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Resumo 
 

O presente trabalho tem como objectivo fazer uma análise dos movimentos de vertentes 

superficiais translativos em uma micro-bacia hidrográfica de Nova Friburgo, Rio de Janeiro, através 

da elaboração de um mapa de suscetibilidade, fazendo uso do Sistema de Informação Geográfica. 

Localizado na Região Sudeste do Brasil, o Estado do Rio de Janeiro tem como características 

a sua localização próxima ao Trópico de Capricórnio, a proximidade com o Oceano Atlântico e a 

existência da Serra do Mar. O município de Nova Friburgo encontra-se na Região Serrana do Rio de 

Janeiro, sendo caracterizada por seu relevo extremamente acidentado, a ocupação iminentemente 

rural e o clima que tende para o tipo tropical mesotérmico chuvoso. Este tipo climático, apesar de 

não possuir estação seca, tem como característica maior pluviosidade nos meses de verão (Janeiro, 

Fevereiro e Março no Hemisfério Sul) 

Em Janeiro de 2011 a Região Serrana do Rio de Janeiro, sofreu uma série de deslizamentos. 

Esta é considerada uma das maiores tragédias ocorridas no Brasil. Um dos municípios mais atingidos 

foi o de Nova Friburgo. Este evento foi amplamente explorado pelos meios de comunicação, ao 

destacar as inúmeras consequências do ocorrido, nomeadamente, a morte de mais de 900 pessoas e a 

perda de imenso património material. 

Movimentos de vertente são os processos relacionados a movimentos descendentes de solos e 

rochas nas encostas. Nas regiões serranas do Sudeste brasileiro, o tipo de  movimento de vertente 

predominante  são os deslizamentos ou escorregamentos. Tais movimentos podem ser explicados 

através de factores desencadeantes e condicionantes 

Movimentos de vertente são eventos de grande complexidade, o que leva à necessidade de 

avaliar diversos factores. Os factores condicionantes utilizados para analisar a suscetibilidade a 

deslizamentos no município de Nova Friburgo, a saber, uso do solo, declives, geologia, densidade de 

drenagem, altura da vertente, curvatura e unidades geomorfológicas. Considera-se como factor 

desencadeante do evento a chuva que atingiu a região serrana do estado do Rio de Janeiro em Janeiro 

de 2011. 

Os métodos estatísticos são utilizados para fornecer uma avaliação quantitativa e objectiva da 

suscetibilidade e promover a ponderação da importância de cada factor condicionante, bem como do 

próprio modelo preditivo.  

Para desenvolver a avaliação espacial, utilizou-se o método do valor informativo. Este 

método consiste numa análise bivariada, baseada na suposição de que a predição do fenómeno 

analisado deve começar através da análise da distribuição espacial dos movimentos existentes em 

cada factor condicionante.  



III 
 

Através da taxa de sucesso, podemos observar que a melhor combinação de factores 

condicionantes foi: uso do solo, geologia, curvatura, declive, altura e densidade de drenagem, em que 

se obteve uma taxa de sucesso de 0,76 para o mapa final. 

Os factores curvatura, geologia, e uso do solo foram os que se mostraram mais importantes 

para a avaliação da suscetibilidade, sendo seguidos respectivamente pelo declive, altura, e densidade 

de drenagem. Optou-se por não utilizar o factor unidades geomorfologicas pois este causou uma 

diminuição da taxa de sucesso do mapa (de soma) final. 

O mapa final foi dividido em 5 Classes de Suscetibilidade. As duas classes de suscetibilidade 

mais elevadas (4 e 5) ocupam apenas 23,05% da área de estudo, mas permitem prever 54,45% do 

total de deslizamentos, tendo uma probabilidade espacial de 5,79. Estes valores constituem um bom 

resultado preditivo. 

Conclui-se que a análise estatística bivariada através do cálculo do valor informativo foi 

relevante para a predição da suscetibilidade a movimentos de vertentes na área de estudo. 

 

Palavras-Chave: Movimentos de vertente, superficiais translativos, estatística bivariada, sistema de 

informação geográfica.  
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Abstract 
 

This study aims to analyze landslides in a micro-basin in Nova Friburgo, Rio de Janeiro, 

through the elaboration of a susceptibility map, unsing Geographic Information System. 

Located in southeastern Brazil, the State of Rio de Janeiro is located near the Tropic of 

Capricorn, the Atlantic Ocean and the “Serra do Mar” (mountain range). The municipality of Nova 

Friburgo lies in the mountainous region of Rio de Janeiro, is characterized by its extremely rugged 

relief, occupation and imminently rural atmosphere that tends to mesothermal type tropical rainy. 

This climate type, despite having no dry season is characterized by heavy rainfall in the summer 

months (January, February and March in the Southern Hemisphere). 

In January 2011 the mountain range region of Rio de Janeiro, suffered a series of landslides. 

This is considered one of the greatest tragedies in Brazil. One of the hardest-hit counties was Nova 

Friburgo. This event was widely exploited by the media, that highlighted many consequences of the 

incident, including the death of over 900 people and the loss of immense heritage materials. 

Landslide processes are related to downward movement of soil and rock slopes. In the 

highlands of southeastern Brazil, the type of movement are the predominant line slips or landslides. 

These movements can be explained through triggers and constraints. 

Landslide events are of great complexity, which leads to the need to evaluate several factors. 

The conditioning factors used to assess the susceptibility to landslides in Nova Friburgo, namely, 

land use, slope, geology, drainage density, height of slope, curvature and geomorphology. It is 

considered as a factor triggering event rain that hit the mountainous region of the state of Rio de 

Janeiro in January 2011. 

Statistical methods are used to provide a quantitative and objective assessment of the 

susceptibility and promote consideration of the importance of each constraint factor as well as the 

predictive model itself. 

To develop the spatial evaluation it was used the method of informational value. This method 

consists of a bivariate analysis, based on the assumption that the prediction of the phenomenon 

analyzed should start by analyzing the spatial distribution of the movements in each constraint factor. 

Through the success rate, we can observe that the best combination of conditioning factors were: 

land use, geology, curvature, slope, height and drainage density, we reached a success rate of 0.76 

for the final map. 

Factors curvature, geology, and land use were those who were more important for assessing 

susceptibility, being followed respectively by the slope, height, and drainage density. We opted not 
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to use the factor geomorphological units because this caused a decrease in the success rate of the 

final map (sum). 

The final map was divided into 5 susceptibility classes. The two classes of highest 

susceptibility (4 and 5) occupy only 23.05% of the study area, but can predict 54.45% of the total 

number of landslides, taking a spatial probability of 5.79. These values provide a good predictive 

result. 

We conclude that the bivariate statistical analysis by calculating the information value was 

relevant for predicting susceptibility to movements of slopes in the study area. 

Keywords: Landslides, bivarate statistics, Geographic Information System. 
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Introdução 
Deslizamentos são desastres naturais que ocorrem com grande frequência em diversas partes 

do mundo e possuem causas múltiplas e variadas. É sabido que deslizamentos ocorrem de forma 

preferencial em determinadas áreas, que frequentemente apresentam recorrência de tais fenómenos 

de tempos em tempos. Avaliar a suscetibilidade a movimentos de vertente em determinada área 

pressupõe a análise de características do terreno, buscando a compreensão de quais características o 

tornam mais susceptível a tais movimentos. 

A área estudada está localizada na Região Serrana do Rio de Janeiro, que, por sua vez, 

localiza-se na região Sudeste do Brasil. Por estar na Região Serrana, seu relevo é bastante acidentado 

e apresenta características climáticas de regiões montanhosas, apresentando temperaturas mais 

amenas e maios pluviosidade que o restante do Estado do Rio de Janeiro. Devido a estas 

características, é uma região frequentemente afetada por movimentos de vertente. Analisar a 

suscetibilidade a movimentos de vertente é, por isso, de suma importância, já que o conhecimento 

prévio de áreas mais susceptíveis pode ajudar a evitar construções em tais áreas e, com isso, 

promover um uso mais seguro do solo da região. 

O presente trabalho tem como objetivo principal fazer uma avaliação e modelação da 

suscetibilidade a movimentos de vertente superficiais translativos em Nova Friburgo, Rio de Janeiro. 

Para a execução desta proposta foi necessário atingir os seguintes objectivos específicos: 

 Obter a cartografia dos factores condicionantes, representada pelos mapas de uso do solo, 

declives, geologia, densidade de drenagem, altura da vertente, curvatura e unidades 

geomorfológicas. 

 Identificar as áreas afetadas por movimentos de vertente superficiais translativos e cartografar as 

cicatrizes de “arranque” dos movimentos. 

 Aplicar a análise estatística bivariada, recorrendo a ferramentas do Sistema de Informação 

Geográfica, atentando para a escolha de quais e quantos factores condicionantes serão utilizados.

