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RESUMO 

 
AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DA DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA ESPESSURA DO 

SOLO E DO NÍVEL FREÁTICO NA ESTABILIDADE DE ENCOSTA 
 

O presente trabalho aborda a influência da distribuição espacial da espessura e da 
umidade do solo na estabilidade de encosta em uma bacia hidrográfica denominada 
bacia do Bom Brinquedo com 0,17 km² de área, localizada no morro de mesmo 
nome no município de Antonina, Paraná. Nesta bacia ocorreu no dia onze de março 
de 2011 um evento extremo de precipitação, com cerca de 300 mm em 24 horas, 
que por voltas das 17 horas deflagrou vários movimentos de massa na região. Para 
a realização deste estudo uma cicatriz representativa na bacia do Bom Brinquedo foi 
escolhida de acordo com seu tipo, geometria e acessibilidade onde foram feitas 
tradagens dentro e no seu entorno e abertas duas trincheiras. As tradagens foram 
usadas para obter dados de espessura de solo com o objetivo de simular sua 
distribuição espacial de acordo com a metodologia de Mckenzie et al (2003) e das 
trincheiras foram retiradas amostras de solo indeformadas de quatro profundidades 
diferentes, mais da superfície, para ensaios de cisalhamento direto, massa 
especifica dos grãos e condutividade hidráulica saturada. O nível freático foi 
distribuído na área de estudo de acordo com o método usado pelo modelo 
hidrogeomorfológico TOPMODEL (BEVEN e KIRKBY, 1979). Esse método prevê a 
profundidade do nível freático com base no índice topográfico, na transmissividade e 
na chuva incidente, desta maneira quatro eventos de precipitação acumulada foram 
utilizados: 1, 6, 12 e 24 horas antes do evento ocorrer. Com base em todos os dados 
obtidos três grupos de cenários de estabilidade de encosta foram simulados. O 
primeiro previa a utilização da maior chuva acumulada para simulação de quatro 
cenários onde foram variados os dados geotécnicos provenientes dos ensaios feitos 
em laboratório; o segundo utilizou a combinação com melhor eficiência do cenário 
anterior e variou a umidade do solo de acordo com as chuvas acumuladas, em 
ambos os grupos de cenários a espessura do solo foi distribuída em toda a bacia. O 
terceiro cenário serviu para comprovar a influencia da variação dos dois cenários 
anteriores e assim a espessura de solo e a umidade foram consideradas 
homogêneas em toda a bacia. O resultado mostrou que a distribuição dos dados de 
solo e hidrológicos tornou a simulação de estabilidade mais eficiente, corroborando 
com outros trabalhos realizados que chegaram a conclusões similares e mostra que 
essa distribuição tem potencial para análise de estabilidade de encostas. 
 

 

Palavras chave: espessura do solo distribuída, nível freático, estabilidade de 
encosta, Antonina. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 

 

EVALUATION OF THE SOIL THICKNESS AND WATER TABLE LEVEL SPATIAL 
DISTRIBUTION INFLUENCE ON SLOPE STABILITY 

 

This paper discusses the influence of the spatial distribution of the soil thickness and 
the moisture on the slope stability in the so called Bom Brinquedo watershed with an 
area of 0.17 km², located at the hill of the same name in the city of Antonina, Paraná, 
Brazil. This basin is situated where on March 11, 2011 an extreme event occurred 
when rainfall reached 300 mm in 24 hours and at 17 hours triggered various mass 
movements in the region. For this study a representative scar in the Bom Brinquedo 
watershed was chosen according to its type, geometry and accessibility where 
drillings were made in and around it with a dutch auger and two trenches were 
opened. The drillings were used to obtain soil thickness data on in order to simulate 
its spatial distribution according to the methodology of McKenzie et al (2003) and 
from the trenches undisturbed soil samples were removed from four different depths, 
and from the surface, for direct shear tests, mass of solid particle and saturated 
hydraulic conductivity. The water table level was distributed in the study area 
according to the method used by TOPMODEL (Beven and KIRKBY, 1979). This 
method provides the depth of the water table based on the topography index, 
transmissivity and rain thus four accumulated precipitation events were used: 1 hour, 
6 hours, 12 hours and 24 hours before the event occurs. Three scenarios of slope 
stability were performed based on the obtained data. The first uses the highest 
accumulated rain for simulating four sub-scenarios which differs from each other by 
the resulting geotechnical data from tests carried out in laboratory, the second 
scenario used the best efficiency combination of the geotechnical scenario and 
varied the water table level according to the cumulative rainfall. In both scenarios the 
soil thickness was distributed throughout the watershed. The third scenario served to 
demonstrate the influence of the variation in the two previous scenarios and thus the 
soil thickness and the water table level were considered. The result showed that the 
soil and humidity data distribution have made the slope stability simulations more 
efficient, it agrees with other works performed that reached similar conclusions and 
shows that this spatial distribution has a useful potential for this kind of analysis. 
 

 

Key Words: distributed soil thickness, water table level, slope stability, Antonina. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Deslizamentos são movimentos de massa que podem ser desencadeados de 

maneiras muito diferentes como, por exemplo, abalos sísmicos, interferência 

humana, atividade vulcânica, água de degelo, peso da neve ou por chuvas 

torrenciais (HIGHLAND e BOBROWSKY, 2008). Desses motivos o último é o mais 

comum em regiões tropicais de relevo escarpado, como é o caso da Serra do Mar 

paranaense. 

Deslizamentos são causas de preocupações e desastres ao redor de todo o 

mundo, no Brasil, nos últimos anos, impactos de grandes proporções foram sentidos 

na sociedade. No estado do Rio de Janeiro, segundo a ONU, no ano de 2011 houve 

mais de 900 mortos e prejuízos de até 1,2 bilhões de dólares devido aos 

deslizamentos provocados pelas fortes chuvas, em Minas Gerais, segundo Rocha 

(2004), entre 1996 e 2004, 650 deslizamentos foram contabilizados no estado. 

Impactos causados por movimentos de massa são bem conhecidos, e 

segundo Safaei et al (2011) só no século XX mais de 500.000 pessoas foram 

afetadas por esses em áreas montanhosas de países pouco desenvolvidos. Por 

esse motivo e pela conseqüente expansão urbana descontrolada verificada em 

muitas cidades brasileiras, que ocupam, também, áreas de risco, a quantificação, 

causa e estudos em geral sobre esses deslizamentos tem aumentado 

significativamente nos últimos anos (WESTEN et al, 2005). 

O estudo de movimentos de massa para sua compreensão e previsão é feito 

há bastante tempo, porém da década de oitenta do século XX em diante, com o 

desenvolvimento cada vez mais veloz e a maior acessibilidade aos computadores, o 

emprego de modelos matemáticos para se realizar tais estudos se tornou mais 

difundido. 

Esses modelos fazem uso de diferentes abordagens para chegar ao seu 

resultado como, por exemplo, uso de mapas inventários, atributos estatísticos, 

experiências empíricas e métodos determinísticos. Entre esses o uso dos métodos 

determinísticos, por aplicar equações matemáticas sem englobar dados subjetivos, é 

considerado o mais objetivo (SAFAEI ET AL, 2011). 

Segundo Safaei et al (2011) desde o início da década de 90 do século XX 

vários modelos determinísticos já foram criados com o objetivo de apontar áreas 

susceptíveis à deslizamentos (LISA, Hammond et al, 1992; SHASTAB, Montgomery 
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e Dietrich, 1994; DSLAM, Wu e Sidle, 1995; SINMAP, Pack et al, 1998 entre outros). 

Cada um deles baseado em teorias distintas e usando equações matemáticas 

variadas, que levam em consideração diferentes variáveis para estabelecer áreas 

instáveis. 

A instabilidade é um fator complexo controlada pela combinação de inúmeros 

processos que envolvem características geológicas, pedológicas, geomorfológicas, 

hidrológicas e de uso da terra aliadas às influências externas como precipitação, 

insolação, força dos ventos e ações antrópicas. Como a complexidade dessas 

variáveis é muito grande, a distribuição espacial é de difícil determinação e muitos 

dos modelos existentes tendem a homogeneizar grande parte dos dados de entrada 

para toda a área de estudo. 

Entre os dados de entrada para modelos determinísticos, os dados de solos 

apresentam muitas incertezas, seja pela pequena quantidade de informações, pelo 

objetivo ou pela limitação de como foram obtidos (MCKENZIE et al, 2003) e por isso 

são geralmente usados como dados secundários ou estimados de acordo com o tipo 

do solo. Apesar disso, eles têm grande importância na estabilidade de encostas 

influenciando-a diretamente de acordo com sua espessura, coesão, ângulo de atrito 

interno e peso específico. Além da influência direta, os solos também armazenam a 

água proveniente das precipitações e certas propriedades do solo se comportam de 

acordo com a variação de umidade no solo. 

Diferentes alturas de níveis freáticos induzem diferentes pressões e pesos na 

estrutura do solo que refletem diretamente na estabilidade da vertente (SIDLE et al, 

1985). Isso mostra, também, a importância de dados pluviométricos confiáveis e 

bem discretizados para serem usados em simulações determinísticas.  

Com a finalidade de avaliar a influência da distribuição espacial da espessura 

e da umidade do solo na estabilidade de encosta foram simulados cenários com 

aplicação de uma equação de fator de segurança (FS). Foram utilizadas 

características pedológicas obtidas em ensaios de laboratório e dados de 

precipitação relativos ao evento ocorrido no dia onze de março de 2011. 

Este evento pluviométrico, onde foram registradas precipitações diárias 

superiores a 200 mm precedidas de dez dias com chuva, desencadeou vários 

deslizamentos de terra acompanhados de fluxos de detritos na região da Serra do 

Mar Paranaense (Figura – 1) com danos causados a estradas, infra-estrutura urbana 

e rural (Figuras – 2), além de perda de vidas humanas (INPE, 2011). 
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O estudo foi realizado na bacia hidrográfica denominada bacia do Bom 

Brinquedo, com área de drenagem de 0,17 km² e localizada no morro de mesmo 

nome no município de Antonina, Paraná. 

 

 

Figura 1 – Imagem anterior (a) e posterior (b) ao evento do dia onze de março no distrito de Floresta, 
município de Morretes. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2 – Pontes destruídas na BR-277 no litoral do Paraná. Fonte PRF. 
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2 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar a influência da distribuição espacial da espessura e da umidade do 

solo na estabilidade de encosta na bacia do Bom Brinquedo, com área de drenagem 

de 0,17 km² e localizada no morro de mesmo nome no município de Antonina, 

Paraná 

 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Caracterizar as propriedades geotécnicas e físico-hídricas do solo por meio 

de análises de laboratório e de campo; 

 Determinar a variação espacial da espessura do solo por modelagem com 

validação de campo através de tradagens; 

 Determinar a altura e a variação espacial do nível freático com base em 

diferentes valores de precipitação; 

 Avaliar os efeitos da espessura do solo espacialmente distribuída e de suas 

características geotécnicas na estabilidade de encosta; 

 Avaliar os efeitos da variação de umidade do solo na estabilidade de 

encosta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 DEFINIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE MOVIMENTOS DE MASSA 

 

 Deslizamentos são movimentos de material (rocha e/ou solo) sobre uma 

vertente. Esses materiais provem de ruptura do talude ou de material estocado que 

é deslocado devido algum mecanismo de desencadeamento como uma chuva forte, 

que promove a perda do equilíbrio no local. O material de um deslizamento se 

desloca como uma massa coerente ou semi-coerente de pequena deformação 

interna (HIGHLAND e BOBROWSKY, 2008). Nomenclaturas comumente usadas 

para descrever partes de um deslizamento estão ilustradas na figura - 3. 

 

Figura 3 – Ilustração de um deslizamento rotacional com evolução para um fluxo de terra. Fonte: 
Varnes, 1978 apud Highland e Bobrowsky, 2008. 

  

  

A classificação de diferentes tipos de movimentos de massa varia muito na 

literatura e essa diferença é baseada no objetivo de pesquisa e cada autor. Existem 

inúmeros critérios de classificação como velocidade, mecanismo do movimento, 

material envolvido, forma de deformação e geometria do movimento de massa. A 

idade dos movimentos de massa também é usada para classificá-los (McCALPIN, 

1984). 
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O estudo de movimentos de massa é realizado em muitos lugares por causa 

de seus impactos e classificações de diferentes tipos são feitas desde o início do 

século XX (NEMČOK et al, 1972). Entre os inúmeros métodos propostos, os mais 

clássicos são baseadas no tipo do movimento do material (VARNES, 1978; 

HUTCHINSON, 1988). Hungr et al (2001) tentou explicar mais minuciosamente os 

fluxos ou corridas, por estar esta categoria com mais carência de detalhes. Nesse 

trabalho será adotada a classificação de Varnes (1978) por ser largamente 

empregada na literatura. 

Seguindo a classificação de Varnes (1978), os deslizamentos são divididos 

em cinco tipos de movimentos: queda, tombamento, escorregamento, espalhamento 

e fluxos; e três tipos de materiais: rochas, terra e detritos (Quadro – 1). 

 

Detrito Terra
Predominantemente 

grosseiro

Predominantemente 

fino

queda de rocha queda de detritos queda de terra

tombamento de 

rocha

tombamento de 

detritos

tombamento de 

terra

rotacional
poucas 

unidades
ruptura de rochas ruptura de detritos ruptura de terra

deslizamento de 

blocos

deslizamentos de 

blocos de detritos

deslizamento de 

blocos de terradeslizamento de 

rocha

deslizamentos de 

detritos

deslizamentos de 

terra

espalhamento de 

rocha

espalhamento de 

detritos

espalhamento de 

terra

fluxo de rochas fluxo de detritos fluxo de terra

Espalhamentos

Fluxos

Complexos                                                                                                      (combinação de dois ou mais tipos)

Rocha
TIPOS DE MOVIMENTOS

TIPO DE MATERIAL

Escorregamentos

translacional
muitas 

unidades

Queda

Tombamento

 

Quadro 1 - Classificação dos movimentos de massa (Varnes, 1978 apud Sidle et al, 1985). 

  

 

Como este trabalho trata apenas de escorregamentos, destaque será dado 

exclusivamente para estes tipos de movimentos de massa. 

 Os escorregamentos são classificados de duas maneiras distintas: 

translacionais e rotacionais (Figura – 4).  
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(A) escorregamento translacional raso e (B) escorregamento rotacional.  

 
Figura 4 – Esquemas de escorregamento translacionais rasos e rotacionais. Retirado de Highland e 
Bobrowsky, 2008. 

 

 

O escorregamento translacional acontece quando uma massa de solo ou 

rocha se desloca sobre uma superfície inclinada que caracteriza um plano de 

ruptura. Esse plano pode ser o contato do solo com a rocha ou entre horizontes de 

solo distintos e apresenta uma profundidade que pode chegar a até cinco metros, 

embora alguns valores maiores possam ser encontrados.  

