espécies com dificuldade de adaptação a esta nova realidade, até a 

ocorrência de novos deslizamentos nas áreas circundantes a estas clareiras. 

 Ao estudar a reestruturação da vegetação em uma clareira localizada em uma encosta 

íngreme na Floresta da Tijuca, Negreiros (2006) verificou alguns elementos como a queda de 

árvores e presença de muitos galhos na serrapilheira em áreas de florestas adjacentes a uma 

clareira ainda não revegetada, possivelmente por conta da incidência direta de ventos nas 

áreas de borda florestal. A dificuldade de recuperação dessa cicatriz estaria associada à ação 

de um escoamento superficial frequentemente observado, responsável por alterar 

significativamente as relações biota-solo-água no interior da clareira e limitar seu processo de 

revegetação (ROCHA LEÃO, 1997; NEGREIROS, 2011). Além da incidência direta de 

ventos, Montezuma (2005) observa que as áreas que sofrem efeito de borda podem apresentar 

modificações nas dinâmicas de luminosidade, umidade e temperatura nesse sistema florestal. 

 O reestabelecimento da cobertura vegetal em clareiras não ocorre de maneira 

homogênea. Este processo tende a ocorrer a partir das bordas em direção ao centro, sendo 

mais eficaz na sua porção médio inferior pelo fato de que a zona deposicional acumula a 

maior parte da matéria orgânica remobilizada pelos movimentos de massa (ROCHA LEÃO, 

1997). A forma e o tamanho das clareiras, além da quantidade de solo remanescente são 

fatores que influenciam diretamente a dinâmica de refuncionalização de uma clareira. Em seu 

estudo em áreas montanhosas de Porto Rico, Guariguata (1990), ao verificar que o processo 

de revegetação ocorreu rapidamente, aponta que as florestas tropicais podem se configurar 

como ambientes altamente resilientes, desde que apresentem as condições necessárias para tal. 

 Em estudo realizado sobre a revegetação na bacia de Shintategawa, localizada no 

sudoeste do Japão, Devkota et al. (2006) analisaram o processo de revegetação de cicatrizes 

de movimentos de massa em áreas florestais partir da análise em campo de amostras 

quadradas. Em seu estudo, concluiu-se que estas cicatrizes estão localizadas em áreas com 

declividade média de 34 a 36% em solos rasos (0,3-0,6m de profundidade). Seus resultados 

apontaram que em até seis anos, até 70% da área já havia sido colonizada por espécies 

herbáceas, e que a orientação de vertentes foi decisiva para a ocupação de determinadas 

espécies. 

 Há uma série de classificações que se baseiam na divisão das espécies vegetais entre 

aquelas de estágios iniciais e tardios da sucessão, de acordo com uma série de fatores como a 
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quantidade de luz necessária em cada fase de regeneração, o tamanho das sementes, os 

mecanismos de dispersão, entre outros. Conforme proposto por Budowski (1965), as espécies 

florestais podem ser divididas em quatro grupos ecológicos. Nesta classificação, o autor 

apresenta 21 características da floresta tropical que se modificam através dos estágios de 

sucessão. Os dois primeiros grupos, as pioneiras e as secundárias iniciais, estão associados à 

origem do processo, enquanto as espécies secundárias tardias e climáxicas referem-se aos 

estágios mais avançados de sucessão. Tais grupos sucessionais apresentam distintos 

comportamentos e exigências (BRANCALION, 2009). As espécies pioneiras se caracterizam, 

em geral, entre uma série de fatores, por uma expressiva produção de sementes, apresentando 

crescimento rápido, ciclo de vida curto e alta densidade populacional, desta forma, passíveis 

de colonizar áreas de solo empobrecido e desprovidas de sombra. Por sua vez, as espécies 

climáxicas não apresentam grande produção de sementes, sendo seu crescimento mais lento, 

seu ciclo de vida mais longo, caracterizando-se por uma menor densidade populacional.  

 A Resolução CONAMA nº 6 de 1994 apresenta definições e parâmetros mensuráveis 

para a análise de sucessão ecológica da Mata Atlântica no estado do Rio de Janeiro. Nela, as 

vegetações florestais dividem-se em primárias e secundárias. As formações primárias são 

descritas como: 

“a forma de vegetação de máxima expressão local, com grande diversidade 
biológica, sendo os efeitos das ações antrópicas mínimos, a ponto de não 

afetar significativamente suas características originais de estrutura e de 

espécies.” (BRASIL, 1994) 

 As formações que se apresentam em estágio secundário são aquelas resultantes de 

processos naturais de sucessão, após supressão total ou parcial de vegetação primária, seja por 

causa natural ou ação antrópica (BRASIL, 1994), podendo encontrar-se nos estágios inicial, 

médio e avançado de regeneração, de acordo com alguns parâmetros dispostos na Tabela 2. 

Tabela 2: Estágios de regeneração e principais parâmetros da vegetação de acordo com a 

Resolução CONAMA n°6 de 1994. 

Estágio de 

regeneração 
Fisionomia Cobertura 

DAP médio 

(cm) 

Altura 

média (m) 

Idade da 

comunidade 

(anos) 

Inicial Herbácea/arbustiva Aberta ou fechada 5 5 0 a 10 

Médio Arbustiva/arbórea 
Fechada; início de 

diferenciação em estratos 
10 a 20 12 11 a 25 
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Avançado Arbórea 

Fechada; dossel relativamente 

uniforme no porte; árvores 

emergentes com subosque já 

diferenciado 

20 
Acima de 

20 
Acima de 25 

Fonte: Elaborado pelo autor  

 A revegetação em uma cicatriz de movimentos de massa pode ocorrer de forma 

espontânea quando os processos ecológicos não são totalmente interrompidos. Apresentando 

condições de clima e solo favoráveis, ausência de espécies invasoras (MORAES et al., 2006) 

e proximidade com remanescentes de vegetação nativa (NEGREIROS, 2006), há grandes 

chances de que ocorra a condução da regeneração natural dessa área. 