  

O presente trabalho está dividido em 6 capítulos. No capítulo 1, encontra-se uma breve 

explanação sobre movimentos de vertente, o capítulo 2 trata da localização da área de estudo. No 

capítulo 3 abordamos o evento chuvoso de Janeiro de 2011, que foi o fator desencadeante dos 

deslizamentos estudados. O capítulo 4, material e métodos, trata da metodologia utilizada para o 

alcançar os objectivos do estudo, nomeadamente a análise estatística bivariada, com o uso do método 
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do valor informativo . No capítulo 5, apresentamos os resultados, em forma de um mapa final de 

suscetibilidade e, finalmente, no capítulo 6, as considerações finais sobre o trabalho. 

Capítulo 1 - Movimentos de vertente 
Movimentos de vertentes são os processos relacionados a movimentos descendentes de solos 

e rochas nas encostas, induzidos pelo campo de tensão gravitacional. Tais movimentos são 

considerados fenómenos naturais que fazem parte da evolução da paisagem. (Patton & Hendron Jr., 

1974).  

A classificação de Varnes (1978) é a tipologia mais aceite actualmente (International 

Geotechnical Societes) e enfatiza o tipo de movimento e o tipo de material (Tabela 1). Os 

movimentos são divididos em cinco tipos: falls (quedas), topples (tombamentos), slides 

(escorregamentos), spreads (espalhamento) e flows (fluxo). 

Tabela 1 - Classificação dos movimentos de vertente segundo o tipo de material. Adaptado de 

Varnes, 1978 in Polanco 2010
1
 

 

 

Um movimento de vertente pode ser causado por um ou mais factores condicionantes, entre 

os quais se encontram as condições do terreno (e.g. litologia e declive) e apenas um factor 

desencadeante (Cruden e Varnes, 1996) 

                                                           
1
 Os termos “corridas e escoamentos” são utilizado na bibliografia brasileira. Em Portugal, utiliza-se “fluxos”. 



3 

Segundo Popescu (1996), as condições pré-existentes, ou factores condicionantes, tornam a 

vertente instável a longo prazo, enquanto os processos, dinâmicos por inerência, estimulam o 

desencadeamento da instabilidade. 

Os factores desencadeantes são estímulos externos, como a precipitação intensa, tremores de 

terra, erupções vulcânicas, a erosão costeira ou de cursos de água e a ruptura de barragens naturais, 

que causam uma resposta imediata. Em massas rochosas, a água proveniente da precipitação penetra 

nas fendas, provocando pressões hidrostáticas. Nos solos, o aumento da pressão de água nos poros 

reduz a resistência ao corte até níveis críticos (Schuster e Wieczorek, 2002). 

A precipitação não é a única causa da ruptura de vertentes, já que as características 

morfoestruturais do terreno, as características do solo e as condições de humidade antecedente 

causarão, juntas, os movimentos supracitados (Medeiros, 2011). 

Nas regiões serranas do Sudeste brasileiro, o tipo de movimento de massa predominante são 

os deslizamentos ou escorregamentos. Segundo estudo feito pelo Instituto Alberto Luiz Coimbra de 

Pós-Graduação e Pesquida de Engenharia da Univesidade federal do Rio de Janeiro -COPPE (2011), 

os rios da Serra Fluminense são hidraulicamente rápidos, marcados por enchentes de curta duração, 

com grande capacidade erosiva e dinamicamente relacionados com a intensidade das chuvas. As 

fragilidades ambientais dessas bacias são, em geral, relacionadas aos escorregamentos de encostas e 

à ocupação de áreas que deveriam estar reservadas, ao acúmulo de águas pluviais. 

Os deslizamentos ou escorregamentos (slides) caracterizam-se como movimentos rápidos de 

curta duração, com planos de ruptura bem definidos (Cunha; Guerra, 2003). O tipo mais frequente de 

escorregamento é o planar ou translacional, em que a ruptura obedece a uma superfície plana (Figura 

1). Em maciços rochosos o movimento é condicionado por estruturas geológicas planares, tais como: 

xistosidade, fraturamento, foliação, etc. A ruptura acompanha, de modo geral, descontinuidades 

mecânicas e/ou hidrológicas existentes no interior do material (manto de intemperismo).  

Segundo Nery (2011), escorregamentos translacionais possuem superfície de ruptura plana, 

em geral, acompanhando descontinuidades mecânicas e/ouhidrológicas existentes no interior do 

material, com o deslocamento muito rápido.Tais superfícies geralmente se desenvolvem ao longo de 

um limite entre materiais de solo de diferente densidade ou permeabilidade. 

Segundo Guidicini e Nieble (1984 in Nery, 2011), a superfície de movimentação é 

geralmente um reflexo da estrutura geológica do terreno e pode consistir em planos de estratificação, 

xistosidade, gnaissificação, acamamento, diaclasamento, falha, juntas de allívio de tensões, fendas 

preenchidas por materiais de alteração e contatos entre camadas. 
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No caso específico da Serra do Mar, sobre o horizonte coluvionar superficial e o horizonte de 

solo saprolítico (residual), com espessuras variando entre menos de 1 metro até poucos metros, 

dependendo da litologia e do mecanismo de instabilização, são associados às condições de fluxos de 

água, resistência dos solos e perfil de permeabilidade. Os escorregamentos translacionais podem ser 

associados a mais de um mecanismo de instabilização na Serra (Wolle e Carvalho, 1989, in Nery, 

2011) 

 

Figura 1 - Movimento de massa translacional. Fonte: Filho, 2012 

 

 Ocorrências recentes em países como os China (2013), Estados Unidos(2013) e Turquia 

(2013), ressaltam a importância de estudos no âmbito da gestão territorial para salva-guarda de vidas 

e infraestruturas (Figura 2, 3 e 4)) 
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Figura 2 - Movimentos de Vertentes no Tibet, China soterra cerca de 83 trabalhadores. 

Janeiro de 2013. Fonte: http://www.whatsonjinan.com 

 

 

Figura 3 - Movimentos de Vertentes em Washington Island, afeta 34 residências. Março, 2013. 

Fonte: http://bigstory.ap.org 

 

 

Figura 4 - Movimento de Vertente ocorrido na região costeira da Turquia, afeta casas. Abril, 

2013 – Fonte: http://www.thetimes.co.uk 

 

http://www.whatsonjinan.com/
http://bigstory.ap.org/
http://www.thetimes.co.uk/
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Capítulo 2-Localização da Área de Estudo 
Situado na Região Sudeste do Brasil (Figura 5), o Estado do Rio de Janeiro tem como 

características a sua localização próxima do Trópico de Capricórnio, a proximidade com o Oceano 

Atlântico e a existência da Serra do Mar. Estes factores têm grande influência no clima, tanto no 

sentido mais amplo, por ser uma Zona Tropical, quanto em termos mais locais, pela influência do 

mar, que traz humidade do Oceano Atlântico e a existência da Serra do Mar que funciona como uma 

barreira para ventos e massas de ar. 

 

Figura 5 - Localização da área de estudo. 
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O Sudeste do Brasil, onde está situada a área de estudo, caracteriza-se por ser uma região de 

transição entre o clima quente de latitudes baixas e o clima mais ameno das latitudes médias. Sofre, 

portanto, influência de sistemas que associam características de fenómenos tropicais com outros 

típicos de clima temperado. Não obstante a tal transição, a área é considerada, pela maioria dos 

autores, como sendo uma região térmica Tropical Húmida, estando, portanto, sujeita aos efeitos de 

sistemas de escala sinóptica (frentes frias) e sistemas de meso escala (linhas de instabilidades e 

sistemas convectivos) (d’Orsi, 2011). 

Segundo a classificação climática de Köppen, a Região Sudeste, como um todo, estaria 

inserida numa área de clima tropical, classe Aw, com duas estações do ano bem definidas: inverno 

ameno e seco e verão quente e chuvoso. As temperaturas médias são superiores a 20°C, com 

amplitude térmica anual de até 7 graus, e os acumulados de precipitação variam entre 1.500 e 2.000 

mm/ano. (Quadro et al, 1996)  

Segundo d’Orsi, 2010, pode-se afirmar que o sudeste Brasileiro é afetado pela maioria dos 

sistemas sinópticos que atingem o Sul do país, porém com algumas diferenças em termos de 

intensidade e sazonalidade dos sistemas. Apesar dos sistemas frontais serem importantes 

responsáveis pela ocorrência de precipitação na região durante todo o ano, no período entre 

Novembro e Março é comum a ocorrência de sistemas convectivos (“chuvas de verão”), os quais 

elevam significativamente os índices pluviométricos, caracterizando o período entre Dezembro e 

Março como a estação chuvosa.  