Há varias maneiras de ser desencadeado, porém na paisagem da Serra do 

Mar paranaense é mais comumente causado por chuvas intensas, que levam a 

saturação do solo e a conseqüente desestabilização da vertente. Sua velocidade de 

deslocamento é rápida e está comumente associado a ambientes que apresentam 

declividades elevadas. É comum encontrar na literatura valores de ângulos de 

encosta acima de 20 graus como sendo mais propícias a esse tipo de movimento. 

O escorregamento translacional (Figura – 5) é o tipo de movimento de massa 

encontrado com mais freqüência em toda a Serra do Mar. Vieira (2007) apresenta 

um estudo para prevê-los com modelos matemáticos no estado de São Paulo e 

Fernandes et al (2004) mostra atributos topográficos que influenciam na ocorrência 

desses movimentos no Rio de Janeiro. 

No Paraná Lopes et al (2010) simularam a estabilidade de encosta em uma 

bacia hidrográfica na Serra do Mar usando modelo matemático e Mikosik et al (2010) 

cruzaram a freqüência de cicatrizes com áreas de proteção permanente para 

mostrar a importância de sua preservação em áreas mais íngremes. Tabaliipa e Fiori 

(2008) usaram uma equação de FS para mostrar as influências da vegetação na 
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manutenção da estabilidade de um talude. Os últimos esforços nesse sentido têm 

sido feitos no município de Antonina, onde este trabalho está inserido. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) escorregamento translacional raso na Serra do Mar, Morretes, PR, (B) escorregamento translacional raso em 

Antonina, PR. Fonte: LHG 

 
Figura 5 – Escorregamentos translacionais rasos. 

A 

B 

A 
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Os escorregamentos rotacionais têm a superfície de ruptura curvada onde o 

material se desloca em torno de um eixo imaginário (Figura – 6). Esse tipo de 

deslocamento é comum em locais com homogeneidade de material, como por 

exemplo, em aterros, e a profundidade de sua ruptura é maior que nos movimentos 

translacionais. O escorregamento rotacional pode ser desencadeado por chuvas 

intensas ou induzido por terremotos, podendo se deslocar tanto lentamente ou 

rapidamente e apresentar vários planos de movimentos paralelos (abaixamento) 

Highland e Bobrowsky, 2008. 

 

 

Figura 6 – Foto de um escorregamento rotacional na Nova Zelândia. A linha verde representa a 
escarpa, onde houve a ruptura. A linha vermelha representa o pé, o limite inferior do escorregamento. 
Foto por Michael J. Crozier, Enciclopédia da Nova Zelândia. Retirado de Highland e Bobrowsky, 
2008. 

 

  

3.2 CONDICIONANTES DOS MOVIMENTOS DE MASSA 

  

Movimentos de massa podem ocorrer, teoricamente, em qualquer lugar do 

planeta. Não somente lugares onde se encontra relevo escarpado com declividades 

acentuadas estão propensos ao deslocamento de material, mas também áreas mais 

planas podem apresentar tais movimentos. Grandes volumes de água (provenientes 

de chuva, enchentes ou outras fontes), forças sísmicas, atividades vulcânicas e 

antrópicas podem desencadear um movimento de massa. 



24 
 

 Particularmente no Brasil, mais precisamente na Serra do mar, ou unidades 

de relevo escarpadas, as vertentes têm um delicado equilíbrio adquirido durante sua 

evolução no tempo, que balança entre os fatores estabilizantes e desestabilizantes 

influenciados pela gravidade.  

 Independentemente das forças atuantes que possam quebrar o equilíbrio 

estático de uma vertente, existem alguns fatores que condicionam a ocorrência de 

movimentos de massa como a litologia, a geomorfologia, a vegetação, a presença 

de água e o solo. 

A influência das propriedades litológicas nos movimentos de massa é muito 

discutida na literatura. Segundo Sidle et al (1985) as propriedades das rochas são 

fatores importantes no equilíbrio de uma vertente. Rochas fracas estão ligadas a 

estruturas geológicas desfavoráveis a manutenção deste equilíbrio, e dão origem a 

ambientes com grande presença de movimentos de massa. A presença de fraturas, 

junções e laminação favorece o acumulo de água e o conseqüente aumento da 

pressão nessas rochas, que contribui para seu intemperismo e maior fragilidade. 

Chatwin et al (1994) discutem ainda sobre a orientação das superfícies de 

acamamento. Quando estas estão paralelas à topografia a estabilidade tende a ser 

menor do que quando elas estão perpendiculares (Figura – 7) 

 

 

 
(A) superfícies de acamamento paralelas à topografia, menos estáveis e (B) superfícies de acamamento 

perpendiculares à topografia, o que dá mais estabilidade à vertente. 

 
Figura 7 – Ilustração de superfícies de acamamento. Modificado de Chatwin et al (1994). 

 

A geomorfologia de uma encosta pode influenciar no desencadeamento de 

um movimento de massa de várias maneiras. As formas das vertentes (plano e perfil 

de curvatura) representam um papel importante na distribuição e movimentação da 

água tanto na superfície quanto no subsolo. Sidle et al (1985), Fernandes et al 

(2004), Vieira (2007), e Silva (2011) apontam que formas côncavas favorecem a 
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concentração da água e sedimentos enquanto formas convexas favorecem a 

divergência do escoamento (Figura – 8).  

Apesar das concavidades favorecerem a concentração do escoamento isso 

não é o único fator determinante para a presença de movimentos de massa, já que 

nas formas convexas também há deslocamento de material, dependendo do nível de 

saturação do solo e de outros fatores desencadeadores do movimento. 

 

Figura 8 – Esquema de fluxo de água em diferentes tipos de vertente. As setas contínuas 
representam o fluxo de água no perfil de curvatura e as setas pontilhadas representam o fluxo de 
água no plano de curvatura. Adaptado de Huggett (1975) por Silveira (2010). 
 

 
 

Outro fator importante da geomorfologia de uma vertente é sua orientação. A 

orientação de um talude (também denominada de aspecto) informa a direção da 

face da vertente, o que dá informações sobre a geologia da área e influencia em 

como a vertente está exposta aos fatores climáticos como, por exemplo, chuvas, 

umidade e insolação. A maior exposição da vertente a essas intempéries pode, 

principalmente em altas latitudes, influenciar na composição vegetal da área e na 

amplitude térmica dos solos, o que favorece na sua fragilidade e posterior ruptura. 

Com relação a geologia, a orientação da vertente torna-se importante como fator 

desestabilizante quando a mesma coincide com a orientação das superfícies de 

acamamento, conforme ilustrado a Figura 7a.  

Além dessas duas características geomorfológicas a declividade é outro 

importante fator na estabilidade de vertentes (Highland e Bobrowsky, 2008; Chatwin 

et al, 1994). Quanto mais íngreme for um terreno mais propício será para 

deslizamentos. Chatwin et al (1994) diferencia a declividade de uma vertente como 
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origem de diferentes tipos de fluxos de detritos e quedas de rochas. Highland e 

Bobrowsky (2008) apontam gradiente a partir de 20 graus para a ocorrência de 

escorregamentos translacionais em encostas. De Rose (2012) afirma que na região 

de Te Whanga (Ilha Norte, Nova Zelândia) 95% dos deslizamentos estão em ângulo 

de encosta superior a 24 graus. Fernandes et al (2004) cita estudos realizados no 

Brasil que apontam ângulos limites para a ocorrência de deslizamentos entre 20 e 

29 graus. Por ser um indicador importante da estabilidade de encostas, a declividade 

é muito usada como uma das variáveis para modelar estabilidade de vertentes com 

usos de modelos matemáticos (Fernandes et al, 2004; Lopes et al, 2010). 

A água no solo é fator muito importante para a estabilidade de uma vertente, 

influenciando na distribuição e tipificação da vegetação, formação de solo e erosão 

do relevo (CHATWIN et al, 1994). Na gênese de um solo a água atua nas rochas 

física e quimicamente no intemperismo e no transporte das intempéries.  

A presença de água no solo previamente a eventos de chuva e sua influência 

na geração de escoamento superficial vem sendo estudada desde Horton (1933). 

Dunne (1978) propôs a geração de escoamento superficial pelo excesso de água 

infiltrada no solo. Desde então alguns modelos se propõem a simular essa umidade 

antecedente e sua evolução no tempo e no espaço (TROCH E DE TROCH, 1993). 

Beven e Kirkby (1979) equacionaram a relação entre áreas de escoamento 

superficial por excesso de saturação e topografia com criação do índice topográfico 

e Beven (1986) introduziu uma modificação adicionando a transmissividade. 

A variação da água dentro do solo é provavelmente um dos fatores mais 

importantes para desencadear um deslizamento. A saturação de solos é um dos 

motivos mais comuns de instabilidade (HIGHLAND e BOBROWSKY, 2008) e sua 

origem pode ser precipitação, degelo ou enchentes. A quantidade de água no solo 

reflete diretamente na pressão que essa exerce nos poros e na estabilidade de uma 

encosta (SIDLE ET AL, 1985). A poro-pressão exercida pela água é diretamente 

proporcional a altura da coluna de água presente nesse solo. Nesse caso em locais 

onde o solo já contém considerável umidade (umidade antecedente) um evento de 

precipitação não precisa ser tão extremo para que a pressão neutra (devido a 

presença da água) aumente sua influência na estabilidade da vertente.  

Segundo Vieira (2007) estudos sobre influência da vegetação na estabilidade 

de encostas começaram a ser feitos na década de 20 do século XX. As influências 

da vegetação na estabilidade de encostas são positivas e negativas. Elas podem 
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favorecer a estabilidade “ancorando” o solo com suas raízes, exercendo uma coesão 

de raízes (BUENO et al, 2011 e CHATWIN et al, 1994). Esse tipo de coesão tem um 

valor pequeno, mas como mostraram Casadei et al (2003) e Schwarz et al (2010) ela 

tem sua influência na estabilidade de uma encosta. O sistema radicular tem 

importância maior em neossolos litólicos, onde essas raízes entram nas fraturas das 

rochas, e assim são mais eficientes na estabilidade do solo, por outro lado em solos 

mais profundos o plano de falha pode ocorrer abaixo da zona de raízes, anulando 

totalmente sua influência.  

Em caso de desmatamento, Sidle et al (1985) afirmam que o apodrecimento 

do sistema radicular com o passar do tempo gera caminhos preferenciais e diminui a 

coesão original das raízes, o que contribui para a desestabilização do terreno alguns 

anos após o desmatamento (Figura - 9). 

A presença de vegetação pode também influenciar negativamente na 

estabilidade de uma encosta. Seu peso em vertentes muito inclinadas é prejudicial, 

assim como podem servir como alavanca quando ventos fortes atingem a copa das 

árvores (TABALIIPA e FIORI, 2008).  

Por outro lado, a vegetação evita a erosão direta do solo pelas chuvas, por 

meio da interceptação, minimizando assim o efeito splash e o escoamento 

superficial 

 
Figura 9 – Influência das raízes na manutenção da estabilidade de encostas. Fonte: Sidle e Ochai 
(2000).  
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Os solos influenciam a estabilidade de encosta de várias formas. Suas 

estruturas químicas e físicas, assim como sua espessura são de grande importância. 

A estrutura química do solo, na presença de certos argilominerais, pode ser 

prejudicial para a estabilidade, já que esses minerais têm a capacidade de 

armazenar água entre suas lâminas (SIDLE et al, 1985). As características físicas 

dos solos representadas pela sua textura e estrutura, influenciam diretamente na 

coesão, permeabilidade, nível freático e poro-pressão, afetando sua estabilidade 

(IVERSON, 2000, CASADEI et al, 2002). Wang e Sassa (2003) afirmam que a 

textura do material tem grande influência na dinâmica de um deslizamento, com 

grãos mais finos apresentando poro-pressões superiores e características de 

deslizamento diferenciadas (movimento do deslizamento apresenta velocidades 

superiores e ruptura surge antes do que em solo com granulometria mais grossa sob 

experimento com simulação de chuva). A permeabilidade do solo, que vai 

determinar o quanto o meio é poroso e permite a entrada de água, pode ser medida 

pela condutividade hidráulica do solo (K), sendo usada em trabalhos que a 

correlacionam com movimentos de massa (VIEIRA e FERNANDES, 2004; VIEIRA, 

2001; PELLETIER et al, 1997).  

Segundo Sidle et al (1985), quanto menor for a espessura solo mais propício 

estará ao deslizamento (mais rapidamente ficará saturada) e Acharya e Cochrane 

(2008) também ligam a espessura do solo com a ocorrência de deslizamentos. A 

espessura de um solo está diretamente ligada a sua capacidade de armazenar água 

e, portanto sua estabilidade perante eventos de precipitação, porém a determinação 

exata depende do objetivo de cada pesquisa e dados sobre espessuras de solo são 

escassos devido à dificuldade de obtenção.  

Remondo et al (2003) colocam a falta de acurácia em dados de espessura de 

solos assim como de sua estrutura e composição como os principais problemas para 

a utilização de modelagem para previsão de deslizamentos. Apesar disso alguns 

trabalhos mostram a importância dessa propriedade e de sua variação no espaço. 

Ho et al (2012) mostraram que a distribuição espacial da espessura dos solos 

diminuiu as áreas superestimadas de modelos de previsão de escorregamentos 

translacionais rasos, problema comum nesse tipo de modelagem. 

Acharya e Cochrane (2008) realizaram experimento em laboratório com 

rampas montadas e preparadas com quatro espessuras diferentes de solo arenoso, 

e após simular uma chuva de 50 mm/h concluíram que quanto mais profundo o solo 
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maior a quantidade e tempo de “chuva” necessários para desencadear 

deslizamento. D‟odorico e Fagherazzi (2003) mostram a importância da espessura 

de colúvio em uma concavidade em relação a sua estabilidade, afirmando que se a 

declividade da vertente for maior que o ângulo de atrito do colúvio, a espessura é 

proporcional a sua instabilidade. 

 

 

3.3 MODELOS DE PREVISÃO 

 

 Existem diversos modelos e métodos de previsão de movimentos de massa 

que utilizam SIG (Sistema de Informações Geográficas) como plataforma de 

implementação. Os modelos geralmente são baseados em dados físicos e espaciais 

e sua eficiência é medida por razão de acerto ou erro das simulações comparadas 

com mapeamentos de deslizamentos prévios (SAFAEI et al, 2011). 