 Contudo, muitas vezes estas condições não se encontram em consonância e a 

regeneração natural da área torna-se impossibilitada. Barbosa et al. (2006) e Moraes et al. 

(2006)  apresentam algumas técnicas de manejo de áreas florestais degradadas
2
. 

Diferentemente da regeneração natural, onde não é requerida qualquer forma de intervenção 

direta nos processos ecológicos, técnicas como a implantação de espécies arbustivas e 

arbóreas nativas regionais possuem um alto grau de intervencionismo. 

 A implantação de espécies arbóreas é um procedimento onde é possível eliminar as 

etapas iniciais da sucessão ecológica, nas quais as espécies pioneiras encarregam-se de 

enriquecer o solo com matéria orgânica e um grande número de sementes. Tendo em vista que 

a sucessão demora alguns anos para se consolidar, uma alternativa mais rápida de se recuperar 

áreas degradadas é, portanto, a preparação prévia desses solos e a implantação das mudas de 

espécies arbustivas e arbóreas (BARBOSA et al. 2006). 

 

 

 

                                                             
2 O termo manejo de áreas florestais degradadas foi empregado tendo em vista a forma generalista da abordagem 

neste momento. Há uma diferenciação entre os conceitos de recuperação e restauração de áreas degradadas. O 

primeiro refere-se ao ato de recuperar função da vegetação em uma área, sem a preocupação com sua 

composição florística. Já a restauração busca retornar a vegetação ao mais próximo possível de sua condição 

anterior à degradação (MORAES et al, 2006). Inclusive, os estudos de Barbosa et al. (2006) e Moraes et 

al.(2006) possuem abordagens distintas, sendo reflexo dos termos empregados por cada um em seus respectivos 

títulos. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 O trabalho foi estruturado em três partes:  

i) levantamento bibliográfico; 

ii) coleta de dados; e  

iii) processamento de dados e geração de mapas e tabelas. 

4.1 – Levantamento bibliográfico 

  O levantamento bibliográfico foi a primeira etapa deste trabalho. A partir da pesquisa 

de informações em publicações científicas em periódicos, livros e outras fontes, delineou-se a 

base teórica que resultou no capítulo 3 deste trabalho. 

4.2 – Coleta de dados 

 Juntamente ao levantamento bibliográfico, a coleta de dados consiste em uma das 

fases iniciais da metodologia proposta, sendo a base para as análises realizadas. Nela, 

objetivou-se reunir todo o material necessário, de diferentes fontes, de forma a possibilitar a 

criação de uma base de dados a ser processada na fase posterior em um ambiente de SIG, 

fazendo uso do software ArcGIS 10.2.  

O mapeamento das cicatrizes dos movimentos de massa foi elaborado e cedido pela 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Nova Friburgo (SMMA/NF) a partir da 

interpretação visual das imagens GeoEye de 19 de janeiro de 2011, com resolução espacial de 

0,42m. 

A imagem de satélite utilizada para interpretação das áreas revegetadas consiste em 

uma cena RapidEye de outubro de 2015. Com resolução espacial de 5m e resolução 

radiométrica de 12 bits com 4096 níveis de informações, esta imagem conta com cinco bandas 

multiespectrais (azul, verde, vermelho, vermelho de borda e infravermelho próximo), estando 

disponível para download gratuitamente no catálogo do MMA mediante cadastro. 

O Modelo Digital de Elevação utilizado neste trabalho foi gerado a partir de curvas de 

nível com equidistância de 10 m, pertencentes à Base Cartográfica Vetorial Contínua do 

Estado do Rio de Janeiro (BC25_RJ), na escala 1:25.000, produzida pelo IBGE em conjunto 

com a Secretaria Estadual do Ambiente, sendo disponibilizada para download em 2017. 

Assim como os dados de topografia, as bases de hidrografia e limites políticos utilizados nos 
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mapas elaborados neste estudo também fazem parte desta base vetorial contínua, sendo, 

portanto, gratuitamente adquiridos junto ao site do IBGE. 

 

4.3 – Processamento de dados e geração de mapas e tabelas  

Esta parte da pesquisa envolveu o processamento dos dados coletados para posterior 

elaboração dos mapas e tabelas propostos. A partir da base de dados detalhada anteriormente, 

foi realizada a primeira etapa prática do trabalho, em ambiente ArcGis 10.2, que consistiu na 

interpretação visual da imagem. 

Os passos seguintes consistiram na vetorização da área de estudo, delimitada a partir 

da própria imagem orbital, dos divisores de água e das curvas de nível, e na classificação da 

cobertura das cicatrizes com base em elementos de reconhecimento de alvos, tais como a 

textura, tonalidade e cor. As cicatrizes, assim, foram divididas em três classes: Revegetada 

(Sim), Não revegetada (Não) ou Não avaliável (NA). Vale ressaltar que, como algumas das 

cicatrizes revegetaram apenas parcialmente, foi necessária a vetorização das áreas revegetadas 

e não revegetadas de cada cicatriz e sua posterior quebra em polígonos distintos. 

A etapa seguinte da pesquisa consistiu na geração do Modelo Digital de Elevação 

(MDE), conceituado por Valeriano (2008b) como matrizes que atribuem um valor de elevação 

para cada célula (pixel). Portanto, o MDE é considerado uma representação 3D do relevo que 

pode servir como base para análises geomorfológicas. Para tal, foi utilizado o método de 

interpolação Topo-to-Raster, disponível no ArcGis 10.2, com utilização das bases curvas de 

nível e hidrografia, além do limite da área de estudo, gerando um MDE com 5m de resolução 

espacial, similar à imagem RapidEye. 

Em seguida, procedeu-se à etapa de criação dos mapas de variáveis geomorfométricas. 

