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RESUMO --- Os desastres naturais têm aumentado em frequência e intensidade, e os que mais têm 

afetado pessoas são os hidrológicos, principalmente os escorregamentos. Os eventos pluviométricos 

podem desencadear escorregamentos, porém a duração e intensidade necessárias para que isso 

ocorra ainda não são bem definidas. Modelos de estabilidade de encostas utilizam dados 

pedológicos, geomorfológicos e hidrológicos na previsão de áreas instáveis e podem ser usados no 

estudo das condições hidrológicas necessárias para deflagrar estes fenômenos. O modelo 

SHALSTAB foi selecionado para avaliação das áreas de perigo na bacia do rio Cunha - SC. Seus 

resultados, juntamente com a série histórica de precipitação, foram base para estimativa da chuva 

que deflagrou os escorregamentos de novembro de 2008. Para diferentes padronizações do modelo 

foram encontrados quatro períodos chuvosos, relacionados a precipitações acumuladas, com 

potencialidade para desencadear os escorregamentos. Cada período encontrado foi comparado com 

a série histórica para verificar a existência de eventos similares. Apenas um período não teve 

similaridade dentro da série histórica, portanto exibe grande possibilidade de ser o deflagrador dos 

escorregamentos. Este período é o mais longo dentre os quatro, e apresenta a menor taxa de recarga, 

evidenciando que estes escorregamentos foram desencadeados por um longo período chuvoso. 

ABSTRACT --- The natural disasters have increased in frequency and intensity, and those that 

more affect people are the hydrological ones, mainly landslides. The rainfall events can trigger 

landslides, however, the duration and intensity necessary to it occur are still not well defined. Slope 

stability models uses pedological, geomorphological and hydrological data for prevision of unstable 

areas. The SHALSTAB model was selected to evaluate hazard areas in rio Cunha basin, SC. The 

results, together with the precipitation series, were used to estimate the rain that triggered landslides 

in November 2008. For different patterns of the model were found four rainy periods, related to 

accumulated precipitations, with potential to trigger landslides. Each period found was compared to 

the precipitation series to verify if there were similar events. Only one period didn't show similar 

event, therefore it shows large possibility to be the trigger of the landslides. This period is the 

longer and shows the lower recharge rate, evidencing that these landslides were trigger by long 

rainy periods. 
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1. INTRODUÇÃO 

Atualmente há um aumento da perda de vidas e dos danos associados às catástrofes naturais. 

Para MacDonald (2003), nas últimas décadas houve um aumento de cerca de dez vezes nos danos 

causados pelos desastres naturais em virtude do aumento do número de pessoas que ocupam áreas 

susceptíveis e suas condições econômicas que implicam em construções com alto grau de 

vulnerabilidade. 

Na Figura 1 pode-se observar a distribuição temporal dos desastres naturais para o período de 

1900 a 2009. Apesar de todos os tipos apresentarem aumento em sua freqüência, os desastres 

hidrológicos, como as inundações e escorregamentos, são os que tiveram o maior aumento. Na 

mesma figura, o gráfico da quantidade total de pessoas afetadas pelos desastres mostra que 50% das 

pessoas foram afetadas por desastres hidrológicos. 

 

Figura 1 – Ocorrência de desastres naturais entre 1900-2009, por tipo de desastre. 

Desastres, como os escorregamentos ocorridos em Santa Catarina em 2008, Angra dos Reis e 

Morro do Bumba em 2010, e Teresópolis e Petrópolis em 2011, têm demonstrado que a sociedade 

brasileira ainda está despreparada para conviver com eventos extremos. Desta maneira, deve-se 

avançar na compreensão dos mecanismos e processos desencadeadores dos desastres, especialmente 

os hidrológicos, visando estabelecer medidas voltadas à prevenção e mitigação dos seus danos.  
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Dentre os desastres hidrológicos, os escorregamentos caracterizam-se por possuírem um 

grande potencial de destruição e serem eventos de difícil previsão. Segundo Kobiyama et al. (2006), 

as medidas aplicadas na prevenção destes desastres podem ser estruturais ou não-estruturais. As 

medidas não-estruturais, como o mapeamento das áreas de risco, destacam-se por serem mais 

simples e acessíveis que as estruturais. 

Neste contexto, existem diversos modelos de estabilidade de encostas, como SHALSTAB 

(Dietrich & Montgomery, 1998) e SINMAP (Pack et al., 1998), que são ferramentas para o 

mapeamento de áreas susceptíveis a escorregamentos. Estes modelos são amplamente aceitos por 

utilizarem equações consagradas da mecânica dos solos e da hidrologia na análise da estabilidade de 

encostas. Para aplicação de tais modelos são necessários dados pedológicos, geomorfológicos e 

hidrológicos da área de estudo. 