 Esses modelos mostram inúmeros cenários como resultados de diferentes 

valores de dados de entrada, o que os torna ferramentas importantes de decisão e 

pesquisa. Por outro lado a escolha por um modelo deve levar em consideração o 

objetivo da pesquisa, sua complexidade, os dados de entrada 

disponíveis/necessários e os resultados esperados. Uma escolha precipitada pode 

levar a muita complexidade para um resultado não tão exigente de detalhes ou uma 

simulação simplificada demais para a quantidade de dados existente (Series on 

model choice <http://www.toolkit.net.au/tools/ModelChoice/MC-1.pdf>). 

 A modelagem de estabilidade de encostas é uma representação feita por 

meio de combinação de informações para a geração de mapas de susceptibilidade. 

Safaei et al (2011) indica que na literatura estão presentes quatro métodos para o 

estudo susceptibilidade de movimentos de massa: inventário, heurístico, estatístico e 

determinístico.  

Os inventários são mapeamentos de deslizamentos passados realizados com 

o auxílio de fotografias aéreas, imagens de satélite ou saídas de campo que dão 

suporte para o entendimento desses movimentos naquele local quando somados a 

informações pedológicas, litológicas, geomorfológicas e climáticas.   

O método heurístico é uma maneira mais subjetiva e simples que depende do 

conhecimento de quem o aplica, onde uma combinação de informações do local de 
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estudo pode ser utilizada para se chegar a um mapa de susceptibilidade a 

deslizamentos (GUZZETI et al, 1999). 

A estatística é utilizada como método indireto para previsão de movimentos 

de massa através de ferramentas que aplicam análises bivariadas, multivariadas e 

regressões múltiplas para indicar a importância de fatores que condicionaram a 

instabilidade em vertentes no passado (GUZZETI et al, 1999). 

Nos métodos determinísticos haverá sempre um resultado exato 

correspondente aos dados de entrada. Nesse tipo são utilizados modelos 

matemáticos de base física, como por exemplo, a combinação de hidrologia de 

encosta com equações de fator de segurança. Nas últimas duas décadas vários 

modelos de estabilidade de encostas foram desenvolvidos para tentar simular a 

ocorrência de movimentos de massa (Quadro – 2).  

Cada um desses modelos apresenta vantagens, desvantagens e limitações 

próprias, por serem determinísticos apresentam uma resposta exata de acordo com 

leis físicas que os regem. Huang e Kao (2006) alertam para os resultados de tais 

modelos. Segundo os autores os mapas de susceptibilidade criados por modelos 

determinísticos apresentam sempre uma superestimação das áreas instáveis e por 

isso as análises feitas devem ser criteriosas. 

A base da análise desses modelos é o Modelo Digital de Terreno (MDT), por 

isso deve ser dada uma atenção especial na sua elaboração para que os erros não 

se acumulem nas fases seguintes. Diversos trabalhos abordam a influência direta 

dos MDT‟s sobre o resultado das simulações, como por exemplo, O‟callaghan e 

Mark (1984), que discutem a influência do tamanho do pixel na geração automática 

de redes de drenagem, chegando a um resultado onde a resolução espacial de 10 

metros representa bem a drenagem gerada automaticamente.  

Bueno et al (2012) realizaram testes com MDT‟s de resolução espacial de 5, 

10, 20, 30, 50, 100metros, gerados a partir de carta topográfica em escala 1:25.000, 

e concluíram que a partir de 20metros de resolução as características do relevo não 

ficam bem representadas e indicam a resolução de 10metros como tendo a melhor 

relação resultado - processamento, já que a diferença para o MDT com pixels de 

5metrosnão foi significativa. 

Claessens et al (2005), após testarem diferentes resoluções do MDT (10, 25, 

50 e 100 metros), concluíram que quanto maior a resolução maior a área estável em 

detrimento das áreas consideradas instáveis, porém alertam que não há uma 
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resolução perfeita, tendo em vista que está atrelada aos dados existentes e ao tipo 

de análise que se deseja fazer da área. 

 

Modelos 

determinísticos
Descrição Desenvolvedores Data

CHASM
Combined Hydrology And 

Stability Model

Anderson e Lloyd, 1991; 

Anderson et al., 1996
1991

LISA Level I Stability Analysis Hammond et al 1992

SHALSTAB
Shallow Landsliding Stability 

Model

Montgomery e Dietrich 

(1994,1998)
1994

SMORPH Slope MORPHology Shaw e Johnson (1995) 1995

Dslam/IDSSM

Distributed Shallow 

Landslide Model/Integrated 

Dynamic Slope Stability 

Shallow Landslide Model

Wu e Sidle(1997) 1997

SINMAP Stability Index Mapping Pack et al.,(1998,2001) 1998

SHETRAN
System Hydrology 

European TRANsport

Ewen et al.,2000; 

Birkinshaw et al., 2010
2000

TRIGRS

The Transient Rainfall 

Infiltration and Grid BASED 

Regional Slope-stability

Iverson(2000) e extendido 

por Baum et al. (2002)
2000, 2002

PROBSTAB
PROBability of STABility 

PCRaster GIS package
Van Beek (2002) 2002

TRIGRS (não 

saturado)

The Transient Rainfall 

Infiltration and Grid BASED 

Regional Slope-stability

Savage et al.,2004 2004

PISA
Probabilistic infinite slope 

analysis.
Haneberg(2004) 2004, 2005

GEOtop-FS

Combina o modelo 

hidrológico distribuido 

GEOtop (Bertoldi et al. 

2006) e um modelo 

geotecnico de talude 

infinito.

Simoni et al.,2007 2007

SUSHI

Saturated Unsaturated 

Simulation for Hillslope 

Instability) model

Capparelli et al.,2006 2006, 2007

 

Quadro – 2: modelos determinísticos que usam a bacia hidrográfica como escala de análise. 
Modificado de Safaei et al, 2011. 
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 Considerando as limitações de cada modelo, feito de acordo com o objetivo e 

com a área de estudo de cada pesquisador, e que na maioria das vezes são 

programas fechados que muitas vezes não permitem edições, optou-se nessa 

pesquisa por programar a equação do fator de segurança (FIORI e CARMIGNANI, 

2009) em software Excel. Desta maneira pode-se ter o controle total de suas 

variáveis e assim verificar a influência da espessura do solo e do nível freático na 

estabilidade de uma encosta. 

 
 
 

3.4 EQUAÇÃO DO FATOR DE SEGURANÇA 

 

A estabilidade de uma vertente pode ser calculada usando-se um fator de 

segurança (FS). Este é a razão entre a somatória das forças resistentes ao 

cisalhamento ( ) e das forças desestabilizadoras das vertentes ou forças 

gravitacionais (g), conforme (FIORI e CARMIGNANI, 2009): 

 

 

                      (1) 

  

 

A interpretação da equação (1) mostra que quando o valor do fator de 

segurança for igual a unidade a vertente estará no limite da estabilidade, pois as 

forças estabilizantes terão valor igual às forças desestabilizantes. Se este for menor 

que a unidade indica que as forças gravitacionais serão maiores que as forças de 

resistência ao cisalhamento, mostrando um cenário de instabilidade. Valores 

maiores que a unidade, por sua vez, indicarão vertentes estáveis, já que as forças 

estabilizadoras serão maiores do que as forças desestabilizadoras. 

 O foco dado nessa pesquisa para a aplicação do FS é a variação espacial da 

espessura e da umidade do solo e suas influência na estabilidade de uma vertente. 

Segundo Chatwin et al (1994) entre os fatores que influenciam na estabilidade de 

uma vertente está a atuação da água, que age exercendo pressão nos poros do 

solo. Essa poro-pressão varia segundo o grau de saturação do solo, sendo assim 

para cada altura de precipitação tem-se um grau de saturação e uma poro-pressão 
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correspondente, porém a variação desses valores depende da espessura do solo, 

conforme a equação abaixo: 

 

 

                                                              (2) 

 

 

Onde  é a pressão da água nos poros (kPa),  é o peso especifico da água 

(kN/m³),  é o peso especifico natural do solo (kN/m³),  é a altura da água (m) e  

é a espessura do solo ou do horizonte (m). Nota-se que a espessura do solo 

influencia na determinação da poro - pressão e conseqüentemente na estabilidade 

de uma vertente. Juntamente com outras propriedades a espessura do solo já foi 

usada para simular estabilidade de encostas por Lee e Ho (2009), Lee et al (2004), 

Lee e Min (2001), Pelletier et al (1997) e Acharya e Cochrane (2008). Porém, em 

nenhum desses trabalhos a espessura do solo variava espacialmente (pixel a pixel).   

 A determinação do FS pode ser realizada para a dimensão do pixel, 

assumindo que cada um é um bloco tridimensional com área unitária e espessura 

determinada. O desenvolvimento da equação do fator de segurança leva em 

consideração um prisma de solo apoiado sobre um talude infinito, que do ponto de 

vista prático, pode ser considerado como qualquer talude de grande extensão, com 

perfis de solo essencialmente do mesmo tipo e utiliza as forças apresentadas na 

figura – 10. 
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i – Ângulo de declividade da vertente                 T – Força tangencial resultante do peso (P) e da  
Fp – Força de percolação exercida pela água               normal(N)                                                                                                                                               

 – Pressão de percolação devido a Fp             – Pressão tangencial devida à força tangencial (T) 

P – Peso do prisma de solo                                U – Força exercida pela pressão neutra 

 – Pressão vertical devida ao peso P                – Pressão neutra 

N – Força normal reativa ao peso P do solo      Fa – Força de atrito                     

 – Pressão normal devida a força normal N      – Forças resistentes ao movimento 

 – Ângulo de atrito interno formado com a                    

       resultante das forças normal (N) e de atrito (Fa)  
 
 
Figura 10 –(a) Forças atuantes em um prisma de solo sobre um talude sofrendo a ação da água; (b) 
resultante entre as forças normal (N), de atrito (Fa) e ângulo de atrito interno ( ); (c) representação 
genérica das forças contra ( ) e a favor ( e ) do movimento do bloco. Fonte: Fiori e Carmignani 

(2009). 

 

 

A pressão vertical ( ) exercida pelo peso do prisma é a pressão efetiva 

vertical (kPa), representada pela relação entre o peso efetivo ( ; kN) e a área do 

talude onde este está apoiado ( ), conforme a equação abaixo: 

 

 

                                                                     (3) 
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O peso efetivo do solo é dado pela diferença entre o peso específico do solo 

saturado e o peso da coluna de água: 

 

 

                                                              (4) 

 

 

onde  é o peso específico do solo saturado (kN/m³), b é a área da base do 

prisma de solo (m²) e  é o peso específico da água (kN/m³). Convencionalmente a 

diferença entre esses dois pesos específicos é igual ao peso especifico submerso do 

solo ( , kN/m³), logo o peso efetivo do solo ( ) é igual : 

 

 

                                                                                                               (5) 

  

 

As pressões normal ( , kPa) e tangencial ( , kPa), respectivamente 

resultados da ação das forças Normal e Tangencial, são expressas como: 

 

 

                                         (6) 

 

                                                                     (7) 

 

 

A força de percolação (Fp, N) é resultado do movimento da água dentro do 

prisma de solo. Esse movimento tem relação com o gradiente hidráulico (sen i) e 

com o volume do prisma (bz, m³), logo: 

 

 

                                 (8) 
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 Como toda força exerce uma pressão sobre uma área (A), a força de 

percolação exerce a pressão de percolação ( , kPa), que é dada por: 

 

 

                                        (9) 

 

 

 Segundo Fiori e Carmignani (2009) essa pressão de percolação é resultado 

da infiltração da água no solo, que por atrito impõe pressões de arraste nos seus 

grãos na direção do movimento. Essa pressão alcançará um valor máximo quando a 

coluna de água for igual à espessura total do solo (solo saturado). 

 A resistência ao cisalhamento ( ) é resultado da força de atrito do solo com a 

superfície inclinada. Como ilustrado na figura – 10b, relacionando a pressão normal 

ao ângulo de atrito interno ( , graus) podendo ser representada pela equação 

abaixo: 

 

 

                                                   (10) 

 

  

 Como  já foi definida na equação (6), fazendo a substituição tem-se: 

 

 

                                                           (11) 

  

 

Da maneira que foi exposto no início da sessão, o fator de segurança é dado 

pela razão das forças contra e das favoráveis ao movimento. Assim temos a 

resistência ao cisalhamento ( ) como força contrária ao movimento e a pressão de 

percolação ( , kPa) somada ao componente tangencial da pressão efetiva ( , kPa) 

como favoráveis ao movimento (Figura - 10c). Deste modo o FS pode ser expresso 

da seguinte maneira: 
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                                                                      (12) 

  

 

Substituindo as variáveis pelas equações que as representam, e foram 

apresentadas anteriormente, tem-se: 

 

 

                                                       (13) 

 

 

 Esse fator de segurança considera a coesão (c, kPa) como zero. Quando a 

coesão tiver um valor diferente de zero pode-se representar o FS como (FIORI e 

CARMIGNANI, 2009): 

 

 

                                                           (14) 

  

 

A equação (14) explica um caso onde o solo da vertente está totalmente 

saturado de água (coluna de água tem altura igual à espessura do solo). No caso de 

o solo não estar totalmente saturado, mas sim apenas uma parte (Figura – 11), as 

pressões que o peso exerce sobre a base devem levar em conta a altura do solo 

saturado e a altura do solo seco. 
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Figura 11 – Representação de prisma de solo sobre talude com altura (h2) de nível freático menor que 
a espessura total do solo. Fonte: Fiori e Carmignani (2009). 

 

  

Neste caso as pressões vertical ( , kPa), normal ( , kPa) e tangencial ( , 

kPa) devem levar em consideração não o peso específico do solo como um todo (já 

que a altura do nível freático é variável), mas sim os pesos específicos do solo 

natural ( , kN/m³) e do solo submerso ( , kN/m³). Sendo assim elas vão ser 

representadas pelas seguintes equações:  

 

 

                                                          (15)  

 

                                                                             (16) 

 

                                                         (17)  

 

 

Fazendo-se novamente as substituições na equação (12) do FS tem-se: 

 

 

                                               (18) 
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3.5 ESTIMATIVA DA ESPESSURA DO SOLO 

 

A estimativa de tipos de solo e da sua espessura com base em modelos e uso 

de SIG vem sendo feita ultimamente por alguns autores. Silveira (2010) usou redes 

neurais para delimitar unidades preliminares de solo, Gesller et al (1996) e McKenzie 

e Ryan (1999) usaram o índice topográfico para estimar espessuras de solo em 

locais com erosão superficial e mostram uma relação direta entre os dois. Santos 

(2009) utilizou o índice topográfico combinado com o comprimento da vertente a 

montante para estimar a variação espacial da espessura do solo em microbacia 

experimental. No entanto, estimar a espessura de determinado tipo de solo é 

sempre uma tarefa complicada visto que dados medidos são extremamente raros.  