Fazendo uso das ferramentas contidas na seção 3D Analyst Tools, foram gerados mapas de 

declividade, orientação de vertentes e curvatura vertical e horizontal das encostas, além do 

mapa de altimetria com as classes apresentando intervalo de 100m. Em relação aos valores de 

declividade das vertentes, estabeleceu-se que as classes estariam distribuídas com intervalos 

de 5° (Tabela 3). Para a classificação da orientação de vertentes, definiu-se os limites dos 

intervalos dessas classes com base nos pontos colaterais (Tabela 4).  
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Tabela 3: Classes de declividade das vertentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4: Classes de orientação de vertentes 

CLASSES DE ORIENTAÇÃO DE VERTENTE DIREÇÃO DA DECLIVIDADE  

NORTE 0 – 22,5° / 337,5 – 360° 

NORDESTE 22,5 – 67,5° 

LESTE 67,5 – 112,5° 

SUDESTE 112,5 – 157,5° 

SUL 157,5 – 202,5° 

 

CLASSES DE DECLIVIDADE 

0° – 5° 

5° – 10° 

10° – 15° 

15° – 20° 

20° – 25° 

25° – 30° 

30° – 35° 

35° – 40° 

40° – 45° 

45° – 50° 

50° – 55° 

55° – 75° 
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SUDOESTE 202,5 – 247,5° 

OESTE 247,5 – 292,5° 

NOROESTE 292,5 – 337,5° 

 

Para a classificação da curvatura horizontal, o limite adotado, foi o intervalo entre -

0,038°/m e +0,051°/m (Tabela 5), definido por Valeriano (2008a). Dentro deste intervalo os 

valores correspondem às encostas de forma planar. Os valores menores que o limite inferior (-

0,038°/m) foram classificados como encostas convergentes, enquanto os valores maiores que 

o limite superior (+0,051 °/m) foram classificados como encostas divergentes.  

Tabela 5: Classes de curvatura horizontal das encostas definidas por Valeriano (2008) 

CLASSES DE CURVATURA HORIZONTAL (°/m) FORMA DA ENCOSTA 

< - 0,038 CONVERGENTE 

- 0,038 a 0,051  PLANAR 

> 0,051 DIVERGENTE 

 

Da mesma forma, para a classificação da curvatura vertical, o limite adotado foi o 

intervalo entre -0,010°/m e +0,010°/m (Tabela 6), definido por Valeriano (2008a). Dentro 

deste intervalo os valores correspondem às encostas retilíneas. Os valores menores que o 

limite inferior (-0,010°/ m) foram classificados como encostas convexas, enquanto os valores 

maiores que o limite superior (+0,010°/m) foram classificados como encostas côncavas.  

Tabela 6: Classes de curvatura vertical das vertentes definidas por Valeriano (2008) 

 CLASSES DE CURVATURA VERTICAL (°/m) FORMA DA ENCOSTA 

< - 0,0010 CONVEXA 

- 0,0010 a 0,0010 RETILÍNEA 

> 0,0010 CONCAVA 
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A reclassificação destes mapas e a sobreposição das cicatrizes de deslizamento 

permitiram, enfim, o cálculo de estatísticas da interseção entre as ocorrências e as classes 

temáticas, tornando possível a análise da influência das variáveis geomorfométricas na 

revegetação dessas cicatrizes. Tais estatísticas foram geradas na forma de tabelas a partir da 

ferramenta Zonal Histogram, contida na seção Spatial Analyst Tools. Os mapas foram 

reclassificados com o objetivo de gerar a contagem de pixels (count) de acordo com sua 

condição de revegetação, possibilitando o cruzamento dessas informações com as classes pré-

estabelecidas explanadas anteriormente.  

Foram geradas também tabelas com informações a respeito da densidade de cicatrizes 

por classe, onde estes valores correspondem à razão entre a área das cicatrizes e a área das 

classes respectivas às variáveis geomorfométricas avaliadas (Equação 1). 

     Equação 1 

 

Onde: DENSCICA corresponde à densidade das cicatrizes em %; 

Area_ha corresponde a área das cicatrizes; e 

Area_ha corresponde a área das classes dos mapas geomorfométricos. 

A densidade de cicatrizes pode ser considerada um indicador muito útil em nossa 

análise, pois possibilita avaliar e comparar a importância da ocorrência da cicatriz em uma 

determinada classe, a partir da normalização da área da classe pela distribuição espacial das 

cicatrizes (PINHO et al., 2013).  

Salienta-se que também foi calculada a razão entre a área de cicatrizes revegetadas por 

classe de cada variável geomorfométrica passível de sofrer revegetação, desconsiderando, 

assim, as áreas não avaliáveis (Equação 2). 

 

 Equação 2  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Dentre os desdobramentos do evento de alta pluviosidade registrado em janeiro de 

2011, foram mapeadas 328 cicatrizes de movimentos de massa nos 4,44 mil hectares da bacia 

do Córrego Dantas. Por meio do mapeamento realizado, verificou-se que as cicatrizes dos 

movimentos de massa recobriram uma área total de 273 hectares, o que corresponde a 

aproximadamente 6% da área de estudo, distribuindo-se desde o terço superior das encostas 

até a sua base.  

De acordo com Avelar et al., (2011), na região serrana houve a predominância de 

escorregamentos translacionais rasos, com profundidade máxima de 3 metros. Este tipo de 

escorregamento possui a superfície de ruptura plana e estão geralmente condicionados a 

feições geológicas, como falhamentos, fraturas, foliação e também a solos rasos e ângulos de 

inclinação de encostas elevados (GUIDICINI; NIEBLE, 1984).  Além de escorregamentos 

translacionais, ocorreram também escorregamentos planares e corridas de lama ou detritos 

(AVELAR et al, 2011; SOUZA et al, 2012; PINHO et al, 2013), possuindo extensão média 

de 0,83 ha com desvio padrão de 2,01. A menor cicatriz possui uma área de 0,007 ha, 

enquanto a maior possui uma área de 24,48 ha. 