As variáveis pedológicas e geomorfológicas podem ser diretamente obtidas através de ensaios 

de caracterização do solo e do processamento de mapas altimétricos em ambiente SIG (Sistema de 

Informações Geográficas), respectivamente. Já a caracterização das variáveis hidrológicas depende 

da interpretação dos dados de chuva. Estes dados geralmente estão disponibilizados em forma de 

precipitação acumulada em dias ou horas, mas para serem utilizados pelos modelos precisam ser 

transformados em taxas relacionadas a certo intervalo de tempo, chamadas recargas uniformes. 

Para Pack et al. (2005), a recarga uniforme não está relacionada com a chuva média de um 

longo período (um ano por exemplo) e sim a um período crítico de precipitação capaz de 

desencadear eventos de escorregamento. Dhakal & Sidle (2004) comentam que, de maneira geral, 

há dois tipos de estudos relacionados às características da precipitação e da recarga associada a 

escorregamentos. O primeiro tipo de estudo relaciona os escorregamentos à umidade antecedente 

ocasionada por prolongados períodos de intensas precipitações. O segundo tipo relaciona curtos 

períodos de precipitação extremamente intensos, demonstrando a importância da relação entre as 

características do evento de precipitação com as características topográficas e pedológicas que 

deflagram os escorregamentos. Estes mesmos autores ainda comentam que, apesar desses estudos, a 

relação entre as características da precipitação (duração e volume) e a deflagração dos 

escorregamentos ainda não é clara. Dessa maneira, nota-se que há dois importantes aspectos a 

serem considerados no estudo dos escorregamentos, as características da precipitação e as 

características hidrológicas, pedológicas e geomorfológicas. 

Neste contexto, o presente trabalho teve por objetivo analisar a precipitação associada a um 

evento extremo ocorrido em novembro de 2008 no município de Rio dos Cedros (SC) através de 

análises pedológicas, hidrológicas e geomorfológicas associadas ao modelo Shallow Landsliding 

Stability Model (SHALSTAB) buscando determinar a quantidade de chuva necessária para 

desencadear este evento extremo. 
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2. SHALSTAB 

O SHALSTAB é um modelo matemático baseado na combinação de um modelo de 

estabilidade de encosta e um modelo hidrológico. Para a análise de estabilidade, o modelo utiliza o 

principio de vertente infinita, onde se assume o estado de equilíbrio (steady-state), o fluxo paralelo 

à superfície e a lei de Darcy para estimar a distribuição espacial das pressões dos poros (Morrissey 

et al., 2001). As simulações do modelo são realizadas através de uma extensão do ArcView 3.2, que 

utiliza o Modelo Digital do Terreno (MDT) em formato raster para extração dos valores de 

elevação, pelo qual, posteriormente são calculadas as áreas de contribuição e a declividade. Dessa 

maneira, cada pixel contém um valor único dos parâmetros morfométricos, possibilitando a sua 

análise separadamente.  

Para Guimarães et al. (2003), na análise de vertente infinita, os efeitos causados pelo atrito 

nas laterais e nas extremidades são ignorados, e a análise é considerada em relação a um plano 

infinito de solo sobre um plano inclinado. Isto se justifica para locais onde o comprimento da 

encosta é muito maior do que a espessura do solo, em que são consideradas as tensões tangencial e 

normal para a base de uma coluna de solo. 

O modelo de estabilidade de encosta é baseado na lei de Mohr-Coulomb, onde, durante a 

ruptura, o peso do solo é igual à resultante das forças estabilizadoras:  

 tan)(  uc                        (1) 

onde  é a tensão cisalhante; c é a coesão do solo;   é a tensão normal; u é a pressão dos poros e   

é o ângulo de atrito.  

Considerando a presença de raízes e o lençol freático na camada de solo, Selby (1993) 

reescreveu a equação (1) a seguinte maneira: 

 tan)²cos²cos(cossin  hgzgcczg wssrs                          (2) 

onde cr é a coesão das raízes [N/m
2
]; cs é a coesão do solo [N/m

2
];   é a inclinação da vertente 

[graus]; s é a densidade do solo úmido [kg/m
3
]; w  é a densidade da água [kg/m

3
], g é a 

aceleração gravitacional [m/s²], z é a altura vertical do solo [m], h  é a altura da camada de água 

dentro da camada de solo [m]; e    é o ângulo de atrito interno do solo [graus]. 