Enquanto um modelo matemático pode ser criado para exercer tal função, a 

sua parametrização será sempre complicada, já que a formação dos solos e seu 

desenvolvimento ocorrem durante milhares de anos e estão sob a influência de 

diversos fatores como, por exemplo, o clima, a geologia local e a topografia. Por 

essas razões citadas McKenzie et al (2003) propõe uma forma empírica de calcular 

essa espessura (equação 30) baseada no balanço de material retirado pela erosão e 

depositado nas partes planas do relevo, fazendo uso do índice topográfico (IT) e do 

MrVBF (Multiresolution Valley Bottom Flatness).  

 

 

3.5.1 ÍNDICE TOPOGRÁFICO 

 

A idéia de índice topográfico (IT) surgiu como uma representação de 

observações feitas em campo onde se nota a acumulação do fluxo de água nos 

fundos de vale e em áreas planas presentes no terreno. Essa idéia foi primeiramente 

usada por Beven e Kirkby (1979) como parte de seu modelo hidrológico TOPMODEL 

e vem sendo amplamente incorporada aos modelos hidrológicos como mecanismo 

para representar a geração do escoamento superficial (SANTOS et al, 2005)  

O índice topográfico é um importante atributo que mostra a influência da 

topografia na geração do escoamento. Possui bases físicas e procura representar 

locais propícios ao desenvolvimento de áreas saturadas ou à acumulação de água 

no terreno (BEVEN E KIRKBY, 1979; O‟LOUGHLIN, 1981). Ele é definido pela razão 

do índice geomorfológico (área de contribuição a montante pela unidade de 



40 
 

contorno, m²/m) (Figura – 12) e a tangente do ângulo da encosta. Quanto maior o 

valor do índice maior a probabilidade de saturação do solo e, valores iguais do 

índice para diferentes locais significam que os mesmos têm reposta hidrológica igual 

para o mesmo evento de precipitação (ARYAL e BATES, 2008). 

O índice topográfico, por possuir base física, está sujeito aos erros e 

influências oriundas do modelo digital de terreno (MDT) que foi utilizado como base 

para sua obtenção. Várias discussões já foram feitas na literatura sobre diferentes 

modelos digitais de terreno e suas influências em simulações hidrológicas 

(O‟CALLAGHAN e MARK, 1984; MOORE et al, 1991; QUINN et al. 1991, WOLOCK 

e PRICE, 1994; MONTGOMERY e ZHANG, 1994; WALKER e WILLGOOSE, 1999; 

WILSON e GALLANT, 2000, TARBOTON e AMES, 2001; SILVA et al, 2007; LEITE 

et al, 2007). 

 

Figura 12 – Representação do índice geomorfológico. Retirado de Santos et al (2005). 

 

A influência da resolução do MDT no índice topográfico também foi discutida 

na literatura. Para Kuo et al (1999) o aumento da resolução espacial representa 

melhor a curvatura do terreno e, em períodos secos, representa melhor a geração 

de escoamento superficial pelo IT. Em Band et al (1995) e Bruneau et al (1995) apud 

Aryal et al (2008), o aumento da resolução espacial em um grid indica que o valor do 

índice geomorfológico aumenta e o valor da declividade média diminui o que, 

conseqüentemente, aumenta a média do índice topográfico. 

Possíveis soluções para geração de MDT‟s hidrologicamente consistentes 

foram discutidas (CHAVES et al, 1999; CHAVES, 2002; LOPES e SANTOS, 2009; 

VERBREE E OOSTEROM, 2003 e HUTCHINSON et al 2001). Esses MDT‟s 
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representam melhor as características hidrológicas da topografia e assim permitem a 

geração do índice topográfico com maior precisão. 

A partir do modelo digital de terreno se extrai o ângulo de declividade da 

encosta e o índice geomorfológico „a‟ para o cálculo do índice topográfico (Figura – 

13). Existem diferentes formas de se obter o índice topográfico (ARYAL e BATES, 

2008): 

 

                                                                           (19) 

 

                                                        (20) 

                                                                 (21) 

 

                                                                                   (22) 

 

 

Onde „a‟ é o índice geomorfológico, que representa a razão entre a área de 

contribuição a montante e a unidade de contorno (resolução espacial), tanB é a 

tangente do ângulo de declividade da encosta, senB é o seno do ângulo de 

declividade da encosta, ln é o logaritmo neperiano e T é a transmissividade do solo. 

A equação (20) é a representação logarítmica da equação (19) e foi primeira 

forma de índice topográfico integrada ao modelo TOPMODEL, proposto por Beven e 

Kirkby (1979). A partir daí ela sofreu algumas modificações e adaptações. A 

equação (21) introduz no IT o valor da transmissividade do solo como proposto por 

Beven (1986). 

Índice Topográfico =  
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Figura 13 – Índice topográfico distribuído no terreno. Percebe-se a geração do fluxo, representado em 
azul, na convergência das vertentes e sua acumulação no fundo do vale. Fonte: 
http://galileu.iph.ufrgs.br. 

  

A equação (22) sugerida pela primeira vez para o uso no modelo de 

estabilidade de encostas SINMAP, leva em consideração o seno do ângulo da 

declividade em vez da tangente já que, segundo Pack et al (2005), o seno do 

ângulo, apesar de ter uma diferença quase insignificante para ângulos pequenos em 

relação à tangente, é mais representativo em declividades acentuadas como as 

áreas sujeitas à deslizamentos. 

A exemplo desse trabalho o índice topográfico tem sido usado ultimamente 

para outros fins como em Rennó e Soares, (2003) onde o IT foi usado para 

determinar a profundidade do nível freático, e em Lopes e Santos, (2008) que o 

discretizaram e reagruparam visando melhorar o desempenho do modelo 

TOPMODEL. 

Sendo um avanço recente da hidrologia muitos usos ainda podem ser feito 

deste índice e novas aplicabilidades podem ser somadas a ele. 

 

 

3.5.2 CÁLCULO DO ÍNDICE MULTIESCALAR DE ÁREAS PLANAS (MrVBF) 

 

O MrVBF (Multiresolution Valley Bottom Flatness) é um índice criado por 

Gallant e Dowling (2003) usado para identificar fundos de vale e áreas planas de 

vertentes. Fundos de vale são importantes características geomorfológicas e 

Índice 
topográfico 

Ln (a/tanB) 
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distingui-los das vertentes próximas representa uma importante ferramenta para 

caracterizar processos hidrológicos. 

A direção do escoamento em vertentes é primariamente dirigida pela 

declividade da topografia, como mostram as metodologias de acumulação de 

escoamento direto D8 (O‟CALLAGHAN e MARK, 1984) e de direções infinitas (D∞) 

(TARBOTON, 1997). Por outro lado a conexão entre escoamento e topografia em 

vales e áreas planas é mais difícil de ser representada, já que a topografia nessas 

áreas não apresenta detalhes suficientemente grandes devido ao espaçamento das 

curvas de nível, que cria uma incerteza na forma do relevo (GALLANT e DOWLING, 

2003). 

A identificação de vales a partir de algoritmos automatizados não existia antes 

do MrVBF (GALLANT e DOWLLING, 2003). Segundo os autores alguns trabalhos 

propunham métodos para caracterizar áreas de enchente. Williams et al (2000) 

definiu planícies de alagamento como a porção de terra que varia até no máximo 

quinze metros de altura em relação ao espelho d‟água de um rio baseado em 

seções transversais estabelecidas em relação ao canal, porém encontraram 

problemas quando o canal era muito meandrante. Noman et al (2000) revisaram 

métodos de mapeamento de áreas inundáveis com base em medidas do nível da 

água e modelos digitais de terreno. Nenhum desses autores supracitados e seus 

métodos são aplicáveis para mapeamento de vales fora de áreas de enchente como 

pântanos, terraços ou vales suspensos (GALLANT e DOWLLING, 2003). 

O algoritmo do MrVBF permite identificar vales e áreas planas de acordo com 

as seguintes premissas: 

 

1 – Vales são mais baixos e relativamente mais planos que o terreno que os 

circunda; 

 

2 – Vales são encontrados em várias escalas diferentes; 

 

3 – Vales mais extensos são mais planos do que vales menores. 

 

A partir desses pressupostos o MrVBF identifica os vales classificando a 

declividade do terreno e atrelando-a as áreas convergentes. A análise em múltiplas 
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escalas é feita generalizando o modelo digital de terreno, sendo que a resolução é 

suavizada e o limite da declividade é reduzido a cada passo do algoritmo. 

O índice MrVBF utiliza a baixa altitude relativa e a pouca declividade para 

identificar vales. As áreas planas são medidas como o inverso da declividade e a 

baixa altitude é medida baseada nos pixels adjacentes (GALLANT e DOWLLING, 

2003). As duas medidas variam em uma escala de zero a hum e podem ser 

interpretadas como uma função fuzzy (KAUFMANN, 1975 apud GALLANT e 

DOWLLING, 2003). 

A identificação dos vales é feita em diferentes escalas para assim serem 

identificados diferentes tamanhos de vales e áreas planas. Isso permite que vales 

maiores sobreponham vales menores e que áreas maiores sejam representadas 

sem a necessidade de detalhes enquanto mantém as áreas menores identificadas 

em escalas maiores. Uma área é considerada como fundo de vale plano se, em uma 

determinada escala, ela é suficientemente plana e baixa e em escalas menores ela é 

suficientemente plana (não sendo necessariamente suficientemente baixa). 

Os diferentes valores do MrVBF correspondem às diferentes resoluções e 

limites de declividade. A cada passo do algoritmo a resolução do modelo digital de 

terreno diminui três vezes e o limite de declividade diminui duas vezes. Segundo 

Gallant e Dowlling (2003) um importante efeito dessa generalização do MDT é que a 

cada passo o tempo de processamento diminui. 

Dois atributos topográficos são usados para o calculo do MrVBF: declividade 

e elevação. A declividade é representada em porcentagem e a elevação de acordo 

com as premissas do programa ElevResidGrid (GALLANT e WILSON, 2003). Esse 

programa calcula a elevação de um pixel com relação aos outros que o circundam 

usando um raio pré-definido. Valores baixos desse índice indicam que os pixels ao 

redor são mais altos que o analisado. 

A função utilizada para trabalhar os dois atributos topográficos é não linear e 

faz os parâmetros variarem em um intervalo de zero a hum. 

 

 

                                                                                                    (23) 
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Onde x é a variável topográfica que se deseja analisar (declividade ou 

elevação), t e p são parâmetros da função definidos por testes. 

O primeiro passo para a maior escala começa com o cálculo da declividade 

(S1) posteriormente transformada em valor de plano (F1) dentro da escala de zero a 

hum usando-se a equação (24) com o parâmetro p igual a 4. 

 

 

                                                                                                     (24) 

 

 

Onde  é o limite de declividade, setado para 16%, em um modelo digital de 

terreno com resolução espacial de 25 metros. 

A elevação percentual é calculada com um raio de três pixels. A elevação é 

transformada para um valor de altitude local (PCLT1), que varia de zero a hum 

usando-se a equação (25) com o parâmetro t igual a 0,4 e o parâmetros p igual a 

três e posteriormente combinado com o valor  para produzir um valor preliminar 

de “índice de vale plano” (PVF1) na maior escala: 

 

 

                                                                                    (25) 

 

 

O valor  e o valor  combinados se comportam como função 

preliminar do índice MrVBF ( ). Valores maiores que 0,5 indicados por essa 

combinação significam área plana ou elevação percentual suficiente para se 

considerar a área um fundo de vale. O produto dos dois indica um fundo de vale 

quando o valor for maior que 0,25. Para evitar essa tendência do valor  é 

aplicada à equação abaixo. 

 

 

            (26) 
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Dessa maneira valores maiores que 0,5 indicam fundos de vale e valores 

menores são considerados como não os sendo. 

Os outros passos são idênticos ao primeiro. As diferenças são que a 

resolução se torna menor, o limite de declividade diminui e as áreas indicadas como 

fundos de vale nas etapas anteriores são mantidas.  

Segundo John Gallant e Jin Teng (comunicação pessoal) essa função não 

linear foi escolhida arbitrariamente por Gallant e Dowlling (2003) por ser simples e 

de rápida interpretação. Segundo os autores ela pode ser substituída por qualquer 

outra função que represente uma variação no intervalo entre zero e hum. 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

 A área de estudo foi denominada de bacia do Bom Brinquedo, pois é 

constituída de uma bacia de primeira ordem localizada no morro do Bom Brinquedo, 

bairro de Laranjeiras, município de Antonina, Paraná, inserido na Bacia Litorânea do 

Paraná (Figura –14). Apresenta uma área total de aproximadamente 0,17 km², uma 

variação altimétrica de 152 metros e ângulo de encosta variando entre 0 e 54,5 

graus. 

A ocupação da bacia do Bom Brinquedo é predominantemente por vegetação 

arbórea (82,3%) em suas encostas, enquanto que no vale havia antes do 

deslizamento a presença de algumas casas com arruamento de paralelepípedo 

(representando 17,7% da área total). Antes dos deslizamentos a bacia tinha um uso 

turístico, sendo que havia um caminho que levava até um mirante de onde se podia 

ter uma visão privilegiada da Baía de Antonina e de parte da cidade.  

As cicatrizes dos deslizamentos dentro dos limites da bacia foram mapeadas 

com o auxílio de imagens aéreas cedidas pela ADEMADAN e foi escolhida uma 

cicatriz representativa, considerando-se o tipo, geometria e acessibilidade para se 

realizar uma caracterização detalhada de topografia e levantamento de dados 

geotécnicos.  

Geologicamente a área faz parte do escudo paranaense, constituído pelas 

rochas mais antigas do estado, cujas idades variam do Arqueano (2,6 bilhões de 

anos) ao Paleozóico Inferior (450 milhões de anos). O escudo é parcialmente 

recoberto por sedimentos inconsolidados do cenozóico de origem continental e 

marinha (MINENOPAR, 2001). Detalhes da litologia da área de estudo podem ser 

vistos na figura – 15. 
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Figura 14 – Localização da área de estudo no município de Antonina 
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Figura 15 – Geologia do morro e da bacia do Bom Brinquedo. 

 

O morro do Bom Brinquedo é um inselberg com aproximadamente 112 ha, 

que se eleva até 160 m sobre a planície costeira e a baía de Antonina, formado por 

uma intrusão granítica, porções de encaixante anfibolítica, milonito quartzítico e 

vários diques de diabásio. 

 As vertentes da bacia do Bom Brinquedo apresentam geologia composta de 

granito porfirítico, grosso e isótropo em blocos rolados cobertas por solo residual 

sobre saprólito granítico e granito porfirítico grosso e com presença de colúvio nas 

baixas vertentes em algumas partes da área (MINEROPAR, 2013). 