A classificação de acordo com o estado de revegetação (Tabela 7) revela que até 2015 

24% das áreas de cicatrizes de movimentos de massa que anteriormente apresentavam 

cobertura vegetal ainda não iniciaram processos de revegetação. Por outro lado, 

aproximadamente 61% das áreas de cicatrizes já apresentam algum tipo de cobertura vegetal, 

podendo variar desde herbáceas, localizadas principalmente nas proximidades de topos de 

encostas, até espécies arbustivas e arbóreas. Os 15% restantes correspondem a áreas não 

vegetadas, encontrando-se na forma de afloramentos rochosos ou até mesmo áreas urbanas 

que sofreram com escorregamentos ou receberam materiais transportados por estes 

movimentos de massa. Estas áreas são caracterizadas como áreas não avaliáveis por conta de 

não apresentarem cobertura vegetal previamente. Se considerarmos como universo apenas as 

áreas passíveis de serem revegetadas, 80% dessas áreas apresentam-se em processo de 

revegetação, enquanto os 20% restantes configuram-se como áreas não revegetadas. Na 

Figura 4 está representada a distribuição das cicatrizes ao longo da área de estudo conforme 

seu estado de revegetação. 
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Tabela 7: Revegetação de Cicatrizes da Bacia do Córrego Dantas, Nova Friburgo, RJ. 

Cicatrizes Área total (ha) Área total (%) 
Área excluindo a classe 

Não Avaliável (%) 

Não Revegetadas 65,77 24,07 19,83 

Não Avaliável 41,14 15,05 - 

Revegetadas 166,36 60,88 80,17 

 

 

Figura 4: Classificação da revegetação das Cicatrizes de escorregamentos da Bacia do  

Córrego Dantas, Nova Friburgo / RJ 
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5.1 – Altimetria das Vertentes e das Cicatrizes 

A altimetria da área de estudo varia de 814 a 1.713 metros (Figura 5), estando mais da 

metade (51%) da área de estudo concentrada na faixa entre 1.000 a 1.200 metros. Apenas 

24% da bacia encontram-se em uma cota inferior a 1.000m, enquanto os 25% restantes estão 

localizados em cotas superiores a 1.200m.  

 

       Figura 5: Mapa Altimétrico com as cicatrizes na Bacia do Córrego Dantas, Nova 

Friburgo / RJ. 
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 As cicatrizes de movimentos de massa estão presentes desde a cota de 839, estando 

distribuídas até no máximo 1.528m de altitude. Contudo, 82% da área destas cicatrizes estão 

concentradas entre as cotas de 900 a 1.200m (Tabela 8).  

Tabela 8: Altimetria das Cicatrizes da Bacia do Córrego Dantas, Nova Friburgo, RJ. 

CLASSES DE 

ALTIMETRIA 

 

ÁREA 

CLASSE 

 

ÁREA 

CICATRIZES 

ÁREA 

CICATRIZES 

NÃO 

REVEGETADA 

ÁREA 

CICATRIZES 

REVEGETADA 

ÁREA  

CICATRIZES 

REVEGETADA 

POR CLASSE 

 

ha % ha % ha % ha % % 

800 – 900m 312,75 
7,0 18,24 6,7 2,73 4,1 9,66 5,8 77,98 

900 – 1000m 

750,47 16,9 73,84 27,0 14,77 22,5 45,69 27,5 75,57 

1000 – 1100m 

1294,42 29,1 96,67 35,4 19,53 29,7 68,77 41,3 77,88 

1100 – 1200m 

969,54 21,8 53,70 19,7 20,17 30,7 25,13 15,1 55,47 

1200 – 1300m 

588,30 13,2 22,28 8,2 6,66 10,1 11,45 6,9 63,22 

1300 – 1400m 

333,67 7,5 7,56 2,8 1,76 2,7 4,82 2,9 73,22 

1400 – 1500m 

150,51 3,4 

0,94 

0,3 0,12 0,2 0,82 0,5 87,73 

1500 – 1600m 

40,41 0,9 0,08 0,03 0,00 0 0,08 0,05 100,00 

 

Se considerarmos ainda a densidade de cicatrizes por classes de altimetria (Gráfico 2), 

torna-se possível observar que o maior índice (9,84) corresponde à faixa altimétrica de 900 a 

1.000m e que, após este intervalo, a densidade de cicatrizes decai progressivamente. 
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Gráfico 2: Densidade e Revegetação das Cicatrizes por Classes de Altimetria da Bacia do 

Córrego Dantas, Nova Friburgo, RJ. 

 

 Analisando a revegetação das cicatrizes por classes de altimetria, é possível observar 

que os maiores índices estão associados às maiores altitudes. A soma das áreas de cicatrizes 

nestas áreas é inferior a 1% das ocorrências, justamente por conta dos movimentos de massa 

terem origem em pequenos pontos no contato solo/rocha, no topo superior das escarpas 

rochosas, ganhando força e alargando sua área à medida que atinge cotas inferiores, 

configurando-se como deslizamentos do tipo “Parroca” (DOURADO et al, 2012), 

assemelhando-se a deslizamentos translacionais, de acordo com a classificação de Augusto 

Filho (1992). Portanto, são áreas muito elevadas, com solos pouco espessos, pouco alteradas 

pela ação antrópica, onde há predomínio de vegetação herbácea, de rápida colonização.  

 Destaca-se que a ocorrência de movimentos gravitacionais de massa em encostas atua 

de forma a realizar o transporte de material em direção às zonas deposicionais, como pontos 

de baixa vertente ou vales, conforme apontado por Rocha Leão (1997), incluindo 

consideráveis aportes de matéria orgânica. Portanto, os expressivos índices de revegetação 

apresentados nas três primeiras faixas de altimetria, superando 75% da área de cicatrizes 

passíveis de serem revegetadas, podem estar associados a esta carga de material orgânico e 

sementes transportadas de maiores altitudes. Já o menor índice de revegetação (55,47%), 

pertencente à faixa entre 1.100m e 1.200m, pode estar relacionado a justamente a áreas 
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afetadas por deslizamentos, sobretudo na “Parroca” cuja deposição de materiais remobilizados 

pode se dar em cotas inferiores a 1.100m. 