A equação (2) pode ser resolvida em função de h/z, que representa a proporção saturada da 

espessura do solo: 
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O modelo hidrológico segue os princípios de Beven & Kirkby (1979), que mostram que a 

saturação do solo tem relação direta com a razão entre a área de drenagem a montante de um ponto 

dividida por uma unidade de comprimento de contorno e a declividade. O’Loughlin (1986), através 

destes princípios, estabeleceu uma relação entre a saturação do solo, a área de contribuição a 

montante, a transmissividade e a declividade:  

sin




bT

aq
W                         (4) 

onde W é o fator de umidade, q é a taxa de recarga expressa pela chuva, a é a área de contribuição 

que drena através da do comprimento do contorno b, e T é a transmissividade do solo. Pela 

definição, o W é igual a h/z. Portanto, igualando as equações (3) e (4), pode-se compilar os modelos 

de estabilidade de encosta e hidrológico:  
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Na equação (5), três variáveis (a, b e  ) são extraídas do MDT. Então, os parâmetros de entrada do 

modelo são  , c, s , e z.  

Assim, pode-se reescrever a equação (5) em função das varíáveis q e T, que são de difícil 

determinação: 
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O modelo também pode designar instabilidade e estabilidade incondicionais para algumas 

regiões. A primeira situação ocorre quando a razão h/z na equação é igualada a zero e o ângulo de 

declividade da encosta permanece maior que a relação entre as outras variáveis (equação (7)). A 

segunda situação acontece quando a razão h/z é igualada a 1 e o ângulo de declividade da encosta é 

menor que a relação entre as outras variáveis (equação (8)). 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS  

3.1 Área de Estudo 

Em novembro de 2008, diversos municípios de Santa Catarina, principalmente os localizados 

no Vale do Itajaí, sofreram com a ocorrência de inúmeros escorregamentos e inundações, 

especialmente as bruscas (enxurradas) (Goerl et al., 2009a e 2009b, Rocha et al., 2009, Kobiyama 

et al., 2010,). Rio dos Cedros foi severamente atingido onde, 96 pessoas ficaram desabrigadas, e 

8561 pessoas foram diretamente afetadas por este evento. Além disso, 191 casas consideradas de 

classe popular e 92 de classe média foram danificadas. Os prejuízos econômicos chegaram a R$ 

4.121.940,00, sendo R$ 2.674.740,00 na agricultura, R$ 588.800,00 na pecuária, R$ 78.000,00 na 

indústria e R$ 781.000,00 nos serviços básicos. (Goerl et al., 2009). Para a elaboração do presente 

trabalho, a bacia do rio Cunha foi escolhida, pois nela ocorreram quatro severos escorregamentos 

(Figura 3).  

 

Figura 3 – Localização e altimetria da bacia do rio Cunha – SC. 
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Esta bacia possui a área de 16,35 km² e a altimetria varia de 80 m a 860 m. O rio Cunha 

apresenta a declividade média de 8% e amplitude altimétrica de 640 m. Conforme o CPRM (2010), 

encontram-se na bacia Ganisse (94% da área) e Folhelho (6% da área). Em relação à pedologia, 

segundo Embrapa (2006) os Cambissolos (Ca32) são predominantes na bacia, ocupando cerca de 

65% da área total, associado principalmente ao relevo montanhoso. 

3.2 Dados Topográficos, Climáticos e Pedológicos 

3.2.1 Dados Topográficos 

Para a elaboração do MDT foram utilizadas curvas de nível de intervalo de 5 m, obtidas 

através do perfilamento digital com o sensor Leica ADS-40. As curvas de nível foram interpoladas 

pela extensão Topo to Raster do ArcGis 9.3 onde gerou-se um raster de grade regular com 

resolução de 5 m. 

As cicatrizes dos escorregamentos foram determinadas através da analise visual das ortofotos 

da bacia na escala 1:5000. A partir do mapeamento das cicatrizes foi elaborado o inventário de 

escorregamentos, em formato shape. Este inventário foi utilizado na calibração do modelo. 

3.2.2 Dados Climáticos 

Dados climáticos não são essenciais para a análise de estabilidade realizada pelo modelo, 

porém são extremamente importantes na contextualização dos seus resultados. Os dados foram 

extraídos de três pluviômetros instalados na cidade de Rio dos Cedros (Tabela 1), conforme Rocha 

et al. (2009). O formato dos dados é horário, o que possibilita uma análise mais crítica da 

distribuição da chuva ao longo do período. 

Tabela 1 – Descrição dos pluviômetros usados no trabalho. 

 Barragem Pinhal Barragem Rio Bonito Cedro Jusante 

Latitude S26°41'00'' S26°42'00'' S26°38'00'' 

Longitude W49º17'00'' W49º18'00'' W49º20'00'' 

Altitude 800 m 800 m 790 m 

Companhia Ciram/CELESC Ciram/CELESC Ciram/CELESC 

Código 2104 2105 2107 

Através da análise da precipitação foi selecionada uma série de dados com início em Agosto 

de 2008 que se estende até o momento do evento (23/11/2008). Os dados de precipitação foram 

convertidos em intensidade em mm/dia. Como a cobertura da bacia é composta essencialmente por 

mata e nas observações de campo não foram encontrados sinais de escoamento superficial 

concentrado (ravinas, sulcos, caminhos preferenciais), o presente trabalho suponha que a taxa de 
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recarga do solo é igual à intensidade de precipitação, ou seja, toda a chuva que cai sobre a bacia 

infiltra. 