Geomorfologicamente a bacia do Bom Brinquedo, segundo o mapeamento 

geomorfológico do estado do Paraná (MINEROPAR e UFPR, 2006), encontra-se na 

200 0 200100
Metros

Legenda 

Fonte: MINEROPAR, autor 
Datum: SAD-69 
Projeção: UTM, 22S 
Organização: Autor Bacia do Bom Brinquedo 
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planície litorânea, que apresenta feições geomorfológicas muito diversificadas 

composta pela Serra do mar, blocos soerguidos, morros isolados costeiros, serras 

isoladas, planícies litorâneas e fluvio-marinhas e rampas de pré serra (MINEROPAR 

e UFPR, 2006), neste último se encontra a área de estudo,  

As Rampas de pré-Serra se localizam entre a Serra do Mar e a Planície 

Litorânea. Apresentam alta dissecação e ângulo de encosta predominante ente 6-

30%. As formas predominantes são topos alongados e em cristas, rampas 

dissecadas com vertentes retilíneas e vales em “V” (MINEROPAR E UFPR, 2006). 

 O clima do litoral do Paraná se enquadra na classificação de Köppen como 

cfa (clima subtropical úmido mesotérmico), com média do mês mais quente superior 

a 22ºC e no mês mais frio inferior a 18ºC, sem estação seca definida, verão quente e 

geadas pouco freqüentes (Vanhoni e Mendonça, 2008). Um dos grandes 

responsáveis estáticos pela manutenção desse clima é a barreira orográfica 

representada pela Serra do Mar, que contribui para a manutenção das temperaturas 

barrando o avanço das massas de ar e distribuindo a umidade por toda a planície 

litorânea. 

 A pluviosidade na planície litorânea varia bastante de acordo com a altitude 

da estação de monitoramento. Vanhoni e Mendonça (2008) destacam que entre os 

anos de 1974 e 2004 a precipitação média anual variou entre 3465 mm na estação 

Véu de Noiva (02548002) até 1959 mm na estação de Morretes (02548038). 

 A média mensal feita para o período (Figura – 16) mostra que o máximo de 

pluviosidade na planície litorânea se dá nos meses de verão quando a atuação 

maior no sistema é da Massa Tropical Atlântica (MTA).  
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Figura 16 – Distribuição anual média das chuvas em estações no litoral do Paraná (1974 – 2004). 
 
 

  

4.2 LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E DADOS DE SOLO 

 

4.2.1 LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 

 

Para elaboração do modelo digital de terreno foram usadas informações 

topográficas digitalizadas (curvas de nível eqüidistantes 5 metros, pontos cotados e 

rede de drenagem) obtidas no plano diretor do município de Antonina, 2007. Como 

observado por Lopes e Santos (2009) a elaboração de MDTs exige atenção do 

operador, pois como são a base para a geração dos próximos passos do trabalho, 

os erros gerados nesta primeira etapa se tornam acumulativos com o desenrolar do 

projeto. Para evitar esse tipo de inconsistência um MDT hidrologicamente consistido 

(MDT-HC) deve ser feito. O desenvolvimento do MDT-HC foi feito usando a 

ferramenta topogrid presente no software Arcgis 9.3 e a verificação de sua 

consistência foi realizada de acordo com a metodologia de Lopes e Santos (2009). 

 O topogrid do Arcgis 9.3 é baseado no programa ANUDEM 4.6 

(http://fennerschool.anu.edu.au/publications/software/anudem.php), desenvolvido 

para a elaboração de um MDT hidrologicamente consistente. As informações das 

curvas de nível, pontos cotados e drenagens são inseridas na confecção do MDT 
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para a eliminação das áreas planas e de eventuais depressões criadas na 

interpolação dos dados. Desse modo foi criado um MDT-HC da Bacia do Bom 

Brinquedo com resolução espacial de hum metro (Figura - 17). 

 As influências provenientes da margem da bacia foram eliminadas utilizando 

um buffer de 30 metros no MDT para a geração dos demais subprodutos e apenas 

no resultado final o recorte original foi refeito. 

 O mapa de ângulo de encosta é derivado do MDT e representa a declividade 

em graus (Figura - 18). Este é usado juntamente com o modelo digital de terreno 

para o cálculo do fator de segurança. 

 

 

Figura 17 – MDT da bacia do Bom Brinquedo, Antonina, PR. 
 

 



53 
 

 

Figura 18 – Mapa de declividade da bacia do Bom Brinquedo, Antonina, PR. 

 

 

 O levantamento topográfico detalhado da cicatriz base foi realizado com uma 

estação total. Foram levantados 128 pontos dentro da cicatriz base para poder 

representá-la de modo mais exato no espaço e assim todo seu contorno ser usado 

para validar os cenários de estabilidade. A partir desses pontos foi gerado um MDT 

do deslizamento (Figura – 19). 

O levantamento com a estação foi trabalhado no Sistema de Automação 

Topográfica Posição (MANFRA). Esse programa permite a organização dos pontos 

obtidos em campo e alguns resultados como o desenho de perfil longitudinal (Figura 

– 20) e de perfis transversais. Através dos perfis transversais do deslizamento e sua 

relação com o MDT original do morro foi possível calcular o volume aproximado de 

1519 m³ de solo que se deslocou no evento. 
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Figura 19 – MDT da cicatriz base no morro do Bom Brinquedo, Antonina, PR. 

 

 

Figura 20 – Perfil longitudinal da cicatriz base. 

 

 

 

 

96

98

100

102

104

106

108

110

112

114

0 10 20 30 40 50 60 70

A
lt

it
u

d
e

 (
m

)

Comprimento (m)



55 
 

4.2.2 DADOS DE SOLO 

 

Os dados de espessura do solo foram obtidos de sondagens a trado dentro e 

fora da cicatriz base. Foram abertas duas trincheiras (uma de cada lado da cicatriz) 

para caracterização do perfil do solo e coleta de amostras indeformadas para 

ensaios de cisalhamento direto, massa específica de grãos e condutividade 

hidráulica saturada. 

 As sondagens a trado tiveram como objetivo alcançar a rocha ou horizonte 

com sinais de rocha alterada e, com isso, alimentar o modelo de distribuição de 

espessura do solo. 

Foram feitas tradagens rente as bordas do escorregamento em ambas as 

margens (Figura – 21). Foi adotado esse método para tradar o solo como uma 

continuidade da borda e para a atividade de tradagem ser menos laboriosa até 

atingir um horizonte com sinais de rocha. No total foram realizadas seis tradagens 

dentro do deslizamento e três no entorno (Figura – 22). Da Tabela – 1 constam os 

valores de espessura do solo encontrados nas sondagens.  

 



56 
 

 

Figura 21 – Tradagem sendo feita rente a borda esquerda do escorregamento no dia 11/4/2012. 
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Figura 22 – Distribuição dos pontos de sondagem no morro do Bom Brinquedo. 
 
 
Tabela 1 – Profundidade das tradagens realizadas 

Identificação 
Profundidade 

(m) 

Coordenadas (UTM) 

Longitude  Latitude 

1 5,6 729746,793 7186107,698 

2 4,1 729746,251 7186099,571 

3 4,4 729734,819 7186067,38 

4 6,9 729736,876 7186065,495 

5 4,7 729740,476 7186066,18 

6 4 729819,98 7186059,838 

7 5 729832,238 7186036,592 

8 3,8 729715,637 7186110,358 

9 6 729831,68 7186055,926 

 

 

 Foram abertas duas trincheiras (Figura – 23), uma em cada margem do 

escorregamento, com localização coincidente com os pontos de sondagem 1 e 5. As 

características das trincheiras constam da tabela – 2.   
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(A) é a trincheira número 1 e (B) a trincheira número 2. 
 
Figura 23 – Trincheiras abertas nos trabalhos de campo. 
 
 
 
 
 
 
 

B A 
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Tabela 2 – Características das trincheiras abertas em campo. 

 

As amostras indeformadas para os ensaios de cisalhamento direto foram 

retiradas das trincheiras em cilindros de PVC medindo 20 centímetros de altura por 

15 de diâmetro. As profundidades de coleta foram definidas de forma a representar a 

variação dos horizontes do solo identificados visualmente. Para o ensaio de 

condutividade hidráulica saturada foram retiradas três amostras indeformadas dos 

mesmos locais com cilindros de aço inox de medidas 5,3 centímetros de altura por 

5,0 centímetros de diâmetro. 

 

 

4.3 ENSAIOS GEOTÉCNICOS 

 

4.3.1 ENSAIO DE CISALHAMENTO DIRETO 

 

Os ensaios geotécnicos foram realizados pelo autor no Laboratório de 

Materiais e Estruturas (LAME) do Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento 

(LACTEC). 

Os ensaios de cisalhamento direto foram feitos de acordo com as normas 

ASTM D3080/1998 em uma prensa (Figura – 24) com as amostras de solo 

indeformado coletadas em campo. 

Primeiramente três corpos de prova foram moldados a partir das amostras de 

solo indeformado em anéis de peso, área e volume conhecidos. Foram pesados e 

passados individualmente para a caixa da prensa (caixa bipartida dotada de placas 

Trincheira Longitude Latitude 
Quantidade de 

amostras 
Profundidade média 

das amostras (m) 

1 
 

729746,793 
 

7186107,698 5 

0,8 

1,7 

2,4 

3,4 
4,73 

2 729740,476 7186066,18 5 

0,9 

1,9 

3,39 

4,0 

5,15 
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dentadas e furadas e pedras porosas tanto na base quanto no topo do corpo de 

prova) onde foram submetidas ao ensaio de cisalhamento direto (Figura - 25). 

 

 

Figura 24 – Prensa usada no ensaio de cisalhamento direto. 

 

 

Figura 25 – (A) caixa bipartida desmontada, placas dentadas, pedras porosas cobertas com papel 
filtro e corpo de prova moldado à direita; (B) amostra montada na caixa bipartida. 

 

A primeira etapa é o adensamento da amostra sobre carga constante. Cada 

corpo de prova foi adensado com uma pressão diferente (200, 100 e 50 kPa) 

durante aproximadamente 24 horas. Após o adensamento da amostra foi iniciado o 

ensaio de cisalhamento direto. Neste ensaio metade da caixa da prensa fica fixa e a 

outra metade é submetida a uma força que é medida por uma célula de força. 

Durante o ensaio dois softwares gravam, separadamente, o deslocamento horizontal 

A B 
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da caixa e a força necessária para que ele ocorra. Esta etapa dura em torno de 

quatro horas e quando está encerrada tem-se um gráfico de força necessária para 

ocorrer o deslocamento da caixa, ou seja, a ruptura do solo. A partir do gráfico 

resultante se obtém a coesão e o ângulo de atrito interno. 

 

 

4.3.2 ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA DOS GRÃOS 

 

 Este ensaio consiste em determinar a densidade de sólidos da amostra 

baseado na NBR 6508/84.  

Aproximadamente 500gramas de solo é separado e colocado em uma estufa 

a 30ºC por pelo menos 24 horas (esse método é adotado pelo Laboratório de 

Materiais e Estruturas (LAME) já que em Curitiba a temperatura ambiente oscila 

muito). Uma parte desse solo é usada para ser destorrado e pesado em beckers e 

outra para a determinação da umidade residual (Figura – 26), segundo a equação: 

 

 

                                                                    (27) 

 

 

Onde m1 é a massa da cápsula em que o solo foi depositado (g), m2 é a 

massa do solo úmido mais a massa da capsula (g), m3 é a massa do solo seco mais 

a massa da capsula (g) e W é a umidade residual do solo em porcentagem (%). 

O solo é destorrado em um refratário usando-se uma Mão de Gral e 

peneirado na peneira de 4,75 mm. O solo peneirado é separado em três beckers de 

massa conhecida, cada um contendo 100 gramas de solo. Os beckers são então 

preenchidos com água destilada e deixados repousando durante 24 horas para que 

o solo fique saturado (Figura - 27). 
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Figura 26 – Amostras de solo usadas para determinar a umidade residual. 

 

  

 

Figura 27 – Amostras de solo saturando para o ensaio de massa específica dos grãos. 

  

Passadas às 24horas as amostras saturadas são levadas para um dispersor 

(Figura –28A) onde são mantidas por 15 minutos cada uma e então passadas para 

picnômetros que são levados para uma bomba de vácuo por mais 15 minutos. Após 

passar pela bomba de vácuo, água destilada é usada para completar os picnômetros 

até pouco abaixo no menisco e devem ficar repousando por 15 minutos. 

 Depois de mantidos em repouso se completa até o menisco com água 

destilada, tomando cuidado para secar bem os picnômetros por dentro e por fora e 
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pesa-se individualmente. Finalmente se descarta a solução e se preenche 

novamente os picnômetros até o menisco com água destilada (Figura – 28B) e 

anota-se seu peso.  

 O resultado do ensaio é retirado a partir da equação abaixo: 

 

 

                                      (28) 

 

 

Onde δ é a massa específica dos grãos, m1 é a massa de solo, m2 é a massa 

do picnômetro mais a solução água-solo, m3 é a massa do picnômetro mais a 

massa da água e δw (T) é o peso especifico da água na temperatura T (°C). 

 

 

Figura 28 – (A) dispersor usado durante etapa do ensaio de massa específica de grãos; (B) conjunto 
de picnômetros usados para a determinação da massa específica dos grãos, com termômetro e funil 
de vidro. 

 

A B 
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4.3.3 ENSAIO DE CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA SATURADA 

  

Os ensaios de condutividade hidráulica saturada foram feitos no Laboratório 

de Hidrogeomorfologia (LHG) do departamento de Geografia da UFPR com um 

permeâmetro de carga decrescente desenvolvido no próprio LHG (Figura – 29A).  

As amostras indeformadas foram coletadas somente na trincheira um, pois a 

trincheira dois foi soterrada por erosão da borda não permitindo a coleta.  

 Cada cilindro com solo indeformado foi coberto e preso em uma extremidade 

com uma tela forte o suficiente para agüentar o peso do solo e colocado para saturar 

(Figura – 29B). Quando saturados um filtro foi colocado sobre o solo que ficou 

exposto e o cilindro conectado ao permeâmetro. Este é então cheio de água 

vagarosamente até altura conhecida e a variação da coluna de água é marcada no 

tempo. A equação usada para o cálculo da condutividade hidráulica saturada (ks) é a 

seguinte (LIBARDI, 2005): 

 

 

ks =                                                                                (29) 

 

 

Onde a é a área da seção transversal do tubo do permeâmetro, L é o 

comprimento da amostra de solo, A é a área da seção transversal da coluna de solo, 

Δt é o intervalo de tempo entre as medições, H1 e H2 são, respectivamente, as 

alturas inicial e final onde foram feitas as leituras. 
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Figura 29 – (A) amostras de solo saturando para o ensaio de condutividade hidráulica saturada; (B) 
permeâmetro desenvolvido no LHG. 
 