Ainda durante os meses do verão, em adição a forte atividade convetiva, ocorrem as 

denominadas Zonas de Convergências do Atlântico Sul – ZCAS (Figura 6). Estes fenómenos 

correspondem a faixas de nebulosidade (e consequente grande umidade), normalmente orientadas no 

sentido noroeste-sudeste e que se estendem do sul da Amazónia ao Atlântico Sul-Central, por alguns 

milhares de km, mormente nos meses de verão, perdurando, em média, entre 4 e 15 dias 

consecutivos. As ZCAS constituem um dos principais fenómenos que influenciam o regime de 

chuvas da Região Sudeste (Quadro e Abreu, 1994), sendo que nos verões de anos considerados 

normais, ou seja, sem ocorrências de “El Niño” ou de “La Niña”, elas se desenvolvem em média de 5 

eventos. O facto da banda de nebulosidade e chuva permanecer semiestacionária por dias seguidos 

favorece a ocorrência de inundações e deslizamentos nas áreas afetadas (d’Orsi, 2012). 
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Figura 6 - Zona de Convergência do Atlântico Sul, abrangendo a área de estudo, Fonte: 

d’Orsi, 2012 

O aporte de humidade para o continente é mantido através das brisas marítimas e pela 

circulação de grande escala associada à borda oeste do Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul. 

Esse aporte é espacialmente variável, uma vez que as características de superfície (rugosidade 

decorrente do movimentado relevo associado à Serra do Mar e, mais interiormente, à Serra da 

Mantiqueira) podem favorecer, ou não, a maior penetrabilidade desses escoamentos no continente 

(d’Orsi, 2012; Silva, 2010) 

 A elevada humidade do ar e os elevados índices pluviométricos confirmam a influência do 

mar no clima local. Neste contexto, a diversidade climática fluminense decorre da combinação de 

uma série de factores locais e atmosféricos. Não somente as médias de temperatura são fortemente 

influenciadas pelo relevo, a cobertura vegetal e a posição em relação às fontes de humidade 

(oceanos, lagos, etc.), mas também o regime e a distribuição dos totais pluviométricos (d’Orsi, 

2012). 

Além disso, os contrastes térmicos associados com a topografia também podem induzir 

circulações locais, tais como brisas de vale e montanha. E a associação relevo-altitude-maritimidade 
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é responsável pelo aumento da turbulência do ar, podendo induzir formações convetivas com chuvas 

orográficas nas cotas mais elevadas das regiões de Serra (Silva, 2010) 

Segundo d’Orsi, 2012, sobre a distribuição dos índices pluviométricos, a Região Serrana do 

Rio de Janeiro possui uma estação seca que vai de Junho a agosto e uma estação predominantemente 

chuvosa, entre Novembro e Março, que concentra cerca de 65% da precipitação anual. Cabe 

ressaltar, no entanto, que o efeito local da presença da Serra do Mar faz o clima tender para o tipo 

tropical mesotérmico chuvoso, onde os verões são brandos e mesmo no mês com menor 

pluviosidade, esta ultrapassa os 60 mm. De um modo geral, quanto mais altas forem as cotas 

altimétricas, maior tende a ser a precipitação e menores são as temperaturas. Finalmente, em relação 

aos ventos, verifica-se uma predominância na direcção NE, com intensidade fraca, que se intensifica 

significativamente (rajadas fortes) e vira para SW, quando da chegada de frentes frias (  

Tabela 2).  

Tabela 2 - Resumo das características climáticas na área de estudo. Adaptado de d’Orsi, 2012. 
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Caracterização do Município de Nova Friburgo 

De acordo com o Projecto RADAMBRASIL
2
 (Brasil, 1983), na região das escarpas e 

reversos da Serra do Mar os solos predominantes são os Latossolos e Cambissolos sobre os quais se 

desenvolveu Floresta Ombrófila Densa, hoje quase totalmente devastada e substituída por pastagens, 

estando apenas preservada nas escarpas mais íngremes. Os solos das encostas de maiores 

declividades, em geral, são pouco espessos e se sobrepõem a um embasamento cristalino (granito-

gnáissico) impermeável. Trata-se de um contacto solo-rocha abrupto, com presença de grandes 

matacões na matriz do solo, ou quase soltos na superfície, contribuindo para uma maior instabilidade 

das encostas serranas (Guerra, 2007). Estas condições geológicas e geomorfológicas, aliadas à 

cobertura vegetal e ao índice pluviométrico elevado durante o verão, favoreceram a infiltração da 

água potencializando os movimentos de massa. 

A geologia do Município é descrita segundo CIDE
3
 (2000) com predomínio de rochas ígneas 

e metamórficas, designadamente os Granitóides do Neoproterozóico (Brasiliano II), destacando-se 

dois compartimentos tectónicos denominados de Cinturão Móvel Atlântico (composto pela Serra do 

Mar, Complexo do Paraíba do Sul, Serra da Mantiqueira), numa faixa orientada NE/SW e faixa de 

Juiz de Fora (constituído por rochas granulíticas). (Figura 7) 

A Serra do Mar pertence ao Complexo Cristalino Brasileiro sendo constituída em sua maioria 

por granitos e gnaisses. 

                                                           
2
 Projeto de mapeamento integrado dos recursos naturais em todo o território brasileiro, lançado da década de 1970 

3
 Centro de Informações e Dados do Rio de Janeiro 



11 

 

Figura 7 - Geologia do Estado do Rio de Janeiro 

Figura 7 – Geologia do Estado do Rio de Janeiro 
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Figura 8 - Unidades Geomorfológicas do Estado do Rio de Janeiro 

 

Figura 8 – Unidades Geomorfológicas do Estado do Rio de Janeiro 
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A geomorfologia é caracterizada pela presença do último segmento de montanhas da Serra do 

Mar, no estado do Rio de Janeiro, que recebe o nome local de Serra dos Órgãos, onde se destaca um 

dos mais altos picos de toda a área, o pico da Caledônia (2262 metros). A montanha da Serra do Mar 

apresenta-se com o remanescente da floresta de Mata Atlântica e pela sua topografia íngreme, se 

torna muito susceptível à ocorrência de deslizamentos (Almeida, 1998)(Figura 8). 

É um relevo bastante acidentado e com poucas áreas planas, onde também  podem ocorrer 

sectores serranos e afloramentos rochosos denominados “pães de açúcar”, muito comuns em regiões 

costeiras do Rio de Janeiro, áreas interiores do Espírito Santo e nordeste de Minas Gerais. As 

condições tropicais húmidas, além de favorecem a decomposição de rochas cristalinas, também 

potencializam fortes processos erosivos e movimentos coletivos de solos, principalmente na faixa da 

Serra do Mar e bacia do rio Paraíba do Sul (Filho, 2012). 

No caso específico da região serrana, o relevo apresenta muitas encostas com declividades 

bastante acentuadas e elevada densidade de redes de drenagens perenes que ocupam vales profundos 

e encaixados, obedecendo a um forte controle estrutural. Vários sectores apresentam escarpas 

imponentes produzidas por falhas geológicas originárias de movimentos epirogenéticos pós-cretáceo, 

responsáveis pela formação dos horsts da Mantiqueira e serra do Mar e do graben do vale do rio 

Paraíba do Sul (Ross, 1995 in Filho, 2012). 

Morett e Mayer (2003) defendem que Nova Friburgo apresenta um dos maiores índices de 

mata preservada encontrada no Estado. A fito fisionomia original da região é caracterizada como 

Floresta Ombrófila Densa Montana, e o clima regional é tipo superhúmido e mesotérmico na 

classificação de Thornthwaite (1955) correspondendo à designação Cfb de Köppen (Kottek et al., 

2006), com médias que variam entre 18°C no inverno e 24°C no verão. É classificado como tropical 

de altitude. 

A hidrografia do Município de Nova Friburgo é constituída por duas Bacias Hidrográficas: A 

Bacia do Rio Macaé, que passa pelo sul do Município e a Bacia do Rio Dois Rios, onde se encontra o 

Rio Grande, que por sua vez, contém as micro bacias do córrego Suíço e do córrego da Cachoeira, 

que serão abordados no presente trabalho (Figura 9). 
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Figura 9 – Bacias Hidrográficas na área de estudo 

 

Factores Condicionantes  

Diversos autores, entre eles Augusto Filho e Virgili (1998), Nogueira (2002) e Marques 

(2011), listam os principais condicionantes dos escorregamentos e processos correlatos na dinâmica 

ambiental brasileira, sendo eles: 

 Características climáticas, com destaque para o regime pluviométrico; 

 Características de distribuição dos materiais que compõem o substrato das 

encostas/taludes, abrangendo solos, rochas, depósitos e estruturas geológicas. 

 Características geomorfológicas, com destaque para inclinação, amplitude e forma do 

perfil das encostas (retilíneo, convexo o côncavo) 

 Regime das águas de superfície e subsuperfícies; 
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 Características do uso e ocupação do solo, incluindo cobertura vegetal e as diferentes 

formas de intervenção antrópica. 

Neste trabalho serão considerados como factores condicionantes da suscetibilidade a 

deslizamentos no município de Nova Friburgo, a saber, Uso do solo, declives, Geologia, Densidade 

de drenagem, Altura da vertente, curvatura e unidades geomorfológicas. 