 Ainda analisando a Tabela 8, é possível destacar que no intervalo de 800m - 900m, 

aproximadamente um terço das cicatrizes, de acordo com o seu grau de vegetação, está 

classificado como “Não Avaliável”. Pinto e Freitas (2012) apontam que áreas localizadas no 

baixo curso do córrego apresentaram fluxos de corrida que perderam a velocidade e, em 

alguns casos, geraram inundações. Parte dessas áreas, portanto, correspondem a áreas 

atingidas pelos fluxos das corridas, não apresentando vegetação previamente, possivelmente 

ocupadas por áreas urbanas, sendo assim, não avaliáveis. Tais cicatrizes de corridas podem 

ser identificadas por suas feições alongadas, próximas às margens do rio e da confluência com 

o Rio Bengalas. 
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5.2 – Declividade das Vertentes e das Cicatrizes 

 Os valores de declividade das vertentes na bacia hidrográfica do Córrego Dantas 

variam de 0,01 a 72,2° (Figura 6). Contudo, o intervalo de 15° a 35° concentra 

aproximadamente 62% da área de estudo.  

 

Figura 6: Mapa de Declividade com as cicatrizes da Bacia do Córrego Dantas, Nova 

Friburgo, RJ. 

  As cicatrizes de movimentos de massa ocorreram ao longo de todas as classes de 

declividade presentes na área de estudo, distribuindo-se desde 0,3° até 53,3°. Considerando o 
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tipo de relevo, 66% da área destas cicatrizes estão concentradas nas formas de relevo 

presentes no intervalo de declividade entre 20° e 35°, que registra aproximadamente metade 

das ocorrências de cicatrizes em toda a bacia (Tabela 9). 

Tabela 9: Declividade das Vertentes e das Cicatrizes da Bacia do Córrego Dantas, Nova 

Friburgo, RJ. 

CLASSES DE 

ALTIMETRIA 

 

ÁREA 

CLASSE 
ÁREA 

CICATRIZES 

ÁREA 

CICATRIZES 

NÃO 

REVEGETADA 

ÁREA 

CICATRIZES 

REVEGETADA 

ÁREA 

CICATRIZES 

REVEGETADA 

POR CLASSE 

ha % ha % ha % ha % % 

0 – 5° 398,59 9,0 18,30 6,7 1,43 2,2 12,29 7,4 89,58 

5 – 10° 529,63 11,9 25,85 9,5 2,49 3,8 17,93 10,8 87,79 

10 – 15° 642,72 14,4 28,80 10,6 2,90 4,4 21,06 12,7 87,92 

15 – 20° 731,25 16,4 36,88 13,6 5,25 8,0 26,59 16,0 83,52 

20 – 25° 770,28 17,3 45,11 16,6 10,76 16,4 29,61 17,8 73,35 

25 – 30° 599,38 13,5 43,80 16,1 14,03 21,3 25,51 15,3 64,52 

30 – 35° 347,95 7,8 36,37 13,4 14,58 22,2 17,63 10,6 54,73 

35 – 40° 151,90 3,4 19,27 7,1 8,25 12,5 7,74 4,7 48,40 

40 – 45° 62,78 1,4 8,20 3,0 3,81 5,8 2,77 1,7 42,05 

45 – 50° 29,0 0,7 4,69 1,1 1,79 2,7 1,71 1,0 48,82 

50 – 55° 13,05 0,3 0 0 0 0 0 0 - 

 Considerando apenas os valores totais da área de cicatrizes, observa-se que as 

faixas de declividade entre 25° e 30° e 30° a 35° possuem os números mais expressivos, 

sendo reduzida a ocorrência de cicatrizes entre valores acima até 55° de declividade, onde 

não há mais cicatrizes. Contudo, se analisarmos a densidade de cicatrizes por classes de 

declividade (Gráfico 3), torna-se possível observar que os maiores índices correspondem 

às maiores faixas de declividade, atingindo seu maior valor no intervalo entre 45° e 50°. 

Como a maior declividade de cicatriz registrada não supera 55° (o ponto mais íngreme 

registrado para uma cicatriz encontra-se em 53,34°), o valor de densidade de cicatrizes no 

intervalo entre 55° a 75° corresponde a zero (0).  
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Gráfico 3: Densidade e Revegetação das Cicatrizes por Classes de Declividade da Bacia do 

Córrego Dantas, Nova Friburgo, RJ. 

 

 Apesar da reduzida área, tanto de cicatrizes quanto das classes em intervalos referentes 

às declividades elevadas, a normalização da área da classe pela distribuição espacial das 

cicatrizes atesta a relação proporcional entre declividade da encosta e velocidade de 
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processos de encosta. 
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que os maiores valores estão entre 0° e 25°, sem destacar individualmente uma faixa, pois 

estes valores não diferem muito entre si. Já os índices mais baixos estão associados às maiores 

classes de declividade, reduzidos gradativamente a partir de 25° de declividade. Isto se dá, 

possivelmente, em função do aumento da velocidade de fluxos e materiais em função do 
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aumento da inclinação das encostas, o que pode dificultar o processo de revegetação nas 

porções superiores dessas vertentes.  
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5.3 – Orientação das Vertentes e das Cicatrizes 

A área de estudo, situada na bacia do Córrego Dantas apresenta todas as classes de 

orientação de vertentes (Figura 7). A maior concentração se dá na componente Norte (NE, N e 

NO), ocupando 43% da área de estudo, enquanto, no outro extremo, tem-se a componente Sul 

(SE, S, SO) com 33%. As demais áreas encontram-se voltadas para Leste (13%) e Oeste 

(11%), conforme é possível observar na Tabela 10. 