 

 

4.4 DETERMINAÇÃO DA ESPESSURA DO SOLO 

 

A distribuição espacial da espessura do solo, proposta por McKenzie et al 

(2003), foi programada no software Excel 2007, sendo utilizados o IT e o MrVBF 

obtidos a partir do MDT. O cálculo utiliza a equação: 

 

 

                                                            (30) 

 

 

Onde D é a espessura do solo (m), ITw é o peso dado para o índice 

topográfico, ITpred é a espessura do solo prevista para o pixel pelo índice 

topográfico (m), MrVBFw é o peso dado ao MrVBF e MrVBFpred é a espessura de 

solo prevista usando o MrVBF (m). 

A B 
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O ITw apresenta valores maiores (iguais ou próximos a um) nas vertentes 

íngremes e/ou áreas divergentes onde há a predominância de erosão enquanto que 

nas áreas de deposição o MrVBFw tem mais importância e passa a ter valores 

superiores. As áreas de transição são estimadas usando-se uma forma derivada da 

lógica fuzzy ilustrada na figura – 30. 

 

Figura 30 – Função dos pesos para as zonas de transição. ITw + MrVBF = 1. Fonte: Adaptado de 
McKenzie et al (2003) 

 

 

O peso do índice topográfico é dado pela seguinte fórmula: 

 

 

                                                                                                        (31) 

 

 

Conseqüentemente, como o valor dos pesos do índice topográfico e do 

MrVBF somam 1, o peso do MrVBF é dado pela equação: 

 

 

                                                                                                  (32) 
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As variáveis ITpred e MrVBFpred são as que indicam a espessura do solo 

estimada individualmente para o índice topográfico (IT) e o MrVBF, respectivamente. 

A primeira é uma espessura do solo preliminar indicada apenas pelo índice 

topográfico. Trabalho de McKenzie e Ryan (1999) mostra que existe uma relação 

linear entre o índice topográfico e a espessura do solo (Figura – 31). 

 

Figura 31 – Relação linear entre índice topográfico e espessura do solo em uma vertente. A linha 
pontilhada representa solos mais expostos em uma vertente que sofre ação direta de chuvas e a linha 
sólida representa solos mais estáveis em uma vertente protegida pela vegetação. Fonte McKenzie et 
al (2003). 

 

 O termo IT0 significa o valor de índice topográfico para o valor de solo mais 

raso presente no inventário de solos do local de estudo e o IT1 faz referência ao 

maior valor de espessura encontrado. Mckenzie et al (2003) dizem que se o 

inventario de solos é grande o suficiente, pode-se usar o 5° percentil das 

espeaauras para representar o IT0 e o 50° percentil para representar o IT1. Teng et 

al (2008) apresentam uma fórmula para calcular a variável ITpred para qualquer 

valor de índice topográfico: 

 

 

                                                                       (33) 
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Os dados dos 5° e 50° percentis de solo foram retirados dos valores de 

espessura encontrados nas tradagens e são respectivamente 4,0 e 4,7. 

A espessura do solo prévia (MrVBFpred) usando-se a variável MrVBF é um 

valor encontrado empiricamente para a área de estudo. Mckenzie et al (2003) afirma 

que para a bacia de Murrumbidge e para o sudeste da Austrália um valor de MrVBF 

> 1,5 (área plana) indica um regolito com mais de 5 metros de espessura (usando 

um modelo digital de terreno com resolução de 25 metros).  

Essa metodologia, de acordo com Murphy et al (2005), foi aplicada para o 

cálculo da espessura do solo para bacias hidrográficas na região de New South 

Wales, Austrália, onde obteve uma boa relação com a realidade. Validações feitas 

em campo mostram que o modelo tende a superestimar seus resultados, porém o 

autor justifica esse exagero com a dificuldade que geralmente se encontra na 

determinação da espessura de solos, sejam elas dificuldades mecânicas, de 

instrumento inadequado ou interesse da pesquisa por apenas os primeiros 

horizontes de solo. 

 Para o morro do Bom Brinquedo a relação do MrVBF com a espessura do 

solo foi estipulada com base nos campos feitos na área, assim usou-se o maior valor 

de espessura de solo tradado de 7 metros para um MrVBF > 1,5 em um MDT com 

pixel de um metro. 

 

 

4.5 DADOS PLUVIOMÉTRICOS E DISTRIBUIÇÃO DO NÍVEL FREÁTICO 

 

4.5.1 DADOS PLUVIMÉTRICOS 

 

  Os dados pluviométricos foram selecionados de acordo com a proximidade 

da estação com a área de estudo e com a disponibilidade de dados para o mês de 

março do ano de 2011. Deste modo as estações da ECOVIAS km35, km41 e km48 

(Figura 32) foram analisadas por terem registros a cada 15 minutos e se encaixarem 

nas características procuradas.  
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Figura 32 – Localização das estações pluviométricas 

 

Os dados pluviométricos da estação km 35 foram selecionados por ela ser a 

mais próxima da área de estudo (19 km de distância da Bacia do Bom Brinquedo) e 

ter dados no período do mês de março de 2011. A distribuição da chuva no mês até 

um dia após o evento o evento (às 17 horas do dia 11/03/2011) está representada 

abaixo (Figuras – 33, 34 e Tabela - 3). 
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Figura 33 – Distribuição da chuva no mês de março de 2011 até um dia depois do evento. 

 

 

 
 
Figura 34 – Chuva acumulada no mês de março de 2011 até um dia depois do evento, com destaque 
para o acumulado nas 24 horas anteriores. Fonte: Autor. 
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Tabela 3 – Altura das chuvas nos 12 primeiros dias de março de 2011. 

DIA 
Km35 Km41 Km48 

diário acumulado diário acumulado diário acumulado 

1 0 0 1 1 0,6 0,6 

2 5,2 5,2 8 9 11,2 11,8 

3 9,4 14,6 16 25 17 28,8 

4 10 24,6 22,8 47,8 15,8 44,6 

5 4,2 28,8 4,6 52,4 17 61,6 

6 22 50,8 18,4 70,8 31 92,6 

7 10,8 61,6 10,6 81,4 14,2 106,8 

8 0,8 62,4 2 83,4 0,8 107,6 

9 8,2 70,6 13,4 96,8 11 118,6 

10 41 111,6 49,4 146,2 41,2 159,8 

11 263 374,6 237,4 383,6 219,6 379,4 

12 60,8 435,4 73,2 456,8 43,2 422,6 

 

Durante o dia em que ocorreram os escorregamentos no litoral, as estações 

analisadas tiveram valor de precipitação superior a 200 mm, sendo que o acumulado 

das 24 horas anteriores ao escorregamento em Antonina (das 17 horas do dia dez 

até as 17 horas do dia onze de março) na estação km 35 foi de 169,6 mm contra um 

total de 267,6mm acumulados desde o início do mês até o momento do evento. 

Essa quantidade de chuva nas 24 horas anteriores representa 63% do total que já 

havia precipitado até então e 53% da média mensal, o que demonstra a grande 

concentração e a importância desse evento para a simulação da estabilidade da 

encosta. 

  
 
 
4.5.2 DISTRIBUIÇÃO DO NÍVEL FREÁTICO 

 

 A distribuição do nível freático foi feita pixel a pixel para toda a área de estudo 

e programada no software Excel 2007 de acordo com a seguinte equação (BEVEN e 

KIRKBY, 1979): 

 

 

                                                                                                                      (34) 
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Onde zl é a profundidade do nível freático (m), s é o déficit de umidade (m) e 

pt é a porosidade total (%). 

Foi aplicada a metodologia de déficit de umidade do modelo TOPMODEL 

(BEVEN e KIRKBY, 1979). O déficit de umidade indica a profundidade do nível 

freático a partir da superfície do solo e obedece a seguinte equação: 

 

 

                                                                              (35) 

 

 

Onde m é o parâmetro que indica o decaimento da condutividade hidráulica 

com a espessura do solo, R é o valor de precipitação (mm), T0 é a transmissividade 

do solo na superfície (condutividade hidráulica saturada na superfície (K0) 

multiplicado pela espessura do solo (z)), a é o índice geomorfológico (m²/m) e tanβ é 

a tangente da declividade (graus). 

 O parâmetro m foi obtido para cada profundidade amostrada do perfil de solo 

que teve o ensaio de condutividade hidráulica saturada realizado de acordo com a 

equação (36) (BEVEN e KIRKBY, 1979). Para o cálculo do nível freático foi tomado 

um valor médio de m. 

 

 

                                                                                                   (36) 

 

 

Onde Δθ é a porosidade efetiva (cm³/cm³), z é a espessura total do solo (m), 

Ks(z) é a condutividade hidráulica saturada na profundidade z (mm/h) e K0 é a 

condutividade hidráulica saturada na superfície (mm/h). 

A porosidade efetiva do solo é a diferença entre a porosidade total e a 

umidade residual pelo seu volume. Ela foi calculada para cada profundidade de solo 

correspondente às retiradas das amostras indeformadas segundo a equação: 
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                                                                                                               (37) 

 

 

Onde pt é a porosidade total do solo (%), ds é a densidade do solo seco 

(g/cm³) e  é a massa específica de grãos (g/cm³). 

 Para caracterizar todo o perfil do solo foi usada a porosidade efetiva média no 

cálculo do parâmetro m. 

 Os valores de precipitação utilizados para calcular o déficit de umidade têm 

origem no acumulado 24 horas antes do evento. Deste modo foram calculadas 

profundidades de quatro superfícies freáticas com valores de precipitação 

acumulada anteriormente ao momento em que o evento ocorreu (17 horas do dia 11 

de março) com 1 hora, 6 horas, 12 horas e 24 horas de precipitação acumulada 

(Tabela – 4). 

 

Tabela 4 – Valores de precipitação acumulados usados para calcular as diferentes profundidades da 
superfície freática. 

Tempo de precipitação antes do 
evento (horas) 

Precipitação acumulada                  
(mm) 

24 169,6 

12 117,4 

6 76,2 

1 29,2 

 

 

4.6 CÁLCULO DO FATOR DE SEGURANÇA 

 

 O cálculo do fator de segurança FS foi programado no software Excel 2007 de 

acordo com a equação (18). Diferentes cenários foram elaborados a fim de ser obter 

diferentes valores de FS para avaliar a influência da espessura e das propriedades 

geotécnicas do solo e da precipitação nos deslizamentos na bacia do Bom 

Brinquedo. 

 Os cenários levam em consideração a espessura do solo distribuída, a 

profundidade do nível freático distribuída, a condutividade hidráulica saturada do 
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solo, a transmissividade do solo saturado na superfície distribuída e os dados de 

coesão, ângulo de atrito interno e pesos específicos natural e submerso das 

diferentes profundidades ensaiadas. 

 Foram testados dois grupos de cenários principais, cada um deles com quatro 

cenários secundários e um terceiro cenário como base de comparação. O primeiro 

grupo de cenários foi denominado “cenários geotécnicos” (CG) e se caracteriza pela 

variação dos dados geotécnicos: coesão, ângulo de atrito interno e pesos 

específicos secos e submersos, de acordo com as profundidades ensaiadas (Tabela 

– 5), enquanto que a altura do nível freático é mantida fixa na simulação com a 

maior chuva acumulada para o dia onze de março (169,6 mm). Os pesos específicos 

variam de acordo com a proporção da espessura de cada faixa de onde foram 

realizadas as coletas, assim a espessura do solo varia e é distribuída para cada uma 

das profundidades de coleta, já que esta é multiplicada pelos pesos específicos. 

Desta maneira pretende-se identificar qual das quatro faixas de solo (cada uma 

representando um cenário) apresenta maior eficiência no FS para a determinada 

umidade.  

 

Tabela 5 – Dados geotécnicos utilizados nos cenários geotécnicos. 

Cenários Geotécnicos (CG) 

Cenários Coesão (kPa) 
Ângulo de atrito 

(graus) 

Peso específico 
natural relativo 

(kN/m³) 

Peso específico 
saturado relativo 

(kN/m³) 

CG1-169 10,95 27,7 7,6 11,7 

CG2-169 15,25 24,56 11,4 15,5 

CG3-169 4,35 29,34 13,9 20,4 

CG4-169 0 34,14 16,5 21,2 
 

 

O segundo grupo de cenários, denominados de “cenários de precipitação”, 

tem como objetivo avaliar a influência da umidade do solo nos deslizamentos. Para 

tal circunstância os dados geotécnicos do cenário geotécnico mais eficiente são 

fixados e a profundidade do nível freático é variada de acordo com a quantidade de 

chuva, desta maneira quatro cenários secundários são montados com os valores de 

profundidade de nível freático calculados a partir das chuvas acumuladas em 1, 6, 

12 e 24 horas antes do evento (Tabela – 6). 
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Tabela 6 – Dados utilizados nos cenários de precipitação. 

Cenário com variação do nível freático 

  coesão (kPa) ângulo de atrito (graus) precipitação (mm) 

Nível freático 1 

dados mais eficientes dos cenários geotécnicos 

169,6 

Nível freático 2 117,4 

Nível freático 3 76,2 

Nível freático 4 29,2 

 

O terceiro cenário simula a situação mais comum encontrada em modelos de 

estabilidade de encosta, onde o solo e o nível freático têm espessura e profundidade 

homogêneas. Para isso a espessura do solo foi determinada pela média dos valores 

obtidos nas tradagens, a chuva acumulada em 24 horas foi usada para determinar a 

altura da superfície freática e os dados geotécnicos do cenário CG4-169 foram 

utilizados por serem os mais pessimistas. Esse cenário visa à comparação dos 

resultados do método dessa pesquisa perante as generalizações que são feitas para 

os dados de solo nesse tipo de simulação. 

 

  

4.7 AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DO FATOR DE SEGURANÇA 

 

Os resultados de FS obtidos nas simulações foram comparados com um 

inventário de deslizamento para o morro do Bom Brinquedo (Figura – 35) feito com 

base em imagens aéreas cedidas pela ADEMADAN. 

 

Figura 35– Inventário de cicatrizes de deslizamento para o morro do Bom Brinquedo 
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A validação foi feita de acordo com a classificação dos pixels em instáveis e 

estáveis, interpretada como uma classificação binária. A eficiência desse resultado 

foi mensurada com uma matriz de confusão simples, que prevê o acerto e o erro 

para cada uma das duas classes simuladas quando comparadas com as áreas 

mapeadas do inventário. Assim, os pixels indicados tanto como instáveis quantos 

estáveis serão levados em consideração e os classificados corretamente serão 

verdadeiros positivos e os erroneamente falsos positivos (Tabela – 7). 