Capítulo 3 - O desastre de Janeiro de 2011 
Em janeiro de 2011 as chuvas que atingiram a região serrana do estado do Rio de Janeiro, 

aliadas às características físicas da região, foram responsáveis por uma das maiores tragédias 

ocorridas no Brasil. Um dos municípios mais atingidos foi o de Nova Friburgo. Este evento foi 

amplamente explorado pelos meios de comunicação, ao destacar as inúmeras consequências do 

ocorrido, nomeadamente, a morte de mais de 900 pessoas e a perda de imenso património material. 

 As chuvas que atingiram a região ficaram registradas na história como as mais intensas já 

verificadas e as que atingiram os maiores índices pluviométricos da história de Nova Friburgo. Este 

evento, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet fonte) no Rio de Janeiro, atingiu a 

concentração pluviométrica de 182,6 milímetros num período de apenas 24 horas. Ocorreram três 

momentos de chuva forte nestas 24 horas. Entre as 4h e as 5h registaram-se 30 milímetros, em 

seguida, houve outra “pancada” de chuva que concentrou 60 milímetros e, na sequência, mais 18 

milímetros. A chuva continuou a cair até às 24 horas, atingindo total de 182,6. Este foi o maior 

volume pluviométrico da história de Nova Friburgo desde que os registros são feitos. É importante 

ressaltar, ainda, que já havia ocorrido uma chuva na véspera de mais de 90 milímetros, o que já havia 

deixado o solo encharcado, facilitando ainda mais o aparecimento de movimentos de vertente (INPE, 

2011).  

Segundo Canedo (2011), as chuvas de Janeiro de 2011 foram absolutamente extraordinárias e 

resultaram da combinação de três eventos chuvosos que, somados à forma da ocupação do solo, 

geraram graves danos pessoais e materiais. O primeiro foi o período chuvoso na Região Sudeste, que 

provocou precipitações de oito a dez dias na Serra do Estado do Rio de Janeiro e iniciou o processo 

de encharcamento do solo. O segundo se caracteriza por chuvas pré-frontais, que caíram com forte 

intensidade durante 32 horas em boa parte da serra, entre os dias 10 e 12 de Janeiro. O terceiro 

evento foi a formação de uma cúmulos nimbus realimentada por humidade proveniente da 

Amazônia, que resultou em chuvas localizadas nas cabeceiras de vales, de fortíssima intensidade e 

com duração de 4,5 horas, na noite de 11 para 12 de Janeiro. Observam-se na Figura 10 as áreas 
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atingidas pelos eventos 2 e 3 e as estações meteorológicas do INEA – Instituto Estadual de Meio 

Ambiente do Rio de Janeiro (em sentido horário: Santa Paula, Friburgo, Olaria, Ypu e Caledônia). 

 

Figura 10 - Áreas atingidas pelos eventos chuvosos e Estações 

meteorológicas do INEA 
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Evento 

 

Terceiro Evento 

Estes três eventos chuvosos sobrepostos resultaram em um acúmulo de chuvas entre 3 e 5 

vezes maior do que a chuva registrada no mesmo período do ano anterior, conforme se observa na 

Figura 11. A violência da chuva foi tanta que o posto de Santa Paula foi destruído por volta das 

04:00 do dia 12, cessando assim o registro da chuva (Canedo, 2011) 

 

 

Figura 11 - Chuvas registradas nas estações do INEA próximas à área de estudo, no mês 

de Janeiro, nos anos de 2010 e 2011. Fonte: Canedo, 2011 

Rio 

Grande 
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Além do grande volume pluviométrico, outro factor importante é a distribuição desta chuva, 

que teve dois grandes picos, sendo o primeiro por volta das 6:00h do dia 11 e o segundo entre meia 

noite e 4:00h do dia 12 (Figura 12) 

 

Figura 12 - Altura máxima da chuva e chuva acumulada entre 00:00 do dia 11/01/2011 e 07:00 

do dia 12/01/2011. Fonte: Canedo, 2011 

A associação entre as características físicas da região e a enorme quantidade de chuva teve 

como consequência um dos maiores desastres naturais da história da Região Serrana do Rio de 

Janeiro, o que modificou a paisagem e trouxe enormes prejuízos pessoais e materiais, conforme se 

observa nas Figura 13 e 14. 
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Figura 13 - Vista aérea de parte da área de 

estudo antes dos desabamentos (Google Earth, 

2008) 

 

Figura 14 - Vista aérea de parte da área de 

estudo logo depois dos desabamentos (Google 

Earth, 2011) 

  

A título de exemplo, retira-se a destruição quase completa de habitações, como aconteceu no 

Condomínio do Lago. (Figura 15 e Figura 16). 

 

 

Figura 15 - Condomínio do Lago antes 

do deslizamento. 

 

Figura 16 - Condomínio do Lago depois do 

deslizamento. Fonte: 

http://www.marcelovallin.com.br/ 

 

Localizado entre o rio e a vertente, o próprio nome do condomínio foi dado, segundo uma 

moradora, pela frequente ocorrência de enchentes. Com a imensa quantidade de chuva de janeiro de 

2011, as casas mais próximas do rio foram arrastadas pela enchente, enquanto as casas próximas da 

vertente foram soterradas.  
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Capítulo 4 - Material e Métodos 
Métodos de avaliação da suscetibilidade 

Segundo Guzzetti (2002), vários métodos e diferentes técnicas têm sido propostas para 

identificar e mapear deslizamentos. No entanto, nenhum consenso foi alcançado sobre como realizar 

essas tarefas de forma eficaz. 

Segundo Guzzetti (et al. 1999 in Pereira (2009), os métodos para hierarquizar os factores de 

instabilidade de vertentes e atribuir os diferentes níveis de suscetibilidade podem ser qualitativos ou 

quantitativos e directos ou indirectos. Segundo Pereira (2009), enquanto os métodos qualitativos são 

subjectivos e o zonamento da suscetibilidade é feito em termos descritivos (qualitativos), os métodos 

quantitativos produzem estimativas numéricas (por vezes assimiláveis a probabilidades) sobre a 

ocorrência de movimentos de vertente numa determinada área.  

Os métodos directos de cartografia da suscetibilidade a movimentos de vertente baseiam-se 

na cartografia geomorfológica, enquanto os métodos indirectos desenvolvem-se ao longo de vários 

passos. Começam com a identificação e inventário dos movimentos de vertente numa área, seguindo-

se a identificação e cartografia de uma série de factores que estão directa ou indirectamente 

correlacionados com a instabilidade de vertentes. Em seguida, estima-se a contribuição de cada 

factor para a instabilidade das vertentes e a classifica-se a área segundo diferentes graus de 

suscetibilidade (Guzzetti et al., 1999, in Pereira, 2009. 

Todas as abordagens baseiam-se no pressuposto de que os futuros movimentos de vertente  

têm maior probabilidade de ocorrer nas mesmas condições que determinaram a instabilidade passada  

segundo o princípio do uniformitarismo (Pereira, 2009) 

 A Figura 17 apresenta um esquema simplificado dos principais métodos utilizados na 

avaliação da suscetibilidade a movimentos de vertente, adaptado de Pereira (2009). Neste trabalho 

será realizada a análise estatística bivariada. 
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Figura 17 - esquema simplificado dos principais métodos utilizados na avaliação da 

suscetibilidade a movimentos de vertente, 

 

A análise estatística bivariada e o Método do valor informativo 

Os métodos estatísticos são utilizados para fornecer uma avaliação quantitativa e objectiva da 

suscetibilidade e promover a validação da importância de cada factor condicionante, bem como do 

próprio modelo preditivo.  

Para desenvolver a avaliação espacial, utilizou-se o método do valor informativo. Este 

método consiste em uma análise bivariada proposta por Yin & Yan (1988) e Jade & Sarkar (1993) in 

Bilasco, 2011), e é baseada na suposição de que a predição do fenómeno analisado deve começar 

através da análise da distribuição espacial dos movimentos existentes em cada factor condicionante. 

Cada classe de cada factor adquire, assim, um valor, que varia entre valores positivos e negativos. 

Quanto maior o valor, maior a probabilidade de ocorrência de Movimentos superficiais translativos 

em determinada classe. 

A partição da amostra pode se dar tanto em aspectos temporais quanto espaciais e aleatórios. 

A partição temporal tem como fator limitador a necessidade de abranger dois eventos, o que o torna 

menos viável para a maioria dos estudos.  

Métodos de 
avaliação da 

susceptibilidade 

Métodos 
quantitativos 

Geomorfológicos 

Heurísticos 

Métodos 
qualitativos 

Inventário de 
movimentos de 

vertente 

Análise 
estatística 

Bivariada 

Multivariada 

Métodos 
Geotécnicos 



22 

Será utilizada neste estudo a partição aleatória, que consiste na divisão da amostra em dois 

grupos de forma espacialmente aleatória, com 50 % dos deslizamentos para cada subgrupo 

(estimação e validação).  