 

         Figura 7: Mapa de Orientação de Vertentes com as cicatrizes da Bacia do Córrego 

Dantas, Nova Friburgo, RJ. 

 



42 
 

Tabela 10: Orientação das Vertentes e das Cicatrizes da Bacia do Córrego Dantas, Nova 

Friburgo, RJ. 

CLASSES DE 

ALTIMETRIA 

ÁREA 

CLASSE 
ÁREA 

CICATRIZES 

ÁREA 

CICATRIZES 

NÃO 

REVEGETADA 

ÁREA 

CICATRIZES 

REVEGETADA 

ÁREA 

CICATRIZES 

REVEGETADA 

POR CLASSE 

ha % ha % ha % ha % % 

NORTE 659,04 14,8 24,47 9,0 1,96 3,0 12,35 7,4 86,34 

NORDESTE 609,75 13,7 29,43 10,8 4,14 6,3 15,74 9,5 79,18 

LESTE 591,63 13,3 31,79 11,6 8,76 13,4 19,68 11,8 69,20 

SUDESTE 590,95 13,3 49,68 18,2 12,62 19,2 32,62 19,6 72,10 

SUL 475,02 10,7 57,88 21,2 18,43 28,1 36,35 21,8 66,35 

SUDOESTE 437,51 9,8 41,80 15,3 13,03 19,9 26,16 15,7 66,74 

OESTE 474,18 10,6 20,28 7,4 4,54 6,9 13,93 8,4 75,41 

NOROESTE 615,20 13,8 17,99 6,6 2,25 3,4 9,59 5,8 81,00 

 

 

Contudo, ao analisar a distribuição das cicatrizes de acordo com a orientação de 

vertentes, verifica-se que a maior concentração nas encostas de componente Sul (SE, S e SO), 

concentrando 54% da área total de cicatrizes, enquanto apenas 27% correspondem a cicatrizes 

nas encostas de componente Norte. Isto se reflete nos valores de densidade de cicatrizes por 

classes de orientação de vertentes (Gráfico 4), onde o maior valor (12,18%) está associado às 

vertentes voltadas para Sul, enquanto o menor valor (2,92%) corresponde a vertentes voltadas 

para Noroeste. A orientação Sul lidera tanto a área de cicatrizes não revegetadas quanto 

revegetadas, o que ratifica a grande ocorrência de movimentos de massa nestas vertentes. 

Vale lembrar que a maior parte das cicatrizes ocorreu em áreas com cobertura vegetal 

(arbórea ou arbustiva), conforme atestado por Gonçalves e Francisco (2016), e que grande 
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parte das encostas florestadas estão na orientadas para a componente Sul, uma vez que estas 

correspondem à face “Noruega”, em oposição à face “Soalheira”, voltada para Norte, que é 

mais ensolarada e propícia para atividades agropecuárias (FERREIRA, et al., 2012), sendo 

assim, mais desmatada.  

Os valores de revegetação de áreas por classe foram superiores a 50% em todas as 

orientações. Entretanto, os maiores valores foram observados nas vertentes Norte, Nordeste e 

Noroeste, enquanto a componente Sul apresenta dois dos três menores índices (Sul e 

Sudoeste). Destaca-se que a área de estudo está situada no reverso da escarpa da Serra do Mar 

e, assim, sua dinâmica pluviométrica é diferente daquela observada em áreas que estão na 

base ou em sua porção frontal. Tal fato dificulta inferir sobre a influência direta da orientação 

de vertentes nos movimentos de massa nesta região a partir da ocorrência de chuvas frontais. 

Contudo, vale lembrar que quando a Zona de Convergência do Atlântico Sul atua, 

normalmente há a presença de ventos de noroeste e consequentes chuvas, que podem ficar 

retidas em um dado local por uma maior quantidade de tempo por conta do efeito orográfico 

causado pelas características do relevo da região, que possui alinhamento de direção nordeste 

(HEILBRON et al., 1995) 

Entretanto, a literatura atesta que no hemisfério Sul, devido à menor insolação, as 

encostas voltadas para Sul são mais úmidas (HENZ; SILVEIRA FILHO, 2003), fato que pode 

ajudar a explicar a expressiva diferença no total de áreas de cicatrizes voltadas para Sul (54%) 

e Norte (27%). Isto pode ter contribuído para a maior ocorrência de cicatrizes voltadas para 

Sul em função do encharcamento e saturação dos solos destas encostas, dada a pluviometria 

acima da média para os meses anteriores ao evento pluviométrico. 

A ocorrência de maior de área revegetada em vertentes voltadas para a componente 

Norte pode estar associada à fase inicial do processo de revegetação natural, onde ocorre 

colonização por parte de pioneiras, que se estabelecem mais facilmente em condições de 

insolação direta.   
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Gráfico 4: Densidade e Revegetação das Cicatrizes por Classes de Orientação de Vertentes 

da Bacia do Córrego Dantas, Nova Friburgo, RJ. 

 

 

 

5.4 – Orientação de Vertentes x Declividade 

Com o intuito de aprofundar o entendimento sobre a relevância da orientação de 

encostas no processo de revegetação de cicatrizes, realizou-se o cruzamento entre os dados de 

declividade e orientação de vertentes. O objetivo deste cruzamento foi verificar se as 

características topográficas ali encontradas, a exemplo do gradiente de inclinação, podem 

possuir alguma relação com os índices de revegetação de cicatrizes encontrados para cada 

classe de orientação de vertentes. 