  

Tabela 7 – Esquema de matriz de confusão binária 

Classe 
Pixels    

instáveis 
Pixels     

estáveis 
Eficiência da 
classe (EC) 

Eficiência      
total (ET) 

Áreas instáveis 
Verdadeiro 

positivo (vp1) 
Falso positivo 

(fp2) 
vp1/(vp1 + fp2) 

(vp1 + vp2)/n 

Áreas estáveis 
Falso positivo 

(fp1) 
Verdadeiro 

positivo (vp2) 
vp2/(vp2 + fp1) 

 

 

A precisão de cada uma das classes (EC) é feita entre a razão dos pixels 

classificados corretamente com a soma de todos os pixels que se enquadram na 

referida classe (equação – 38). 

 

 

            (38) 

 

 

Onde EC1 é a eficiência da classe instável, vp1 é a quantidade de pixels 

instáveis classificados corretamente e fp2 a quantidade de pixels estáveis 

classificados erroneamente. Do mesmo modo a precisão para a classe estável é 

calculada pela seguinte equação: 

 

 

            (39) 
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Onde EC2 é a eficiência da classe estável, vp2 é a quantidade de pixels 

estáveis classificados corretamente e fp1 a quantidade de pixels instáveis 

classificados erroneamente. 

A eficiência da simulação como um todo é resultado da razão entre a 

somatória dos pixels classificados corretamente para ambas as classes com o total 

de pixels da área simulada, neste caso a bacia do Bom Brinquedo (equação – 40): 

 

 

           (40) 

 

 

Onde ET é a eficiência total da simulação, vp1 é o total de pixels classificados 

corretamente para a classe instável, vp2 é o total de pixels classificados 

corretamente para a classe estável e n é o total de pixels para toda a área simulada. 
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5 RESULTADOS 

  

5.2 CARACTERIZAÇÃO GEOTÉCNICA E FISICO-HÍDRICA DO SOLO 

 

 Os ensaios de cisalhamento direto e de massa específica de grãos foram 

feitos no LACTEC/LAME na UFPR. Os dados provenientes de coesão, ângulo de 

atrito e massa especifica de grãos para cada amostra indeformada podem ser vistos 

na tabela – 8. O Anexo I apresenta os dados detalhados dos ensaios de 

cisalhamento direto. 

 

Tabela 8 – Dados dos ensaios de cisalhamento direto e massa específica de grãos para as 
trincheiras 1 (T1) e 2 (T2).  

Amostra 
Profundidade 

(m) 
Coesão                     

(kPa) 
Ângulo de atrito     

(graus) 
Massa especifica 
dos grãos (g/cm³) 

T1-a 0,8 0 32,62 2,62 

T1-b 1,7 5,3 29,9 2,32 

T1-c 2,4 4,35 31,26 2,63 

T1-e 4,73 3 29,86 2,59 

T2-a 0,9 5,15 31,76 2,77 

T2-b 1,9 10,95 27,7 2,63 

T2-c 3,39 15,25 24,56 2,62 

T2-d 4,0 4,35 29,34 2,64 

T2-e 5,15 0 34,14 2,70 

  

 

 A condutividade hidráulica saturada (Ks) medida em laboratório com 

permeâmetro desenvolvido no LHG apresentou os seguintes valores (Tabela – 9). 

 Como foi verificada variação muito grande dos valores de Ks em alguns 

ensaios, na avaliação final foi desconsiderado o valor que se distanciava mais da 

média. Assim, o valor de Ks para cada profundidade do solo foi calculado pela média 

aritmética dos dois valores restantes (Figura – 36).  
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Tabela 9 – Resultado dos ensaios de condutividade hidráulica saturada. 

Amostras Ks (mm/h) Ks média (mm/h) 

T1-a 

751.241* 

 14.449 44.428 

74.407   

T1-b 

1.784* 

 0.058 0.035 

0.012   

T1-c 

0.003 

 0.003 0.003 

9.930*   

T1-d 

0.008 

 432.996* 0.011 

0.014   

T1-e 

120.778 

 46.777* 106.534 

92.290   

*valores excluídos da média final. 

 

 

 
Figura 36 – Distribuição da condutividade hidráulica saturada na profundidade do solo. 
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5.3 ESPESSURA DO SOLO 

 

5.3.1 ÍNDICE TOPOGRÁFICO E MrVBF 

 

 Como dados necessários para o cálculo da espessura do solo, o IT e o 

MrVBF foram calculados previamente. O índice topográfico, gerado a partir da 

equação (20), apresentou valores variando do 1,35 ao 16,37 (Figura – 37). 

  

 

Figura 37 – Índice topográfico da bacia do Bom Brinquedo, Antonina, PR. 

 

Usando-se o resultado obtido com o IT foram determinados os valores de IT0 

e IT1, necessários para o cálculo de espessura do solo pixel a pixel, resultando 

respectivamente em 5,67 e 4,6.  

 O MrVBF foi calculado como modelo CLASS-SA (TENG et al, 2008) e 

resultou no mapa mostrado na Figura – 38. 
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Figura 38 – MrVBF da bacia do Bom Brinquedo, Antonina, PR. 

  

Como originalmente esse índice propõe identificar áreas propícias ao acúmulo 

de sedimentos, as áreas mais planas são indicadas com um valor maior em 

detrimento das áreas que se encontram nas vertentes. 

 

 

5.3.2 ESPESSURA DO SOLO DISTRIBUÍDA 

 

 A espessura do solo, calculada pixel a pixel no software Excel de 

acordo com a equação (30), da bacia do Bom Brinquedo é mostrada na Figura – 39. 

A figura – 40 e a tabela – 10 apresentam a relação entre os dados de espessura de 

solo obtidos em campo com os simulados.  
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Figura 39 – Espessura do solo distribuída para a bacia do Bom Brinquedo, Antonina, PR. 
 
 
 
Tabela 10 – Comparação entre espessuras do solo medidas e simuladas. 

Identificação 
Espessura de campo  

(m) 
Espessura simulada   

(m) 
Diferença    

(%) 

1 5,6 5,95 6,3 

2 4,1 5,04 22,9 

3 4,4 5,38 22,3 

4 6,9 5,03 -27,1 

5 4,7 4,94 5,1 

6 3 4,15 38,3 

7 5 4,31 -13,8 

8 3,8 4,62 21,6 

9 6 4,66 -22,3 
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Figura 40 – Comparação entre espessuras de solo observadas e simuladas 

  

A relação entre as espessuras de solo obtidas nas tradagens e nas 

simulações mostrada na figura acima é diretamente proporcional. Tendo em vista as 

dificuldades em simular a distribuição da espessura de solos, pode-se perceber 

alguns pontos que não satisfazem a proporcionalidade. 

Murphy et al (2005) afirmaram que essa metodologia descreveu bem a 

espessura do solo em uma região na Austrália. Para a bacia do Bom Brinquedo 

região estudada, com ajustes em suas constantes empíricas, a equação foi 

satisfatória e seu resultado, quando usado na simulação do fator de segurança, 

melhorou sensivelmente o resultado. 

A relação entre o IT, o MrVBF e a espessura do solo pode ser verificada na 

figura – 41. 

 

Figura 41– Gráfico com perfis de espessura do solo simulado, índice topográfico e MrVBF. 
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 O gráfico da figura – 41 mostra que a relação da espessura do solo é inversa 

com o índice topográfico e direta com MrVBF. Como o perfil analisado representa 

parcialmente uma vertente da bacia do Bom Brinquedo, a influência do vale é 

pequena e conseqüentemente o MrVBF não tem um peso significativo, sendo que o 

índice topográfico exerce maior controle na distribuição da espessura do solo. 

Percebe-se que a espessura simulada tende a diminuir com o aumento do IT 

e do MrVBF estabelecendo uma relação inversamente proporcional.  

No trabalho de Mckenzie et al (2003) os valores do IT e MrVBF eram 

diretamente proporcionais aos valores de espessura simulados. Isso ocorria porque 

segundo Mckenzie et al (2003) a espessura aumenta em direção ao vale. Porém, 

este pressuposto não se aplica a bacia do Bom Brinquedo, onde as sondagens de 

campo indicam um comportamento contrário. Assim, a modificação feita na equação 

inverteu as relações entre o índice topográfico e o resultado final, fazendo com que a 

espessura do solo diminuísse na vertente em direção ao vale da bacia. 

 

 

5.4 DISTRIBUIÇÃO DO NÍVEL FREÁTICO 

 

 As diferentes profundidades do nível freático foram calculadas de acordo com 

a equação (34) no software Excel, resultando nas profundidades distribuídas da 

superfície freática (Figuras – 43, 44, 45 e 46). O nível freático foi calculado para 

valores de precipitação anteriores ao evento, resultando em diferentes áreas 

saturadas (Tabela – 11). 

 

Tabela 11 – Proporção de áreas saturadas e insaturadas para cada altura de precipitação 

Precipitação (mm) Áreas saturadas (%) Áreas não saturadas (%) 

29 36,69 63,31 

76 74,26 25,74 

117 87,46 12,54 

169 94,56 5,44 

  

Percebe-se que as áreas saturadas para os diferentes valores de chuva não 

variam linearmente, pois a altura do nível freático depende de outros fatores, como 

transmissividade e índice topográfico. A maior diferença de saturação está entre a 

chuva de 29 e 76 mm (37,58% de diferença com variação de 47 mm de precipitação) 
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e a menor diferença das áreas saturadas está entre as precipitações de 117 e 169 

mm (7,1% de diferença com variação de 52 mm de precipitação). Os locais 

saturados para cada simulação podem ser vistos nos perfis dos níveis freáticos 

(Figura – 42).  

 

 

 

(A) 29 mm de chuva, (B) 76 mm de chuva, (C) 117 mm de chuva e (D) 169 mm de chuva. 

 
Figura 42– Variação da altura do nível freático. 

 

0

1

2

3

4

5

6

0 50 100

M
e

tr
o

s

Perfil (m)

0

1

2

3

4

5

6

0 50 100

M
e

tr
o

s

Perfil (m)

0

1

2

3

4

5

6

0 50 100

M
e

tr
o

s

Perfil (m)

0

1

2

3

4

5

6

0 50 100

M
e

tr
o

s

Perfil (m)

Altura do lençol freático

Espessura do solo

A B 

C D 



86 
 

 
Figura 43 – Nível freático distribuído para uma chuva de 29 mm. 
 
 

 
Figura 44 – Nível freático distribuído para uma chuva de 76 mm. 
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Figura 45 – Nível freático distribuído para uma chuva de 117 mm. 
 
 

 
Figura 46 – Nível freático distribuído para uma chuva de 169 mm. 



88 
 

5.5 SIMULAÇÕES DE CENÁRIOS DE ÁREAS INSTÁVEIS 

 

5.5.1 CENÁRIOS COM VARIAÇÃO DOS DADOS GEOTÉCNICOS 

 

O primeiro grupo de cenários buscou a diferença na estabilidade da encosta 

de acordo com a variação de dados geotécnicos da área de estudo, mantendo 

constante a altura do nível freático baseada em uma chuva de 169 mm (Tabela - 5). 

Diferenças significativas na determinação das áreas instáveis foram 

verificadas entre os cenários CG2-169 e CG3-169, enquanto que as diferenças 

foram mais brandas entre os cenários CG1-169 e CG2-169 e entre o CG3-169 e 

CG4-169 (Tabela – 12). 

 

Tabela 12 – Áreas instáveis e estáveis para cada cenário 

Cenários Áreas instáveis (%) Áreas estáveis (%) 

CG1-169 19,11 80,89 

CG2-169 20,99 79,01 

CG3-169 33,44 66,56 

CG4-169 30,83 69,17 

 

 Os pesos relativos do solo mostraram ter grande influência no resultado final 

do fator de segurança. Em geral, à medida que tiveram seu valor aumentado, notou-

se o aumento das áreas instáveis indicadas pela equação (FS<1), com exceção do 

cenário CG3-169, que mesmo com peso relativo menor apresentou áreas instáveis 

maiores que o cenário CG4-169 (maior peso relativo). A explicação para isso está no 

valor do ângulo de atrito interno do solo, que para o quarto cenário é de 34,14 graus 

e para o terceiro é de 29,34 graus. 

 A presença de maiores áreas estáveis foi constatada no cenário CG1-169, o 

qual mesmo com coesão menor que o cenário CG2-169 (10 kPa contra 15 kPa) é 

mais estável devido a menor carga sobre o solo e ao maior valor de ângulo de atrito 

(27,7 graus no primeiro contra 24,56 graus no segundo). 

 Os cenários CG1-169, CG2-169, CG3-169 e CG4-169 estão representados 

nas figuras 47, 48, 49 e 50 e uma comparação entre eles na figura – 51. 

  

  



89 
 

 
Figura 47 – Cenário CG1-169: c = 10 kPa, Φ = 27,7°, ϒ nat = 7,63 kN/m³ e ϒ sat = 11,72 kN/m³. 
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Figura 48 – Cenário CG2-169: c = 15 kPa, Φ = 24,56°, ϒ nat = 11,43kN/m³ e ϒ sat = 15,5 kN/m³. 
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Figura 49 – Cenário CG3-169: c = 4 kPa, Φ = 29,34°, ϒ nat = 13,94 kN/m³ e ϒ sat = 20,42 kN/m³. 
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Figura 50 – Cenário CG4-169: c = 0 kPa, Φ = 34,4°, ϒ nat= 16,5 kN/m³ e ϒ sat = 21,20 kN/m³. 

 

 

 

Figura 51 – Porcentagens de áreas instáveis e estáveis para cada cenário. 
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A validação dos cenários foi feita com o levantamento dos deslizamentos no 

morro do Bom Brinquedo. Para tal foram contabilizados os pixels instáveis dentro e 

fora das cicatrizes e o mesmo para os pixels estáveis, o que possibilitou montar uma 

matriz de confusão binária (instável e estável) para cada cenário (Tabela – 13), que 

permite ver sua eficiência. 

 

Tabela 13 – Matriz de confusão para os cenários geotécnicos. 