3.2.3. Dados Pedológicos 

Para obter as características pedológicas foram realizadas coletas de amostra de solo em 

campo. Os escorregamentos inventariados encontram-se em sua maioria na mesma classe de solo. 

Assim, por questões de logística, coletaram-se diversas amostras de solo na cabeceira de um dos 

escorregamentos. 

A partir destas amostras os parâmetros de resistência do solo foram determinados por 

intermédio do ensaio de cisalhamento direto. Este ensaio consiste em determinar qual a tensão de 

cisalhamento capaz de provocar a ruptura de uma amostra de solo, após ser exposta a uma tensão 

normal, situada dentro de uma caixa bipartida com suas partes deslocáveis entre si. O ensaio foi 

realizado sob condições drenadas. Durante o ensaio houve a aplicação de forças na parte superior da 

caixa, no sentido de cisalhar a amostra, que sofreu um deslocamento com velocidade constante. O 

ensaio foi repetido no mínimo duas vezes para construir um gráfico relacionando tensão cisalhante e 

tensão normal de consolidação da amostra. A envoltória gerada foi interpretada e os parâmetros de c 

e  foram determinados. Além disso, a densidade do solo foi determinada.  

Também foram elaboradas as curvas granulométricas das amostras de solo. A distribuição 

granulométrica serviu de parâmetro de entrada para o software HYDRUS-1D, que utiliza o modelo 

Rosetta Lite Version 1.1 para estimativa da condutividade hidráulica saturada (Ks). A condutividade 

hidráulica saturada é muito importante para a interpretação dos resultados gerados pelo modelo 

SHALSTAB, já que a T é resultado do produto da Ks por sua profundidade. De maneira geral a Ks 

decai com o aumento da profundidade, mas para efeitos de cálculo a Ks foi considerada constante 

em toda espessura de solo. 

A estimativa da profundidade do solo da bacia foi realizada através de observações em 

campo. A altura da ruptura do solo nos escorregamentos mapeados serviu de base para estimativa 

do valor que é em media de 10 m (Figura 5). Os valores dos parâmetros do solo utilizados estão 

descritos na Tabela 2. A média das variáveis foi usada, pois o modelo não é capaz de discretizar as 

características para cada particularidade da bacia e os dados de entrada são concentrados. 

Tabela 2 – Valores dos parâmetros de entrada do modelo.    

Parâmetro Valor 

Ângulo de Atrito 31° 

Coesão 11900 N/m
2
 

Densidade do solo 1815 kg/m
3
 

Profundidade 10 m 

Cond. Hid. Saturada 0,38 m/dia 
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Figura 4 – Cabeceira de um dos escorregamentos na bacia do rio Cunha. 

3.3 Determinação da chuva crítica 

Embora o modelo SHALSTAB use a equação (6) para designar o grau de estabilidade de uma 

encosta, nem todas as variáveis apresentadas nessa equação são parâmetros de entrada do modelo. 

Por isso, a classificação de estabilidade gerada pelo modelo fica em função de duas variáveis, isto é, 

q e T. Segundo Dietrich et al. (1995), o montante de precipitação necessária para desestabilizar uma 

encosta é diretamente proporcional a Ks do solo próximo a superfície, e o valor de Ks é 

inversamente proporcional à profundidade. Segundo os mesmos autores, a Ks é um parâmetro de 

difícil estimativa e tem um grande efeito nos resultados do modelo. Por estas razões, o modelo 

apresenta uma variável livre (q/T) que é responsável pela classificação da estabilidade. 

Dietrich & Montgomery (1998) originalmente propuseram sete classes de estabilidade em seu 

modelo. As duas classes extremas são referentes a satisfação das equações (7) e (8), e representam 

áreas incondicionalmente instáveis e incondicionalmente estáveis, respectivamente. As outras cinco 

classes são geradas em função da variável livre q/T. Os valores padrões de q/T para os limiares da 

classificação foram elaborados através da análise estatística dos escorregamentos ocorridos que se 

enquadravam a áreas designadas instáveis pelo modelo e o total de área da bacia designada instável 

pelo modelo na área de estudo de Dietrich et al. (1995). Desta maneira, os autores buscaram valores 

de limiares que englobassem o maior número de escorregamentos e ao mesmo tempo designassem a 

menor área total de instabilidade dentro da bacia. 

