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RESUMO

O trabalho teve como objetivo investigar os principais fatores ambientais, físicos e antrópicos que influenciam na ocorrência de movimentos de massa, e mapear a área

susceptível a este fenômeno na Microbacia Hidrográfica do Córrego Jacuí, município de João Monlevade – MG. Diante da complexidade do processo, é necessário implantar

ações preventivas e mitigadoras na área em estudo, a fim de evitar estes tipos de desastres por ser uma região de vetor de crescimento da cidade. O estudo se respalda na

contribuição de dados quantitativos da área a ser analisada, bem como uma avaliação mais aprofundada da fisiografia local, obtendo informações e caracterizações relativas aos

aspectos topográficos (relevo, declividade, altimetria) e aos aspectos fisio-geográficos (uso e cobertura do solo, precipitação, rede drenagem e pedologia), assim como fatores

antrópicos (edificações, distribuição populacional e vias de transporte). Estes levantamentos compõem a principal base de dados para que se possam executar as análises

ambientais, através do processamento de dados cartográficos procedido via ambiente de Sistema de Informação Geográfica – SIG. O método adotado para julgar

matematicamente os dados quantitativos foi a análise de multicritério, o procedimento consiste na seleção de especialistas que são submetidos à hierarquia de decisão através da

atribuição de pesos com base no grau de importância de determinada variável. Desta forma foi gerado o mapa-síntese das áreas potenciais a ocorrência a movimentos de massa

na Microbacia, o qual acusou 18,23% da área como alto risco à susceptibilidade a deslizamentos. Este dado contribuirá para uma gestão de risco mais eficaz, a fim de gerar um

produto de planejamento do uso do solo das áreas de expansão da malha urbana de João Monlevade - MG tecnicamente satisfatória, servindo de suporte para a equipe da

defesa civil do município traçar planos de ação
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