Para a realização da análise bivariada, o modelo será criado com o grupo de estimação e 

validado com o grupo de validação. Esta metodologia de validação assume que parte dos 

movimentos de vertente da amostra ainda não ocorreu.  

 Esta metodologia implica uma sequência articulada de fases de trabalho, que consiste em: 

 Fazer um inventário dos movimentos de vertente. 

 Seleccionar e obter os factores condicionantes significativos e dividi-los em classes 

relevantes. Estes factores de predisposição da instabilidade das vertentes são estáticos e 

inerentes ao terreno. Condicionam o grau de instabilidade potencial da vertente e determinam 

a variação espacial da suscetibilidade do território à instabilidade.  

 Fazer uma divisão da amostra (o inventário dos movimentos) em dois subgrupos (estimação e 

validação)  

 Comparar o subgrupo de estimação com cada um dos factores condicionantes. Assim, cada 

factor adquire um valor de ponderação baseado na quantidade de movimentos superficiais 

translativos encontrado em cada classe, obtendo assim os valores de suscetibilidade para cada 

variável com base na equação da função de favorabilidade; 

 Integrar os factores através da sobreposição dos mapas; 

 Calcular o valor de suscetibilidade para cada unidade de terreno identificada, com diferentes 

combinações de factores. 

 Comparar o inventário de movimentos superficiais translativos com cada uma das 

combinações de factores e calcular a taxa de sucesso. O mapa final será o que apresentar 

melhor taxa de sucesso. 

 Através, deste mapa, calcula-se a taxa de predição e a curva de sucesso. Através das quebras 

geométricas da curva de sucesso, são escolhidas as classes que melhor representam a suscetibilidade 

no mapa final. 
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 Este esquema pode ser visualizado na Figura 18, que mostra os passos para a análise da 

suscetibilidade a movimentos de vertente pelo método do valor informativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taxas de sucesso e predição 

Segundo Oliveira (2012), os métodos de validação cruzada constituem uma das muitas 

técnicas utilizadas para testar a robustez dos modelos preditivos, sendo certo que um mapa de 

suscetibilidade é tanto melhor quanto maior for a sua capacidade para antecipar a localização dos 

futuros movimentos de vertente. Para o efeito, o procedimento padrão de validação dos mapas de 

suscetibilidade inclui comparar os mapas: 

a) Com os mesmos movimentos usados para construir o modelo preditivo, definindo o grau de ajuste 

do modelo, fundamental para a transferência dos resultados para os utilizadores finais (e.g. 

curvas/taxas de sucesso); 

b) Com inventários de movimentos independentes dos que foram utilizados para a modelação, 

permitindo aferir a capacidade preditiva do modelo (e.g. curvas/taxas de predição) 
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Figura 18 - A análise da susceptibilidade a movimentos de vertente pelo método do valor informativo. 
Adaptado de Pereira, 2009. 



24 

A determinação das taxas de sucesso e de predição é um procedimento de validação cruzada 

utilizado para testar a validade de um modelo (Pereira, 2009). 

A taxa de sucesso é calculada através da comparação do mapa de suscetibilidade e o grupo de 

estimação dos deslizamentos. A taxa de predição é calculada através da comparação entre o mesmo 

mapa e o grupo de validação dos deslizamentos. 

Atendendo aos respectivos graus de independência, espera-se que as taxas de sucesso sejam 

melhores do que as taxas de predição para uma determinada área de estudo (Chung e Fabbri, 2003 in 

Pereira, 2009). Para se quantificar a qualidade global do modelo de predição utiliza-se o cálculo das 

“áreas abaixo da curva” (AAC) (Pereira, 2009). As AAC calculam-se a partir da seguinte fórmula: 

 

Sendo: 

(Lsi-Li)= amplitude da classe; 

Ai= valor da ordenada correspondente a Li; 

Bi= valor da ordenada correspondente a Lsi 

 

As AAC variam entre 0 e 1, o que corresponde à capacidade preditiva mínima e máxima, 

respectivamente. O valor de 0,5 de AAC corresponde ao mínimo de elegibilidade do modelo de 

predição (Pereira, 2009). 

Os fatores condicionantes 

Definir qual a causa que esteve na origem de determinado movimento de vertente é uma 

acção deveras complexa, pois há diversos factores envolvidos, podendo alguns deles estar na origem 

da redução do grau de estabilidade da vertente, enquanto outros poderão ser responsáveis pelo 

desencadeamento do movimento. Geralmente, o factor final é somente um mecanismo desencadeante 

que coloca em movimento uma massa que se encontrava no limiar de ruptura (Zêzere, 2005).  

Assim, podemos apontar a existência de três tipos de factores: de predisposição, preparatórios 

e desencadeantes. 

Por factores de predisposição da instabilidade das vertentes compreendem-se todos os 

factores que são inerentes e estáticos ao terreno, que condicionam o grau de instabilidade potencial 

das vertentes, sendo estes determinantes na variação espacial do grau de suscetibilidade do território 

à instabilidade (Meneses, 2011). Neste contexto integram-se os factores geológicos, morfológicos 

(e.g. declive e curvatura das vertentes) e a ocupação do solo.  
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Os factores preparatórios são dinâmicos e promovem a diminuição da estabilidade da 

vertente, no entanto, sem desencadear o movimento. Consideram-se, por exemplo, episódios 

prolongados de fraca intensidade de precipitação, que embora não desencadeiem o movimento, 

poderão originar acumulação de água nas vertentes promovendo, desta forma, o aumento da 

instabilidade. (Meneses, 2011) 

Os factores desencadeantes são a causa imediata da instabilidade, ou seja, desencadeiam o 

movimento de vertente. Estes integram determinados processos físicos (e.g. precipitação e sismos) e 

determinadas atividades antrópicas (e.g. construção de estradas, cortes ou fortes vibrações nos 

taludes, explosões, escavações). Estes são os factores que irão determinar o ritmo temporal dos 

movimentos de vertente (Zêzere, 2005).  

A análise feita através do método do valor informativo utiliza os factores de predisposição, 

chamados também de factores condicionantes. 

Inventário dos deslizamentos  

O Inventário dos movimentos de vertente superficiais translativos e o uso do solo foram 

adquiridos através de um mosaico de imagens. As imagens foram capturadas no Google Earth e o 

mosaico foi feito no software Photoshop CS5 (Figura 19). 
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Figura 19 - Mosaico de imagens retiradas do Google earth 

Este mosaico foi posteriormente georreferenciado com a ajuda do basemap no software 

Arcgis. A partir deste mosaico, foi gerado o inventário de deslizamentos. Foram encontrados um 

total de 418 deslizamentos. 

O inventário foi dividido em duas partes iguais, utilizando a ferramenta subset features 

(geoestatistical analyst tools>utilities) foi utilizada para particionar a amostra em dois conjuntos 
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aleatórios, contendo 50% da amostra em cada, nomeadamente o conjunto de estimação e o conjunto 

de validação (Figura 20). 

 

Figura 20 - As partições do inventário de deslizamentos 

Uso do solo 

O Mapa de uso do solo foi obtido através de vectorização manual a partir de imagens de 

satélite do banco de dados do ArcMap (Basemap Bing) com uma escala de 1:20.000. 

Para tal, foi criado no ArcCatalog do ArcGIS uma Personal Geodatabase e nas propriedades 

(domínios) foram criados códigos e adicionadas as tipologias dos usos do solo encontrados na área 

de estudo: Rocha, Agricultura, Floresta, Vegetação Rasteira e Edificado. 

O arquivo criado no ArcCatalog é adicionado ao ArcMap, o modo de edição deve ser ligado e 

de forma manual vetorizou-se os usos e adicionou o respectivo código na tabela de atributos. 
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Após concluir a vectorização, adicionamos o personalgeodatabse no ArcCatalog e criamos 

uma topologia (topology) com duas regras: não pode haver sobreposição e não pode haver vazios. 

Quando concluído adicionamos o arquivo topology no ArcMap para identificar os erros e corrigi-los. 

Esse processo garante uma vectorização confiável expressando a área do terreno de forma 

precisa. 

O mapa de uso do solo é dividido em 5 classes: Rocha, Agricultura (AG), Edificado, Floresta 

(FL)e Vegetação Rasteira (VR)(Figura 21). Esta região é eminentemente rural, com poucas áreas 

construídas, Tendo grande parte de sua área utilizada para agricultura, existem ainda locais com 

vegetação rasteira e remanescentes de florestas. A cobertura do solo tem importância para estudos de 

movimentos de vertentes no sentido que o tipo ou ausência de cobertura vegetal influencia 

directamente a capacidade de infiltração do solo.  