10 m 
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Portanto, os resultados finais das simulações do SHALSTAB geram sete classes de 

estabilidade, sendo cinco classes intermediárias em função da variável q/T. Para melhor 

entendimento dos processos envolvidos no desencadeamento de escorregamentos, estas cinco 

classes foram reduzidas a duas. Assim, o presente trabalho classificou o terreno em 4 tipos: 

incondicionalmente instável, incondicionalmente estável, instável e estável. Esta reclassificação 

exige que um único valor de q/T seja adotado para o limiar entre as classes instável e estável. 

Através das equações (6), (7) e (8), essas 4 classes podem ser descritas como:  

 Cronicamente instável: Quando as condições enquadram-se na equação (7). 

 Cronicamente estável: Quando as condições enquadram-se na equação (8). 

 Instável: Quando a porção a esquerda da igualdade na equação (6) é maior. 

 Estável: Quando a porção a direita da igualdade na equação (6) é maior. 

Na simulação, foram comparadas as áreas instáveis geradas pelo modelo com a cabeceira dos 

escorregamentos inventariados. Quando pixels classificados como instáveis coincidiram com o 

inventário de escorregamentos, o referente valor de q/T foi adotado como o limiar de instabilidade. 

Dessa maneira, os resultados do SHALSTAB foram reclassificados variando-se o valor do limiar de 

instabilidade conforme a densidade de pixels instáveis dentro do inventário de escorregamentos. 

Esta reclassificação também gera variação das áreas classificadas como instáveis na bacia. Ressalta-

se que apesar da variação de q/T, os valores adotados sempre fizeram coincidir os pixels instáveis 

com o inventário de escorregamentos, em maior ou menor densidade. Foram então determinados 

quatro valores de q/T para inferir a chuva necessária para desencadear os escorregamentos. 

Para que o modelo considere que um escorregamento esteja localizado em área instável, basta 

que um pixel localizado dentro da área delimitada seja classificado desta maneira. Quando dentro de 

uma mesma área de escorregamento existir diferentes classes de estabilidade, o modelo considera a 

classe mais instável para sua classificação. Isto pode ser facilmente explicado, pois a 

desestabilização de apenas uma pequena área, representada por poucos pixels instáveis, pode 

acarretar na desestabilização de um volume de solo muito maior devido ao relaxamento das tensões 

atuantes no maciço, fazendo com que todo o solo a montante desta área também se desestabilize.  

O valor de T foi calculado através do produto entre a Ks e a profundidade do solo. Para 

determinar a taxa de recarga, foi necessário estimar um período de precipitação, assim tem-se a 

relação entre precipitação acumulada e um período de tempo, originando um valor de q em mm/dia. 

Este período está relacionado a sucessivos eventos de chuva capazes de desencadear 

escorregamentos, porém é muito difícil estimar sua amplitude.  

Para estimar esse período, pode-se variar o valor de q até que seja encontrado um valor tal que 

dividido pela T iguale-se ao valor adotado para o limiar de instabilidade. Este valor de q foi 
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considerado o responsável pelo desencadeamento dos escorregamentos e está fortemente associado 

a um valor de precipitação acumulada.  

A variação de q foi feita com base nos dados dos pluviômetros instalados na região. Assim, 

foi feita uma acumulação retrospectiva dos dados de precipitação a partir da ocorrência do último 

evento (segundo moradores às 09:00h pela manha no dia 23 de novembro de 2008), originando 

diversos valores reais de q que ocorreram na bacia. Os valores encontrados foram testados para 

verificação da similaridade com os valores de recarga necessários para desencadear os 

escorregamentos. Quando houve coincidência, foi estabelecido o período vinculado àquela q 

responsável pelo desencadeamento dos escorregamentos. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 Análise do modelo de estabilidade 

A simulação com base nos parâmetros apresentado na Tabela 2 gerou o mapa de estabilidade 

da bacia do rio Cunha (Figura 5). Neste resultado, encontram-se 7 classes estabelecidas por Dietrich 

& Montgomery (1998). O modelo estabelece a condição de estabilidade para todas as áreas planas, 

mesmo em condições de saturação. Áreas com maior declividade têm grande relação com a 

instabilidade, mesmo com baixa umidade. Isto fica evidenciado pela área classificada como 

incondicionalmente instável pelo modelo, que são áreas extremamente declivosas. O tamanho da 

área de contribuição influencia fortemente na classificação realizada no modelo, visto que regiões 

que têm concentração de fluxo, ou seja, onde o relevo é convergente, quase sempre geram 

instabilidade.  

Observa-se que todos os escorregamentos coincidiram com as duas classes de maior 

instabilidade. Dos sete escorregamentos mapeados, um foi enquadrado na classe 

incondicionalmente instável e os outros seis na segunda classe de maior instabilidade.  