Relembrando algumas informações que já foram mencionadas anteriormente, a 

componente Norte possui área total superior que a componente Sul. Contudo, quando levado 

em consideração apenas as áreas de cicatrizes, a componente Sul possui o dobro da área que a 

componente Norte, evidenciando uma maior ocorrência de movimentos de massa nas encostas 

voltadas para a componente Sul, no entanto, menor índice de revegetação para estas áreas. 
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A análise da Tabela 11 auxilia no entendimento este panorama, uma vez que a 

declividade média das encostas voltadas para Sul é superior àquela encontrada para as 

encostas voltadas para Norte. Se considerada a média por componente, a componente Norte 

(N, NE e NO) possui média de 22,63°, enquanto a componente Sul (S, SE e S), apresenta 

média de 24,22°. Este valor é um pouco maior, tendo em vista que o conjunto amostral de 

cicatrizes analisadas foi grande na ordem de algumas centenas. Desta forma, é possível 

concluir que as encostas voltadas para Sul são mais declivosas, e isto pode ter influência 

relativamente baixos índices de revegetação destas encostas. 

 

Tabela 11: Orientação das Vertentes e Declividade da Bacia do Córrego Dantas, Nova 

Friburgo, RJ. 

CLASSES DE 

ORIENTAÇÃO DE 

VERTENTES 

ÁREA DA CLASSE 

DE ORIENTAÇÃO 

DE VERTENTES 

(ha) 

DECLIV. 

MÍNIMA (°) 

DECLIV. 

MÀXIMA (°) 

DECLIV. 

MÉDIA (°) 

NORTE 659,04 0,0364 64,807 22,80 

NORDESTE 609,75 0,0180 64,805 22,93 

LESTE 591,63 0,0175 68,407 22,13 

SUDESTE 590,95 0,0294 65,912 23,26 

SUL 475,02 0,0214 63,854 24,76 

SUDOESTE 437,51 0,0126 72,217 24,62 

OESTE 474,18 0,0114 66,893 23,61 

NOROESTE 615,20 0,0371 66,872 22,17 
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5.5 – Curvatura Horizontal das Vertentes e das Cicatrize 

A bacia do Córrego Dantas possui predominantemente encostas com curvatura 

horizontal divergente e convergente, representando, respectivamente, 51% e 42% da área de 

estudo, enquanto apenas 7% se configuram como encostas planares (Figura 8). 

 

Figura 8: Mapa de Curvatura Horizontal com as cicatrizes da Bacia do Córrego Dantas, Nova 

Friburgo, RJ. 
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Considerando a distribuição de cicatrizes de acordo com a curvatura horizontal das 

encostas (Tabela 11), é possível perceber uma concentração de cicatrizes em encostas 

convergentes (58%), apesar de este tipo de curvatura de encosta não ser predominante na área 

de estudo, enquanto 37% estão distribuídas ao longo de encostas divergentes e as 5% restantes 

encontram-se em encostas planares. 

Tabela 11: Curvatura Horizontal das Vertentes e das Cicatrizes da Bacia do Córrego Dantas, 

Nova Friburgo, RJ. 

CLASSES DE 

ALTIMETRIA 

ÁREA 

CLASSE 
ÁREA 

CICATRIZES 

ÁREA 

CICATRIZES 

NÃO 

REVEGETADA 

ÁREA 

CICATRIZES 

REVEGETADA 

ÁREA 

CICATRIZES 

REVEGETADA 

POR CLASSE 
ha % ha % ha % ha % % 

CONVERGENTE 
(<-0,038º/m) 

1888,28 42,4 157,40 57,6 34,17 52,0 101,65 61,1 74,84 

PLANAR  
(-0,038 – 0,051 º/m) 

285,58 6,4 14,91 5,5 2,96 4,5 8,94 5,4 75,11 

DIVERGENTE  
(>0,051 º/m) 

2279,41 51,2 101,01 36,9 28,60 43,5 55,82 33,5 66,12 

 
 Tendo em vista os números apresentados na Tabela 11, torna-se possível concluir que as 

encostas convergentes, mesmo não sendo predominantes na área de estudo, somam mais da 

metade da área de cicatrizes, resultando em uma alta densidade de cicatrizes por classes de 

curvatura horizontal, conforme observado no Gráfico 5. Tal comportamento da distribuição de 

cicatrizes por classes de declividade é similar ao obtido por Gonçalves e Francisco (2016). 

Gráfico 5: Densidade das Cicatrizes por Classes de Curvatura Horizontal da Bacia do 

Córrego Dantas, Nova Friburgo, RJ. 
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 Analisando a revegetação das cicatrizes por classes de curvatura horizontal, observa-se 

que os maiores valores estão associados aos perfis convergentes e planares, com 

aproximadamente 75% de áreas revegetadas em cada classe, enquanto este valor foi de 66% 

para as encostas divergentes, sendo levemente inferior aos outros dois tipos de curvatura já 

mencionados. Desta forma, não há uma grande discrepância entre as áreas de revegetação por 

classe dessa variável. 

 Desta forma, é possível apontar que a curvatura horizontal é uma variável 

geomorfométrica que não apresenta uma influência tão evidente sobre o processo de 

revegetação das encostas como outras variáveis já analisadas, mesmo com leve tendência a 

encostas convergentes e planares serem mais propícias para a ocorrência de processos de 

revegetação. 
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5.6 – Curvatura Vertical das Vertentes e das Cicatrizes 

Voltando o foco da análise para a curvatura vertical das encostas, percebe-se que há 

uma bipolarização entre as classes convexa (49%) e côncava (51%). (Figura 9). Os valores de 

área referentes às encostas planares são inexpressivos e não serão considerados em nosso 

estudo. 

 
Figura 9: Mapa de Curvatura Vertical com as cicatrizes da Bacia do Córrego Dantas, Nova 

Friburgo, RJ. 

 Considerando a distribuição de cicatrizes de acordo com a curvatura vertical das 

encostas (Tabela 12), é possível perceber uma concentração de cicatrizes em encostas 
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côncavas (61%), enquanto o restante (39%) está distribuído ao longo de encostas convexas. O 

Gráfico 6 apresenta a maior ocorrência de cicatrizes em encostas côncavas. 