 

Figura 21 - Uso do solo na área de estudo. 
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O efeito da cobertura vegetal na estabilidade das vertentes não é consensual. Segundo Vargas 

(1999), os efeitos do desflorestamento sobre a estabilidade dos taludes das encostas naturais é uma 

questão muito discutida, principalmente devido ao seu caráter interdisciplinar. Não há dúvida que 

existe a evidência da degradação da cobertura vegetal coincidir com escorregamentos generalizados 

das encostas, mas também há casos observados de grandes escorregamentos deflagrados por chuvas 

violentas, em regiões cobertas por florestas. Nestes casos, os blocos de rochas carregaram consigo 

enormes troncos de árvores.  

Prandini et al (1976) admitem que o escoamento superficial seja desprezível nas condições de 

florestas densa. Gray (1995), afirma que na medida que se remove a vegetação das encosas, ocorre o 

enfraquecimento e desestabilização dos solos das encostas.  

Prandini et al (1976) apontam que a vegetação possui efeito dissipador de energia do material 

em deslocamentos, circunscrevendo a área afectada e minimizando os danos em terrenos situados a 

jusante do escorregamento. Por outro lado, como efeitos desfavoráveis, mencionam o efeito alavanca 

causado pela ação dos ventos, o efeito cunha, pela penetração das raízes em fendas e a sobrecarga 

vertical devido ao peso da vegetação. 

Assim, a cobertura vegetal possui efeitos favoráveis e desfavoráveis. Como efeitos 

favoráveis, podemos citar a redistribuição da água da chuva pelas copas das árvores, retardando e 

diminuindo a quantidade de água que se infiltra no solo; a evapotranspiração e o acréscimo da 

resistência do solo devido às raízes pelo reforço mecânico e pelo escoramento. Como efeitos 

desfavoráveis temos: o efeito alavanca, força transmitida pelos troncos das árvores ao terreno, 

quando suas copas são atingidas por ventos; o efeito cunha, associado à pressão lateral causada pelas 

raízes ao penetrar em fendas, fissuras e canais do solo ou rocha; a sobrecarga vertical causada pelo 

peso das árvores, que pode ter um efeito benéfico, ou não, na estabilidade, em vista à inclinação das 

encostas e às características do solo (Tabalipa,2008; Grey & Leiser, 1982) 

Devido à complexidade dos processos envolvidos nos movimentos de vertentes, a análise da 

influência do uso do solo na suscetibilidade a movimentos de vertentes deve ser feita associada aos 

outros factores, já que factores como declive, geomorfologia e curvatura podem influenciar nos 

eventos. 

Geologia e Unidades Geomorfológicas 

Os Mapas geológico e geomorfológico foram obtidos no site do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística. Estes mapas são disponibilizados em ficheiros no formato pdf, e foram 

convertidos para o formato jpg e georreferenciados através de seus próprios pontos de controle. Foi 
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utilizado o Mapa geológico do Estado do Rio de Janeiro, com escala de 1:500000 e com publicação 

do ano de 2000. A carta geomorfológica utilizada foi a do projecto Rio de Janeiro, escala 1:250000, 

folha SF-23-ZB, publicada no ano de 2000 (Figura 22 e Figura 23). 

A Unidade Santo Aleixo também foi datada como de idade neoproterozóica, contudo com 

alguns poucos milhões de anos a mais do que as rochas da macro-unidade Serra dos Órgãos. Esta 

macro-unidade corresponde a um fácies marginal do Batólito da Serra dos Órgãos e apresenta como 

litologias predominantes os granada-hornblenda-biotita granodioritos, ricos em xenólitos de 

paragnaisse, parcialmente fundido e assimilado (migmatito de injeção). Intrusões tardias (veios e 

diques) de leucogranito tipo-S de variadas espessuras são comumente observados (d’Orsi, 2012). 

  Já os granitóides pós tectónicos datam do Cambriano (Brasiliano III), e sua composição é de 

biotitas granitóides do tipo-I, de granulação fina a média, textura eqüigranular a porfirítica 

localmente com foliação de fluxo magmático preservado. Ocorrem como corpos tabulares, diques, e 

pequenos batólitos cortando as rochas regionais. Ocorrem também como plútons homogêneos, 

algumas vezes com evidências de magma e fases aplíticas tardias abundantes (Geraldes, 2012). 

 A evolução do conhecimento geológico sobre a Serra dos Órgãos levou ao atual consenso de 

que suas formas escarpadas e puntiformes são devidas a dois principais factores de origem geológica: 

um complexo sistema de falhas e o desenvolvimento de processos de erosão diferencial devido à 

intercalação de rochas com diferentes resistências às ações intempéricas. A formação e as reativações 

do sistema de falhas (planos de ruptura nas rochas onde ocorre movimento relativo entre os blocos 

rochosos) possibilitaram o levantamento de grandes blocos enquanto que outros foram rebaixados, 

gerando assim grandes desníveis no relevo com imponentes escarpas associadas (d’Orsi, 2011) 

Os processos de erosão diferencial ocorrem tão intensamente na Região da Serra dos Órgãos 

porque as rochas graníticas, com composições homogêneas e propriedades isotrópicas possuem 

maior resistência à alteração do que as rochas gnáissicas, cuja presença de estruturas planares 

(principalmente a xistosidade) e o arranjo linear dos minerais favorecem a percolação da água e a 

consequente aceleração dos processos de alteração e degradação das rochas. No caso da Serra dos 

Órgãos, as rochas graníticas encontram-se topograficamente sobre as rochas gnáissicas e, assim, os 

pontos mais altos das montanhas resistem mais do que os gnaisses, que se alteram rapidamente 

quando em contacto com a água que penetra pelas fraturas (d’Orsi, 2010). 
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Figura 22 - Mapa Geológico do Estado do Rio de Janeiro, fonte: http://downloads.ibge.gov.br/downloads_geociencias.htm 
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Figura 23 - Geomorfologia do Estado do Rio de Janeiro, fonte: http://downloads.ibge.gov.br/downloads_geociencias.htm 
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Geologia 

A formação geológica é um fator determinante no mecanismo de instabilização, pois as 

litologias e as estruturas geológicas controlam a qualidade do maciço rochoso e, portanto, afetam 

directamente a ocorrência de escorregamentos e fluxos de detritos. Influenciam ainda no tamanho e 

resistência das partículas (Polanco, 2010).  

A área estudada possui três unidades geológicas: Granitóides pós-tectónicos, Suíte Serra dos 

Órgãos e Unidade Santo Aleixo. A macro-unidade Serra dos Órgãos e possuem idade 

neoproterozóica (aproximadamente 600 m.a) e é basicamente constituída por Hornblendabiotita 

granitóides, de granulação grossa e composição expandida de tonalítica a granítica. Estas rochas 

mostram texturas e estruturas magmáticas preservadas, com foliação tangencial em estado sólido 

superimpostas. Enclaves de paleodiques anfibolíticos são comuns e facilmente observados (Figura 

24). 

 

Figura 24 - Geologia da área de estudo. 
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Geomorfologia 

A área de estudo apresenta dois domínios distintos, as Colinas dissecadas e morros baixos, 

também conhecida como “Mar de morros” e o domínio montanhoso (Figura 25). As Colinas 

dissecadas e morros baixos, também conhecida como “Mar de morros”, como o próprio nome já diz, 

é uma região de muitos morros de formas residuais, com muitos movimentos de massa 

generalizados. Os processos de intemperismo são frequentes, os efeitos de sedimentação em fundos 

de vale e de colúvios nas áreas altas são muito intensos. A vegetação natural é Mata Atlântica, com 

poucas áreas nativas de suma importância aos ecossistemas ali existentes (Ab’Saber, 1970). 

 

Figura 25 - Unidades Geomorfológicas na área de estudo 
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O domínio montanhoso, também conhecido como “Escarpas das Serras do Couto e dos 

Órgãos” é descrito no Projecto Rio de Janeiro (CPRM, 2000) como “uma muralha montanhosa que 

delimita o recôncavo da bacia da Baía de Guanabara”. De fato, neste trecho observam-se 

impressionantes paredões rochosos subverticais associados a montanhas com altitudes superiores a 

1.500m como, por exemplo, o Dedo de Deus, com 1692m, um dos ícones turísticos da Região. Estes 

paredões subverticais, cumeados por pináculos rochosos, resultaram do processo de erosão 

diferencial de rochas graníticas a granodioríticas submetidas a um padrão de diaclasamento ortogonal 

(CPRM, 2000). 

Fatores relacionados a morfologia do terreno 

Os factores densidade de drenagem, curvatura, declive e altura foram obtidos através de um 

modelo digital de elevação ASTER GDem (ASTER Global Digital Elevation Map), obtido através 

do site da United States Geologic Survey (http://www.usgs.gov/).
4
 

Este produto apresenta uma resolução espacial de 30m e recobre todo globo terrestre. E o 

mais completo mapa da superfície da Terra, cobrindo 99% de sua superfície. O formato de saída é 

GeoTIFF (Geographic Tagged Image File Format), 16 bits, 1m por ND, georreferenciado no sistema 

WGS84/EGM96, com coordenadas geográficas, níveis digitais especiais de -9999 para pixels sem 

dados e 0 para corpos d’agua marítimos (Rodrigues, 2010). Observa-se na Figura 26 o Aster G-Dem 

da área estudada.  