Cenários 
Pixels     

instáveis 
Pixels     

estáveis 
Precisão da 

Classe 
Precisão     

total 

CG1-169 

Áreas instáveis 13986 10131 0,58 

0,831 

Áreas estáveis 19001 129519 0,87 

CG2-169 

Áreas instáveis 14854 9263 0,62 

0,822 

Áreas estáveis 21383 127137 0,86 

CG3-169 

Áreas instáveis 19682 4435 0,82 

0,754 

Áreas estáveis 38043 110477 0,74 

CG4-169 

Áreas instáveis 18820 5297 0,78 

0,770 

Áreas estáveis 34399 114121 0,77 

 

  

A figura 52 mostra a comparação entre a precisão total das simulações para 

os quatro cenários. A análise das matrizes de confusão mostra que a simulação 

mais eficiente foi a do cenário CG1-169 (0,831), sendo o que apresentou maior 

porção de área estável, enquanto o cenário CG3-169 foi o que apresentou menor 

eficiência (0,754) e também menor quantidade de áreas estáveis. 
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Figura 52 – Gráfico de eficiência das matrizes de confusão para os quatro cenários 
 
 

 Para analisar as variações dos resultados obtidos de FS para os quatro 

cenários geotécnicos, os mesmos foram comparados ao longo de um perfil de 

encosta no deslizamento base. Na Figura – 53 os resultados do FS são mostrados 

juntamente com a declividade. 

 
A linha tracejada vermelha indica o limite da estabilidade, onde valores > 1 são estáveis e < 1 instáveis. 

 
Figura 53 – Perfis dos fatores de segurança dos cenários geotécnicos. 

CG1-169

CG2-169

CG3-169

CG4-169

0,750

0,760

0,770

0,780

0,790

0,800

0,810

0,820

0,830

0,840

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

0 20 40 60 80 100 120

Â
n

gu
lo

 d
e

 e
n

co
sta (grau

s)

Fa
to

r 
d

e
 s

e
gu

ra
n

ça

CG1-169 CG2-169 CG3-169 CG4-169 Ângulo de encosta



95 
 

 A partir dos perfis fica evidente o controle topográfico sobre o fator de 

segurança. Nota-se que a declividade, é a principal influência para a determinação 

do FS, quando esta tem uma diminuição o fator de segurança aumenta e vice-versa, 

independente das características pedológicas.    

 Os parâmetros geotécnicos são os responsáveis pela variação vertical dos 

perfis de FS. Os cenários com os valores mais otimistas (CG1-169 e CG2-169) 

elevam seus respectivos fatores de segurança, enquanto os mais pessimistas fazem 

seus fatores de segurança se deslocar para baixo no eixo das ordenadas. 

 

  

5.5.2 CENÁRIOS COM VARIAÇÃO DO NÍVEL FREÁTICO 

  

O grupo de cenários com variação de nível freático mostra a influência da 

umidade no solo para a simulação de estabilidade de encosta. Este grupo de 

cenários consiste de quatro cenários (CG1-29, CG1-76, CG1-117 e CG1-169), que 

fazem uso dos atributos geotécnicos mais eficientes do grupo de cenários 

geotécnicos (cenário CG1-169) e varia a altura do nível freático de acordo com a 

precipitação incidente para 1, 6, 12, e 24 horas anteriores aos deslizamentos, 

respectivamente 29 mm, 76 mm, 117 mm e 169 mm. 

 Como esperado quanto maior for a quantidade de umidade no solo maior é a 

área instável (Tabela – 14): 

 

Tabela 14 – Áreas instáveis e estáveis para os quatro cenários 

cenários áreas instáveis (%) áreas estáveis (%) 

CG1-29 14,99 85,01 

CG1-76 18,42 81,58 

CG1-117 18,91 81,09 

CG1-169 19,11 80,89 
 

 

A tabela acima mostra que a variação de áreas instáveis e estáveis com a 

variação da altura do nível freático em decorrência das chuvas não é muito 

significante. Essa diferença máxima de 4,12% ocorre porque a chuva de 29 mm já 

satura boa parte das vertentes, que são as áreas que apresentam instabilidade, 

enquanto que as chuvas maiores levam a saturação em direção ao divisor, que são 
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áreas de menor declividade e menor área de contribuição, em decorrência disso 

acabam assim não colaborando muito na soma das áreas instáveis.  

Os cenários são mostrados nas figuras – 54, 55 e 56 (com exceção do 

cenário CG1-169, que é idêntico ao da figura – 47) e uma comparação entre eles na 

figura – 57.  

 

 
Figura 54 – Cenário CG1-29: c = 10 kPa, Φ = 27,7°, ϒ nat = 7,63 kN/m³, ϒ sat = 11,72 kN/m³ e 
precipitação de 29 mm. 
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Figura 55 – Cenário CG1-76: c = 10 kPa, Φ = 27,7°, ϒ nat = 7,63 kN/m³, ϒ sat = 11,72 kN/m³ e 
precipitação de 76 mm. 
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Figura 56 – Cenário CG1-117: c = 10 kPa, Φ = 27,7°, ϒ nat = 7,63 kN/m³, ϒ sat = 11,72 kN/m³ e 
precipitação de 117 mm. 

 

 
Figura 57 – Porcentagens de áreas instáveis e estáveis para cada cenário. 
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A Tabela – 15 mostra as matrizes de confusão binária com a eficiência das 

simulações. 

 

Tabela 15 – Matriz de confusão para o cenário com variação do nível freático. 

Cenários 
Pixels     

instáveis 
Pixels     

estáveis 
Precisão da 

Classe 
Precisão     

total 

CG1-29 

Áreas instáveis 12103 12014 0,50 

0,851 

Áreas estáveis 13770 134750 0,91 

CG1-76 

Áreas instáveis 13863 10254 0,57 

0,837 

Áreas estáveis 17931 130589 0,88 

CG1-117 

Áreas instáveis 13980 10137 0,58 

0,833 

Áreas estáveis 18668 129852 0,87 

CG1-169 

Áreas instáveis 13986 10131 0,58 

0,831 

Áreas estáveis 19001 129519 0,87 

 
 

De acordo com a eficiência das matrizes o cenário CG1-29, que apresentou 

maior porcentagem de áreas estáveis, teve o melhor desempenho entre os quatro 

com 0,851 de eficiência contra 0,831 do cenário CG1-169, o menos estável. 

Os perfis feitos no deslizamento base para estes cenários constam da Figura 

– 58. 
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A linha tracejada vermelha indica o limite da estabilidade, onde valores > 1 são estáveis e < 1 instáveis 

 
Figura 58 – Perfis dos fatores de segurança dos cenários com variação do nível freático. 

 
 

Mais uma vez o controle da topografia é evidente no fator de segurança, 

como se pode ver pela relação da variação da declividade com os perfis de FS.  

Nesses cenários a variação vertical do fator de segurança se dá pela 

diferença das alturas do nível freático (Figura – 42). Quanto mais próximo da 

superfície é o nível freático mais deslocado para baixo é o FS e mais instável se 

torna o perfil. Como a variação das áreas saturadas pelos diferentes níveis freáticos 

não foi significativa o mesmo se verificou com a variação do FS. 

 

 

5.5.3 CENÁRIO COM DISTRIBUIÇÃO UNIFORME 

 

O cenário com distribuição uniforme (Figura – 59) foi simulado visando 

mostrar, a partir de comparação com os resultados das simulações anteriores, a 

influência da distribuição da espessura do solo na simulação do fator de segurança. 
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estabilidade de encosta, que levam em consideração um solo de espessura 

homogênea para toda a área de estudo. 

O nível freático foi simulado com a precipitação de 24 horas (a exemplo dos 

cenários geotécnicos) e para os parâmetros geotécnicos foram utilizados os valores 

tidos como mais pessimistas. 

 
Figura 59 – Cenário Uniforme: c = 0 kPa, Φ = 34,4°, ϒ nat= 16,5 kN/m³ e ϒ sat = 21,20 kN/m³, espessura 
do solo 4,2m e precipitação de 169 mm. 

 

 

Os dados nesse cenário, quando validados com o levantamento das cicatrizes 

do morro do Bom Brinquedo, apresentam eficiência na matriz de confusão conforme 

a Tabela – 16. 
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Tabela 16 – Matriz de confusão para o cenário uniforme. 

C-uni 
Pixels     

instáveis 
Pixels     

estáveis 
Precisão da 

Classe 
Precisão     total 

Áreas instáveis 21314 2803 0,88 

0,711 

Áreas estáveis 47143 101377 0,68 

 

A matriz de confusão do cenário uniforme mostra a menor precisão total 

(0,711) entre todos os cenários simulados (Tabela – 17 e Figura – 60). 

 

Tabela 17 – Comparação da eficiência entre todos os cenários e o cenário uniforme (C-uni). 

Simulação Precisão total 

CG1-169 0,831 

CG2-169 0,822 

CG3-169 0,754 

CG4-169 0,770 

CG1-29 0,851 

CG1-76 0,837 

CG1-117 0,833 

CG1-169 0,831 

C-uni 0,711 

 

 

 
Figura 60 – Eficiência das simulações com espessura do solo e nível freático distribuídos e variação 
de dados geotécnicos comparada à simulação com dados uniformes. 
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Os resultados mostram que a distribuição da espessura do solo e a variação 

dos dados geotécnicos melhoram o desempenho das simulações em 12% em 

relação ao cenário uniforme (de 0,71 para 0,83 de precisão total). Por outro, a 

variação da precipitação apresentou melhora pouco significativa de apenas 2% na 

precisão total, sendo este melhor desempenho atingido com precipitação de 29 mm.  

Os ensaios de condutividade hidráulica saturada mostram uma quebra 

abrupta na sua continuidade conforme a profundidade do solo. Essa diferença nos 

valores de Ks em uma profundidade em torno de 2,5 metros é muito próxima do 

tamanho médio das bordas internas da cicatriz base (variando entre hum e três 

metros). Essa constatação concorda com Vieira (2001), que associa a mudança 

brusca no Ks com planos de falha de escorregamentos translacionais rasos no Rio 

de Janeiro. 

A declividade se mostrou de extrema importância na determinação da 

estabilidade da encosta. Apesar do FS variar de acordo com as propriedades 

geotécnicas e a umidade do solo, seu comportamento foi delineado pela declividade 

da vertente. Isso mostra a dependência da equação usada em relação ao ângulo de 

encosta, o que poderia ser minimizado, já que não só essa variável é determinante 

para que ocorra instabilidade. Deste modo outras características como forma de 

encostas e índice topográfico deveriam ter influência maior no cálculo do FS. 

O uso de dados homogêneos para toda a área causa um exagero na 

delimitação de áreas instáveis pelos modelos de previsão, diminuindo a eficiência 

das simulações. Neste sentido, Ho et al (2012) afirmaram que a distribuição da 

espessura do solo diminuiu a superestimação de áreas instáveis na modelagem de 

estabilidade de vertentes e aumentando assim a eficiência do modelo. Vieira (2007) 

apontou que a variação de dados geotécnicos em diferentes simulações com o 

modelo SHALSTAB também influenciou diretamente seus resultados finais. 
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6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 Os resultados alcançados por esta pesquisa mostram a grande complexidade 

envolvida na previsão de áreas instáveis utilizando equações matemáticas. A grande 

variabilidade espacial das variáveis geotécnicas na natureza é impossível de ser 

representada por qualquer parametrização, o que torna qualquer tentativa de 

modelagem uma aproximação da realidade. 

 A dissertação abordou a influência da espessura e da umidade do solo 

distribuídas na bacia do Bom Brinquedo juntamente com variação de dados 

geotécnicos obtidos em ensaio de laboratório com amostras indeformadas de 

diferentes profundidades retiradas de trincheiras abertas no local. 

Com relação ao uso de dados geotécnicos detalhados nas simulações: 

 Verificou-se que a variação dos dados geotécnicos gera resultados 

finais bem diferentes na simulação do fator de segurança, o que mostra a 

importância de se conhecer o intervalo de variação destes parâmetros para se 

efetuar um estudo de estabilidade de encosta; 

 Apesar de valiosos os dados geotécnicos são pontuais e demandam 

muito tempo para sua coleta, análise e interpretação, mostrando que para se ter 

resultados mais eficientes para modelos de estabilidade o local estudado deve ter 

um acompanhamento contínuo com a eficiência dos resultados diretamente 

proporcionais ao aprofundamento do estudo; 

 Vertentes potencialmente instáveis são sistemas abertos com frágil 

equilíbrio. As propriedades de seus solos (coesão, ângulo de atrito interno e pesos 

específicos) são interdependentes na manutenção de sua estabilidade. 

Com relação à umidade do solo: 

 A variação da umidade apresentou sensibilidade com a variação das 

características do solo. Como a altura do nível freático está ligada diretamente à 

condutividade hidráulica e à espessura do solo, esta vai apresentar saturações 

diversas dependendo dos dados geotécnicos usados como entrada.  

 A presença da umidade no solo é fundamental para desestabilizá-lo, 

porém o comportamento da água no solo exige um modelo transiente mais 

complexo; 
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 A variação do nível freático com os diferentes valores acumulados de 

precipitação não teve sensibilidade significativa na equação de FS utilizada, pois o 

menor valor foi suficiente para saturar as áreas onde houve deslizamentos. Mesmo 

assim foi verificada uma melhora no resultado com a variação da umidade. 

Com relação à espessura do solo: 

 A distribuição da espessura do solo em toda a área de estudo 

confirmou a influência que esta exerce na estabilidade de uma vertente. A 

necessidade de um método mais preciso para determiná-la é evidente, porém uma 

melhora de 12% na eficiência do fator de segurança evidencia que sua 

aplicabilidade tem potencial para esse tipo de análise. 

 A concordância dos resultados desse estudo com outros trabalhos em 

relação à importância da espessura do solo na simulação do FS mostra que esta 

deve ser mais explorada nesse tipo de análise; 

 A distribuição da espessura do solo é complicada de ser simulada, já 

que os dados de espessura para alimentar um modelo são difíceis de ser 

encontrados em quantidade abundante e sua obtenção em campo requer longo 

tempo e equipamento específico. 
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Data do ensaio: 21/11/2012 

Registro da amostra: T1-a 

Responsável pela execução: Felipe Costa Abreu Lopes 
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Data do ensaio: 31/10/2012 

Registro da amostra: T1-b 

Responsável pela execução: Felipe Costa Abreu Lopes 
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Data do ensaio: 08/11/2012 

Registro da amostra: T1-c 

Responsável pela execução: Felipe Costa Abreu Lopes 
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Data do ensaio: 14/11/2012 

Registro da amostra: T1-e 

Responsável pela execução: Felipe Costa Abreu Lopes 
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Data do ensaio: 28/11/2012 

Registro da amostra: T2-a 

Responsável pela execução: Felipe Costa Abreu Lopes 
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Data do ensaio:03/12/2012 

Registro da amostra: T2-b 

Responsável pela execução: Felipe Costa Abreu Lopes 
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Data do ensaio: 18/12/2012 

Registro da amostra: T2-c 

Responsável pela execução: Felipe Costa Abreu Lopes 
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Data do ensaio: 07/12/2012 

Registro da amostra: T2-d 

Responsável pela execução: Felipe Costa Abreu Lopes 
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Data do ensaio: 14/12/2012 

Registro da amostra: T2-e 

Responsável pela execução: Felipe Costa Abreu Lopes 
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