Embora a classe incondicionalmente instável não tenha sido a classe com maior incidência de 

escorregamentos, a correlação do modelo com a realidade foi satisfatória. Para que um pixel seja 

enquadrado nesta classe, algumas condições específicas devem ser estabelecidas, como uma grande 

profundidade de solo e grande declividade. Muitas vezes esta combinação de fatores não pode ser 

encontrada, pois grandes declividades geralmente implicam em grandes taxas de erosão, limitando a 

espessura do solo. 
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Figura 5 – Mapa de Estabilidade para a Bacia do Rio Cunha.  

4.2 Determinação da chuva crítica 

A condição climática do segundo semestre de 2008 no município de Rio dos Cedros teve 

relevante papel no desencadeamento dos escorregamentos. A precipitação diária e acumulada de 01 

de agosto a 23 de novembro de 2008 estão apresentadas na Figura 6. A precipitação acumulada 

neste período chegou a 1200 mm, que representa 2/3 da média anual para a cidade. Percebe-se 

também o total pluviométrico de aproximadamente 120 mm no dia 04 de outubro, muito acima da 

normalidade, mesmo para uma época chuvosa como a referida. Portanto, as anomalias relacionadas 

à pluviosidade exerceram grande influência na ocorrência dos escorregamentos.  

Porém, apenas os dados de precipitação não são capazes de descrever o grau de estabilidade 

de uma bacia. Para o modelo SHALSTAB, a estabilidade da encosta depende da relação q/T. 

Quanto maior for esta relação, menor a probabilidade de uma região se desestabilizar. Assim, como 

o valor da relação q/T depende de inúmeras variáveis de resistência do solo e da geomorfologia, 

taxas de recarga, como as ocorridas em 2008, podem desencadear escorregamentos em certos 

locais, mas não em outros. 
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Figura 6 – Dados de precipitação associados aos escorregamentos a) Precipitação diária entre 

01/08/2008 e 23/11/2008; b) Precipitação acumulada para o mesmo período. 

Além disso, há a necessidade do entendimento da dinâmica da água no solo. Surge então a 

importância do valor de Ks, que irá reger o fluxo de água dentro do solo. Para Ohta et al. (1983), o 

valor da condutividade hidráulica saturada na modelagem hidrológica pode ser considerado 10 

vezes maior que o valor medido. Isto se deve a possível formação de fluxos preferenciais na camada 

de solo, que aumentarão drasticamente a condutividade real. Este parâmetro, que juntamente com a 

espessura do solo gera a T, irá estabelecer a capacidade de uma bacia em drenar a precipitação 

acumulada, diminuindo o peso da camada de solo e conseqüentemente reduzindo as forças que 

levam ao seu colapso.  Por isso, a efetiva aplicação dos resultados gerados pelo modelo requer a 

estimativa da transmissividade do solo. Assim, a taxa de recarga capaz de desestabilizar uma região 

estará diretamente relacionada com sua transmissividade. 

Como especificado anteriormente, o valor de transmissividade para a bacia do Rio Cunha foi 

estimado. Desta maneira, é possível calcular a taxa de recarga necessária para obter o correto valor 

da relação q/T para os locais onde ocorreram escorregamentos a partir dos resultados do 
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SHALSTAB. No entanto, a obtenção do correto valor da relação q/T depende da relação do 

inventário de cicatrizes com a área designada instável pelo modelo. Como os valores de q/T são 

muito baixos, para um processamento mais simples dos dados, o modelo aplica a função 

logarítmica. 

Para obtenção do valor de q/T, o mapa de estabilidade gerado pelo modelo foi reclassificado 

mantendo-se as classes extremas e mais outras duas classes separadas por um valor de log q/T. Este 

valor de log q/T foi variado quatro vezes de modo a obter diferentes padrões de classificação. O 

valor usado para log q/T em cada reclassificação foi respectivamente: -3,4, -3,3, -3,1 e -2,8. 

Conforme se variava o valor de log q/T, variava também a densidade de pixels classificados como 

instáveis dentro da delimitação dos escorregamentos (Figura 7), bem como a área total considerada 

instável pelo modelo (Tabela 3). 

Mesmo com a variação do valor do log q/T, todos os escorregamentos continuaram se 

enquadrando nas duas classes mais instáveis. Os limites dos valores usados na reclassificação 

basearam-se em alguns critérios. Para estabelecer o menor valor de log q/T o critério foi reduzi-lo 

até que restasse pelo menos um pixel instável dentro da delimitação de cada escorregamento. O 

maior valor foi obtido quando a porcentagem da área da bacia classificada como instável tornou-se 

maior que a porcentagem da área classificada como estável.  

Obtidos os valores de q/T, e conhecendo o valor de T, foram calculados os valores de q que 

pudessem satisfazer a relação, bem como o período necessário para atingi-las e o total 

pluviométrico de cada período (Tabela 4). 

Tabela 3 – Porcentagem de área em cada classe de estabilidade.  