É importante ressaltar que a área estudada é extremamente carente de cartografia de base por 

meio dos órgãos oficiais, e por isso, foi necessária a busca de fontes alternativas de informação. O 

Modelo Aster Dem apresenta limitações ao uso, principalmente devido à questão da escala. 

Tomazoni (2011) propõe a utilização de pontos de controle para rectificar o Aster Dem, porém isto 

não foi possível de realizar devido à impossibilidade de realização de trabalho de campo. Rodrigues 

avalia a adequação dos produtos Aster GDEM no auxílio ao mapeamento sistemático brasileiro, e 

conclui que a escala máxima para o uso deste produto para a construção e atualização do 

mapeamento sistemático brasileiro é de 1:100.000. Considerando que para o Estado do Rio de 

Janeiro somente estão disponíveis cartas com escalas a partir de 1:250.000, o modelo Aster GDEM 

foi considerado a melhor opção. 

                                                           
4
 Os produtos ASTER GDEM são um resultado de um consórcio entre a NASA e o Ministério da Economia, Comercio e 

Industria do Japão (METI). em Earth Resources Data Analysis Center (ERSDAC) e o United States Geological Survey 
(USGS) para construção de uma modelo digital de elevação global de livre acesso. A partir do dia 29 de Junho de 2009, 
modelos digitais de elevação, construídos a partir de pares estereoscópicos de imagens oriundas da plataforma EOS 
AM-1 com o instrumento ASTER, sensor VNIR (ABRAMS et al., 1999), foram disponibilizados gratuitamente e sem 
restrições.  

http://www.usgs.gov/
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Figura 26- Aster Global Dem. Fonte: http://www.usgs.gov 

Declive  

O mapa de declive foi obtido através da ferramenta Slope (3D analyst tools) e o mapa de 

curvatura foi obtido através da ferramenta curvature (spatial analyst>surface>curvature), com o valor 

de pixel de 100 metros. A entrada de dados foi o próprio modelo ASTER e a curvatura utilizada foi o 

output padrão do ArcGis, já que não se desejava fazer uma análise geral, não sendo apenas vertical 

nem apenas horizontal. 

O material das encostas sofre uma acção contínua da gravidade. Esta acção mantém as 

encostas em constante evolução, verificando-se que o material que é retirado do topo da montanha é 

“removido” para as secções mais baixas. Esse movimento pode ter diversas intensidades, 

dependendo das condicionantes da formação das encostas (Guerra, 2003). 

A declividade da encosta é um fator potencial para a ocorrência de movimentos de vertente. 

Quanto maior a inclinação, maior será a força de arraste. A Figura 27 ilustra esquematicamente 

quatro zonas distintas do movimento. Polanco (2010). 

javascript:openpopup2()
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Figura 27 - Esquema das zonas de fluxos de detritos. Fonte: Polanco, 2010 

 

A área estudada é caracterizada por seu relevo bastante acidentado, podendo atingir mais de 

70 graus de inclinação. As áreas com inclinação maior que 30º correspondem a 17% da área total. A 

área com inclinação entre 15º e 30º corresponde a 28% e as áreas entre 6º e 15º e menores do que 6º 

correspondem a 28% e 11% respectivamente. Para melhor caracterizar as variações no declive, 

optou-se por uma divisão em classes com intervalos de 5º, conforme visto em trabalhos anteriores, 

como Pereira (2009) e Ferreira e Zêzere (1997) (Figura 28). 
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Figura 28 - Os declives na área de estudo. 

 

Curvatura 

As  vertentes  podem ser  convexas,  côncavas e rectilíneas de  acordo  com  a direcção da 

curvatura (Figura 29) e não podem ser descritas por um simples ângulo, mas pelo grau de curvatura 

do segmento. 



39 

 

Figura 29 - Tipos de vertentes em relação ao perfil. Fonte: Help files Arcgis 10 

 

 

A classificação das vertentes em relação ao perfil, é analisada de acordo com seu valor de 

curvatura. Teoricamente, vertentes retilíneas têm valor de curvatura nulo, vertentes côncavas os têm 

positivos e convexas têm curvatura negativa (Valeriano, 2003). Porém, vertentes com valores nulos 

são muito raras na natureza, assim muito pouco do que se julga retilíneo apresenta valor de curvatura 

realmente nulo, mas sim valores pertencentes a um intervalo de tolerância na vizinhança desse valor. 

Na Figura 30 observa-se a curvatura da área de estudo.  
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Figura 30 - Curvatura da área de estudo 

 

Densidade de drenagem e altura da vertente. 

A delimitação da área de estudo e os factores densidade de drenagem e altura da vertente 

foram obtidos através da extensão HEC-HMS para o arc Gis. 

O programa HEC-HMS, criado pelo Hydrologic Engineering Centers, e a sua extensão para o 

programa ArcGis (® ESRI), HEC-GeoHMS, permitem a criação de inputs necessários, como a  

delimitação de bacias hidrográficas e conectividade entre sub-bacias. 

A partir do modelo digital de elevação, foi utilizado o conjunto de ferramentas HEC-GeoHms 

para criar dados de base, modelos de bacia hidrográfica que contêm informação hidrológica assim 

como elementos de conectividade entre bacias. Esta extensão possibilita ao operador apenas através 

do modelo digital de terreno, delimitar uma bacia hidrográfica rapidamente sendo possível 

aperfeiçoar o modelo com recurso à rede hidrográfica.  
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A Figura 31 resume os procedimentos efectuados para a delimitação da bacia hidrográfica. O 

primeiro passo consistiu em incorporar a rede hidrográfica existente no modelo digital de terreno. A 

rede hidrográfica foi obtida através da ferramenta hidrology, tendo como entrada o próprio modelo 

digital de elevação. Para realizar esta operação utilizou-se a ferramenta Dem Reconditioning que, ao 

adicionar a rede hidrográfica, modifica o valor das células por onde a rede hidrográfica flui.  

Foi utilizado o valor de um metro nesta operação. Com o MDT alterado, foram utilizadas as 

ferramentas da extensão a delimitação da bacia. Este conjunto de ferramentas utiliza um processo 

quase automático a partir do modelo digital de elevação, bastando utilizar as ferramentas na ordem 

em que aparecem na extensão e usar como entrada de dados o resultado da operação anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 –Passos da extensão hec-hms para obtenção de mapas hidrológicos. 

 

A extensão segue um conjunto lógico de passos para extrair os dados hidrológicos do modelo 

digital de elevação ASTER. Os passos estão explicitados a seguir: 

Fill Sinks → Remove grandes depressões existentes no MDT, elevando as células deprimidas para a 

cota aproximada das células vizinhas; 

Flow direction → Define a direcção da descida mais acentuada para cada célula do terreno  

Flow Accumulation → Determina o número acumulado de células a montante de uma célula. 

Stream definition → Utiliza o tema Flow Accumulation e cria um tema de rede hidrográfica com 

base em limiares (em termos de número de células) impostos pelo operador; 

Stream segmentation → Cria um tema raster onde são divididos os segmentos onde existe uma 

confluência com um novo segmento; 
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Catchement Delimitation → Esta ferramenta define cada vertente da sub-bacia, com base na 

segmentação anterior. 

Drenaige line Processing → Converte o tema Stream Segmentation para um tema vectorial, com 

informação de conectividade entre os segmentos 

Catchement polygon processing → Faz a conversão para um modelo vectorial das sub-bacias criadas 

com a ferramenta Catchement Grid Delineation 

Watershed agregation → Utiliza os temas vectoriais das sub-bacias hidrográficas e da rede 

hidrográfica e faz a união de todas as sub-bacias com os mesmos tributários; 

 

Densidade de drenagem 

A densidade de drenagem foi calculada a partir da ferramenta Kernel density (Spatial Analyst 

tools>Density>Kernel Density), a entrada de dados utilizada foi a hidrologia.  

Augusto Filho e Virgili (1998), afirmam que o regime das águas de superfície e 

subsuperfícies influenciam na ocorrência de movimentos de vertente. De um modo geral, o acúmulo 

de humidade será de grande importância no desencadeamento destes movimentos e, por isso, locais 

com fluxos preferenciais de água podem ser mais afetados por movimentos de vertente relacionados 

a eventos chuvosos.  

Volkmer et al (2010), Magri e Collares (2011) e Dias (2013), aplicam o estimador de 

densidade "Kernel density" para representar cartograficamente a densidade de canais de drenagem. A 

função kernel consiste numa adaptação da função quadrática para densidades descrita por Silverman 

(1986) que procede à contagem de eventos pontuais e lineares isentos ou não de valores (atributos 

quantitativos) do fenómeno em um determinado espaço. A Figura 32 mostra a densidade de 

drenagem na área de estudo. 

 



43 

 

Figura 32 - Densidade de drenagem na área de estudo. 

