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Introdução: Movimentos de massa acontecem quando as forças de tração, ocasionadas
pela gravidade, atuam na declividade do terreno em maior escala que as forças de
resistência. Esses, ocorrem em diversos locais do mundo ocasionando problemas
significativos, prejuízos econômicos e, muitas vezes, vítimas fatais. Tais processos
devem-se a fatores geológicos, geomorfológicos, climáticos, entre outros. Quando
acontecem em áreas ocupadas, são classificados como desastres naturais, e apesar de
ser um fenômeno natural, podem ser impulsionados pela ação humana. Existem
classificações e descrições diversas para os movimentos de massa. Os principais tipos
são: escoamentos, escorregamentos translacionais e rotacionais, subsidências e tipos
complexos. Objetivo: O objetivo deste trabalho é apresentar a importância de um
estudo sobre os movimentos de massa que, por diversas vezes, são apontados como
causas de acidentes provocando riscos geotécnicos, que apresentam perigo para a
população, devido a ocorrência de algum eventual desastre. Metodologia: Executou-se
esse trabalho por meio de revisão bibliográfica de artigos, dissertações e estudos de
casos publicados por outros pesquisadores, ressaltando a importância de um estudo e
avaliação quanto ao uso e ocupação dos solos, problemas e acidentes de ordem
geotécnica. Resultados: Conforme estudos, o conhecimento das características que
definem o tipo de movimento, como material, velocidade, tipo de deformação do solo
e direção do movimento, características morfológicas e mecânicas, profundidade e
dimensão, ambiente climático, entre outros, é essencial para formular soluções que
tratem corretamente o problema identificado. É importante destacar que os
movimentos de massa, muitas vezes, são originados por fortes e duradouros períodos
de chuvas, essas associadas a características climáticas, geológicas e geomorfológicas
do local. A urbanização acelerada nas cidades também é um fator predominante para a
ocorrência de situações de risco, causando graves instabilidades. É importante salientar
o papel fundamental dos órgãos gestores e fiscalizadores das Leis de Uso e Ocupação
do Solo, e da população na conscientização de que essa é uma situação grave para que
tragédias possam ser evitadas e os riscos possam ser minimizados. Conclusão: Sendo
assim, conclui-se que diversos acidentes causados pelos movimentos de massa podem
ser observados através de indícios diretos e indiretos, e podem ser evitados com uma
melhor aplicação dos conhecimentos geológicos e geomorfológicos do espaço onde
haverá ocupação geográfica.
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