Classe 
Área Percentual (%) 

log q/T = -3,4 log q/T = -3,3 log q/T = -3,1 log q/T = -2,8 

Incond. Instável 1,46 1,46 1,46 1,46 

Instável 5 6,61 11,51 22,2 

Estável 34,51 40,97 28 17,31 

Incond. Estável 59,03 59,03 59,03 59,03 

Tabela 4. Valores de q/T, seus respectivos períodos e precipitação acumulada. 

log q/T q (mm/d) n. de dias Acumulado (mm) 

-3,4 15,33 69 1042,55 

-3,3 19,06 28 533,66 

-3,1 27,01 8 216,76 

-2,8 55,59 3 166,76 
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Figura 7 – Reclassificações do mapa de estabilidade para log q/T:  a) -3,4,  

b) -3,3, c) -3,1, e d) -2,8. 

Após determinado o número de dias e o acumulado de precipitação associado ao evento de 

23/11/2008, foi analisada a serie histórica desde 1941 procurando encontrar períodos análogos com 

uma precipitação similar àquela indicada pela relação log q/T para verificar a singularidade de cada 

acumulado, ou seja, analisando se já havia ocorrido outro evento de igual magnitude desde 1941. 

Nota-se na Tabela 5 que para uma precipitação acumulada de 1042,55 mm em 68 dias nenhum 

período similar foi encontrado. Já para os demais valores de log q/T foram encontrados diversos 

períodos com uma precipitação acumulada igual ou maior que a ocorrida em 2008. Após a 

ocorrência dos escorregamentos, foi relatado por moradores e pela mídia que não acomteceram 

eventos de semelhante magnitude naquela bacia. Assim, através das análises relacionadas à 

precipitação, pode-se supor que a precipitação de 68 dias com o acumulado de 1042,55 possui um 

alto grau de possibilidade de ser a responsável pelo desencadeamento dos escorregamentos na bacia 

do rio Cunha, SC.  

a) b) 

c) d) 
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Observa-se na Tabela 5 que as maiores taxas de recarga aconteceram com um período de 

acumulação referente a curtos períodos anteriores aos escorregamentos, porém estas não condiziam 

com os valores calculados através da relação q/T gerada pelo modelo. Isto reforça a teoria de que 

para desencadear escorregamentos é necessário um conjunto de fatores que incluem um longo 

período chuvoso, e não apenas um pequeno intervalo de tempo com eventos pluviométricos de 

grande magnitude. 

Ressalta-se porém que as análises realizadas ainda possuem grande incerteza. Por mais que se 

consiga determinar matematicamente e através da modelagem o total precipitado associado aos 

escorregamentos, ainda não se pode determinar fisicamente qual precipitação desencadeou os 

movimentos de massa. Neste evento, como demonstrado por Rocha et al. (2009), a precipitação 

estava acima da média desde agosto de 2008 e os escorregamentos ocorreram apenas no final de 

novembro. Dessa maneira, muito se tem a avançar na previsão e conhecimento deste fenômeno, que 

está vinculado principalmente a precipitação e a dinâmica da água no solo. 

Tabela 5 – Períodos de tempo similares ao acumulado pluviométrico para diferentes log q/T. 

log 

q/T 

n. 

dias 

Acumulado 

(mm) 

q 

(mm/d) 

Período similar da série 

histórica* 

Acumulado 

(mm) 

Diferença 

(mm) 

-3,4 68 1042,55 15,33 - - - 

-3,3 28 533,66 19,06 

1/08/1983 – 05/07/1983 571,80 38,14 

02/08/1983 – 06/07/1983 594,20 60,54 

21/01/1990 – 25/12/1989 541,20 7,54 

22/01/1990 – 26/12/1989 559,20 25,54 

23/01/1990 – 27/12/1989 579,20 45,54 

-3,1 8 216,76 27,01 

25/02/1958 – 18/02/1958 248,00 31,24 

14/02/1966 – 07/02/1966 249,40 32,64 

24/03/1974 – 17/03/1974 254,40 37,64 

13/07/1983 – 06/07-1983 345,20 128,44 

27/01/1997 – 20/01/1997 277,50 60,74 

-2,8 3 166,76 55,59 

02/04/1954 – 31/03/1954 198,80 32,04 

02/11/1961 – 31/10/1961 197,20 30,44 

08/08/1984 – 06/08/1984 220,70 53,94 

04/07/1999 – 02/07/1999 174,00 7,24 

16/02/2000 – 14/02/2000 189,40 22,64 

*Para os valores de log q/t -3,3, -3,1 e -2,8 foram encontrados 6, 65 e 15 períodos análogos correspondentes, 

mas apenas os 5 mais representativos foram apresentados. 