 

 

Tabela 12: Curvatura Vertical das Vertentes e das Cicatrizes da Bacia do Córrego Dantas, 

Nova Friburgo, RJ. 

CLASSES DE 

ALTIMETRIA 

ÁREA 

CLASSE 
ÁREA 

CICATRIZES 

ÁREA 

CICATRIZES 

NÃO 

REVEGETADA 

ÁREA 

CICATRIZES 

REVEGETADA 

ÁREA 

CICATRIZES 

REVEGETADA 

POR CLASSE 

ha % ha % ha % ha % % 

CONVEXA               

(<-0,0010) 

2177,10 
48,9 

105,21 
38,5 

29,73 
45,2 

61,06 
36,7 

67,25 

CÔNCAVA                    

(> 0,0010) 

2271,44 
51,0 

167,88 
61,4 

35,96 
55,7 

105,20 
63,2 

74,52 

 

Gráfico 6: Densidade das Cicatrizes por Classes de Curvatura Vertical da Bacia do Córrego 

Dantas, Nova Friburgo, RJ. 
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 Analisando a porcentagem da revegetação das cicatrizes por classes de curvatura 

vertical, observa-se que há uma variação pouco expressiva entre os valores referentes às duas 

classes, mesmo que havendo uma ligeira superioridade por parte dos perfis côncavos. 

Portanto, se comparado a outras variáveis morfométricas, a curvatura vertical é uma variável 

pouco significante em relação ao processo de revegetação das encostas. 
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6. CONCLUSÃO 

 

 Com base nos resultados obtidos, constata-se a existência de uma forte relação entre a 

morfometria da bacia do Córrego Dantas e a ocorrência das centenas de movimentos de massa 

ocorridos entre os dias 11 e 12 de janeiro de 2011. Em suma, é possível observar uma maior 

ocorrência de cicatrizes de movimentos de massa em encostas convergentes e côncavas, 

cobertas em grande parte por florestas, voltadas para Sul (SE, S, SO) e em declividades 

intermediárias, em consonância com outros estudos.  

Em relação à revegetação, deve ser enfatizado que trata-se aqui de um processo 

espontâneo, predominantemente de vegetação secundária de Mata Atlântica, o que torna 

possível apontar, fundamentado nos resultados obtidos, que este ambiente possui um alto 

potencial de reestabelecimento de sua cobertura vegetal. 

Portanto, em termos de altitude, os melhores resultados de revegetação foram 

observados nos dois extremos altimétricos. Nas partes menos elevadas, que tendem a 

acumular aportes de material orgânico de solos transportados vertente abaixo, favorecendo a 

revegetação, sobretudo de espécies arbustivas/arbóreas típicas do bioma Mata Atlântica, e 

também nas áreas mais elevadas da área de estudo, onde predomina vegetação do tipo 

herbácea. Nas outras porções da encosta, não há como relacionar de forma precisa altitude e 

declividade tendo em vista a geomorfologia local, sendo impossível apontar tendências 

estritamente relativas à maior parte das faixas altimétricas analisadas. 

Os trechos de baixa declividade também são bastante propícios para processos de 

revegetação, uma vez que tendem a possuir solos mais desenvolvidos e a velocidade dos 

fluxos superficiais captados por esta porção da vertente será menor, potencializando a 

capacidade de infiltração no solo e reduzindo a ação erosiva destes.  

Por se tratar de uma região bastante úmida, em que há uma pluviosidade superior a 

1.000mm/ano, além de grande disponibilidade de luminosidade, observa-se um cenário 

favorável à revegetação, sobretudo das espécies herbáceas, possivelmente heliófilas nas 

porções superiores das vertentes. Sua condição de revegetação está normalmente associada 

aos meses de inverno, que possuem menor pluviosidade.  

Em relação à orientação de encostas, foi comprovado que as encostas voltadas para a 

componente Norte apresentam uma declividade média menor do que as voltadas para Sul, o 

que pode ter colaborado para os maiores índices de revegetação observados para a 



53 
 

componente Norte.  Ressaltamos que as encostas voltadas para Sul são justamente aquelas 

que possuem maior área florestada, de cicatrizes e ocupam menor porção da área de estudo.  

Com base nas curvaturas horizontais e verticais, apesar do desempenho levemente 

melhor do processo de revegetação em encostas convergentes e côncavas, os resultados não 

apontam especificamente para uma evidente superioridade de uma curvatura de encosta. 

Desta maneira, dentre todas as variáveis geomorfometricas analisadas, é possível 

apontar que aquela que mais tem relação direta com o processo de revegetação e apresenta 

algum padrão é a declividade. 

Tendo em vista a continuidade da pesquisa, propõe-se a reprodução deste mapeamento 

em bacias vizinhas, objetivando confirmar se há um padrão em relação às variáveis onde 

predomina a revegetação de cicatrizes, bem como a realização deste trabalho em bacias 

hidrográficas com distintas dinâmicas hidrológicas, a exemplo daquelas localizadas na porção 

frontal da escarpa da Serra do Mar. É possível sugerir também a inclusão das variáveis solo e 

geologia, uma vez que os substratos rochosos e os tipos de solo ocasionalmente possam vir a 

contribuir de alguma forma para processo de revegetação de cicatrizes, além da proximidade 

das cicatrizes com áreas de floresta, onde o processo de revegetação é conduzido com maior 

facilidade.  

Por fim, faz-se necessário pontuar que o estudo aqui desenvolvido apenas expõe 

tendências, com base nos resultados obtidos, sem pretensões de concluir definitivamente que 

as condições topográficas influenciam a revegetação de cicatrizes e de que forma isso ocorre, 

afinal, a natureza é complexa e sua representação em plataformas SIG nem sempre consegue 

englobar todas as variáveis associadas à paisagem.  
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