Embora o modelo tenha apresentado grande relação com o inventário de cicatrizes, ainda 

existem muitas incertezas relacionadas aos seus resultados. Como os parâmetros de entrada não 

podem ser discretizados pelo modelo para as diferentes formações da bacia, os mesmos precisam 
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ser regionalizados, gerando incoerências nos resultados. Além disso, é muito difícil realizar 

medições de todos os parâmetros de entrada para cada particularidade da bacia. Como foram usadas 

as médias das medições de cada parâmetro, seus valores podem subestimar ou superestimar o grau 

de estabilidade de alguma região. Isto pode ser observado no fato de que muitas áreas classificadas 

como instáveis pelo modelo não apresentaram sinais de escorregamentos. 

As incertezas do modelo também podem acarretar na escolha errada dos valores de q/T 

capazes de gerar regiões instáveis que condizem com o inventário de escorregamentos. Neste caso, 

o erro seria propagado para o cálculo da taxa de recarga e do período de chuva relacionado. Como 

estes valores estão expressos pelo logaritmo, sua pequena variação pode gerar grande alteração nos 

valores da taxa de recarga. 

O mapa de estabilidade gerado pelo modelo SHALSTAB classifica a área em função dos 

valores de q/T. Isto demonstra a necessidade da regionalização dos resultados, sendo que, de 

qualquer maneira, a estimativa das taxas de recarga necessárias para desencadear escorregamentos 

em cada região dependerá da transmissividade do solo. A análise do regime pluviométrico regional 

também é de extrema importância, pois alguns valores de taxa de recarga obtidos matematicamente 

não são encontrados em nenhuma oportunidade na série histórica de precipitação da bacia.  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A grande acumulação de chuva e/ou as chuvas intensas são as grandes responsáveis pelo 

desencadeamento de escorregamentos no Brasil. Isto ficou evidenciado através dos grandes 

desastres ocorridos em Santa Catarina em 2008 e no Rio de Janeiro em 2011. A aplicação de 

medidas de prevenção destes desastres é necessária. Neste contexto, os modelos matemáticos são 

uma importante ferramenta para previsão de áreas susceptíveis a escorregamentos. No entanto o uso 

destes modelos requer estudos relacionados às peculiaridades de cada região e também uma 

contextualização dos seus resultados. 

Certamente as características do solo e a geomorfologia de cada região influenciam 

diretamente na quantidade de precipitação necessária para gerar escorregamentos. A partir do 

modelo matemático, as taxas de recarga necessárias para desestabilizar certas regiões de uma bacia 

podem ser calculadas. Porém as incertezas relacionadas aos parâmetros de entrada podem refletir 

em interpretações erradas do valor das taxas de recarga necessárias para deflagrar escorregamentos.  

De qualquer maneira observa-se que grandes eventos chuvosos que permanecem durante um curto 

período de tempo não geram taxas de recarga condizentes com os resultados apresentados pelo 

modelo, como é o caso da precipitação acumulada do dia 04 de outubro da série apresentada. Para 

que o escorregamento aconteça é necessário o sobrecarregamento do solo através da acumulação da 
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água da chuva durante certo período, e as taxas de recarga capazes de gerar esta acumulação são 

uma particularidade de cada bacia. 

Na tentativa de encontrar o período de acumulação relacionado aos escorregamentos, algumas 

taxas de recarga foram calculadas. O único valor de precipitação acumulada, relacionado a uma taxa 

de recarga, ou seja, a um período de tempo, que não havia se repetido na série histórica foi 

aproximadamente 1042 mm. Este período condiz com a menor taxa de recarga encontrada. Isto 

representa a importância da acumulação da água na camada de solo, já que taxas de recarga 

maiores, que tendem a se concentrar em períodos mais curtos, se repetiram diversas vezes desde 

1941.  

A quantidade e a distribuição temporal da chuva têm relação direta com o desencadeamento 

de escorregamentos. A amplitude de valores encontrados para as taxas de recarga pode variar 

consideravelmente dependendo do intervalo de tempo entre a medição de dados. Portanto, a 

medição deve ser realizada preferencialmente em curtos intervalos de tempo. A relação das 

características da chuva com o desencadeamento dos escorregamentos demonstra a importância da 

implantação de uma rede pluviométrica eficaz para o correto gerenciamento de desastres naturais. 

Além disso, para locais onde sistemas de alerta contra desastres naturais são essenciais, é necessária 

a disponibilização instantânea dos dados. Assim, as condições reais das encostas podem ser 

estimadas por modelos dinâmicos.  

Ainda que o conhecimento científico relacionado à previsão de escorregamentos esteja 

avançando e os modelos matemáticos utilizados consigam realizar boas aproximações, os 

escorregamentos são fenômenos de alta complexidade. A exatidão nos resultados ainda é uma meta 

a ser alcançada.  
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