 

Altura da Vertente 

Para a obtenção da Altura da vertente, foram utilizados como dados de entrada o próprio 

modelo ASTER e o mapa de vertentes (output do Catchement Delimitation no HEC-Hms). A 

ferramenta do Arc-Gis utilizada foi a Zonal Statistics (Spatial Analyst tools>Zonal>Zonal Statistics), 

sendo escolhida a opção “Range” no campo “Statistics type”. 

A Altura da Vertente, ou Amplitude da Vertente corresponde à diferença de altitude entre os 

pontos superior e inferior do perfil da vertente. Conforme observa-se na geomorfologia da região, 

esta se caracteriza por relevo altamente acidentado, tendo amplitudes que vão desde menos de 50 

metros até 500 metros (Figura 33). 
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Figura 33 - Altura das vertentes da área de estudo. 
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Cálculo do valor informativo 

Para calcular o valor informativo, foi utilizado o grupo de estimação do inventário dos 

deslizamentos (output train do subset features). 

A ferramenta Tabulate Area (Spatial Analyst tools>Zonal>Tabulate Area) gera uma tabela 

cruzada entre dois dados geográficos. Cada um dos factores condicionantes foi cruzado com o grupo 

de estimação (train). Esta ferramenta cria uma tabela para cada um dos factores. Estas tabelas foram, 

então, exportadas no formato dbf para que possam ser manipuladas no software excel. 

O resultado é uma tabela com o número de classes e suas respectivas áreas deslizada e não 

deslizada, em metros. Como exemplo, observe-se a Tabela 3, com o output do tabulate área para o 

factor declive: 

Tabela 3 - Exemplo do resultado do tabulate área para o mapa de declives com o grupo treino. 

Classe 
Área não 

deslizada 

Área 

deslizada 

 

 

Estes valores serão utilizados para calcular o valor informativo de cada classe, a partir da fórmula: 

 

Sendo: 

li= Valor Informativo da variável i; 

Si = número de unidades de terreno com movimentos e com a presença da variável xi; 

Ni = número de unidades de terreno com a presença da variável xi; 

S= número total de unidades de terreno com movimentos de tipo y; 

N= número total de unidades de terreno. 
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Quando o valor de li é negativo, considera-se que a variável em questão não é determinante 

no desenvolvimento dos movimentos de vertente. Os resultados positivos indicam uma relação entre 

a presença da variável e as manifestações de instabilidade, tanto mais acentuada quanto maior for o 

score (Yan 1988, in Pereira, 2009). A Tabela 4 mostra o cálculo do valor informativo de cada classe 

para cada factor. 

Tabela 4 - Cálculo do valor informativo. 

 

Para atribuir o valor informativo de cada classe, este valor foi multiplicado por 1000 e 

inserido nas classes através da ferramenta Reclassify (3D Analyst tools>Raster Reclass>Reclassify). 

A Figura 34 mostra os mapas dos factores condicionantes que serão utilizados no cálculo do 

valor informativo. É importante ressaltar que os mapas de factores condicionantes foram criados com 

o valor de pixel = 5m, com exceção do mapa de curvatura, em que se utilizou a ferramenta resample 

(Data Management Tools > Raster > Raster processing > Resample). 
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Figura 34 - Inventário de deslizamentos e factores condicionantes 
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Factores condicionantes e Valor Informativo 

Das classes do uso do solo, a única classe com valor informativo positivo foi a classe 

“Florestas Remanescente de Mata Atlântica”, com VI = 0,381, sendo a única classe que tem 

influência positiva na suscetibilidade a deslizamentos. A classe que teve menos influência foi a 

relativa ao “Edificado”, com VI = -5,055. 

A Geologia é dividida em três classes: Suíte Serra dos Órgãos (VI = 0,138), Unidade de 

Santo Aleixo (VI = -0,438) e Granitóides Pós Tectónicos (VI = -0,216). Destas, a que apresentou 

maior influência foi a Suíte Serra dos Órgãos. 

A curvatura é dividia em: Convexo (VI = -0,536), Plano (VI = -0,487) e Côncavo (VI = 

0,261). A classe de maior representatividade foi a côncava, tendo as outras duas valores negativos. 

O mapa de declive foi dividido em 7 classes: (1 - < 5, 2 - 5 a 10, 3 - 10 a 15, 4 - 15 a 20, 5 - 

20 a 25 e 6 - 25 a 30, 4 - 15 a 20) representadas em graus. As classes 5, 6 e 7 tiveram maior 

influência nos deslizamentos,com VI de: 5 = 0,194; 6 = 0,526 e 7 = 0,545. A classe 1 foi a de menor 

valor informativo, com VI = -1,636. 

O mapa de altura da vertente foi dividido em 6 classes, representadas em metros (1 - 48 – 

115, 2 - 115 – 190, 3 - 190 – 223, 4  - 223 – 270, 5 - 270 – 362, 6  - 362 – 508 ). As três primeiras 

classes 1 (VI = 1,039), 2 (VI = 0,534) e 3 (VI = 0,208) foram as mais representativas e a classe 6 

(VI = -0,623) foi a classe menos representativa. 

A Densidade de drenagem foi dividida em 5 classes (1 - 0 - 1,4, 2 - 1,4 - 2,8, 3 -  2,8 - 4,2, 4 

- 4,2 - 5,6, 5 - 5,6 – 7). As classe com maior valor informativo foi a classe 1, com VI = 0,255. Esta 

classe representa os pixels com maior drenagem por km2, ou seja, locais com confluência de 

drenagem de mais de um rio ou córrego. 

As Unidades Geomorfológicas da área estudada são: Domínio Colinas Dissecadas e Morros 

baixos (VI = -0,055) e Dominio Montanhoso (VI = 0,240), sendo o Domínio Montanhoso mais 

suscetível a movimentos de vertente. 

Mapa Final 

Para a elaboração do mapa final, foi utilizada a ferramenta raster calculator (Spatial Analyst 

Tools>Map álgebra>Raster calculator). Ao somar os factores, com seus devidos valores 

informativos, será gerado uma mapa, que passará novamente pelo tabulate área com o grupo de 

estimação, gerando assim, as taxas de sucesso. 

A partir dos mapas dos factores, foi realizado o cálculo da taxa de sucesso para cada factor, 

gerando, assim, a ordem em que entrariam nos testes das somas para a obtenção do mapa final, 
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levando em consideração que quanto maior a taxa de sucesso do factor, mais importante este seria 

para o resultado final. 

Tabela 5 - Taxas de sucesso para cada factor 

 

 

Foram então calculadas as somas (raster calculator) para cinco testes, na seguinte ordem: 

Curvatura, Geologia e Uso do solo, 

Curvatura, Geologia, Uso do solo e Declive 

Curvatura, Geologia, Uso do solo, Declive e Altura, 

Curvatura, Geologia, Uso do solo, Declive, Altura e Densidade de drenagem, 

Curvatura, Geologia, Uso do solo, Declive , Altura, Densidade de drenagem e Geomorfologia 

 

Taxa de sucesso 

Para calcular a taxa de sucesso, foi realizado o tabulate área para cada um dos cinco mapas 

de teste. As tabelas foram exportadas em dbf e seus valores utilizados para calcular a taxa de 

sucesso: 

Para isto, é necessário abrir o ficheiro dbf no excel, ordenar pelo campo value, do maior para 

o menor e inserir as fórmulas para o cálculo da AAC. O valor obtido através da soma da coluna A 

corresponde à AAC. Com isso, podemos criar o gráfico da curva de sucesso. Na Figura 35, 

observamos as taxas de sucesso obtidas para cada um dos mapas. 

Factor Condicionante
Taxa de 

Sucesso

Curvatura 0,80

Geologia 0,75

Uso 0,74

Declive 0,67

Densidade 0,65

Altura 0,62

Unidades Geomorfológicas 0,54
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Figura 35 -Taxas de sucesso, taxas e predição e curva de sucesso dos mapas. 
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Capítulo 5 - Resultados e discussão 
Foram gerados 5 mapas, com diferentes combinações de factores. As figuras 36, 37, 38 e 39 

mostram os mapas gerados por estas combinações. Verifica-se que quanto menor a quantidade de 

factores, menor o nível de detalhamento dos mapas. 

      

Figura 36- Mapa 1 - curvatura, geologia e uso 

do solo. 

Figura 37 – Mapa 2 - curvatura, geologia, uso 

do solo e declive. 



52 

 

     

Figura 38 – Mapa 3 - curvatura, geologia, 

uso do solo, declive , altura. 

Figura 39 –Mapa 5 - curvatura, geologia, uso 

do solo, declive e altura, densidade de 

drenagem e geomorfologia 

Através da taxa de sucesso, podemos observar que a melhor combinação foi a do teste de 

número 4 (uso, geologia, curvatura, declive, altura e densidade de drenagem), com uma taxa de 

sucesso de 0,76, tendo utilizado seis dos sete factores inicialmente pensados. O resultado desta 

soma está representado na Figura 40. 

A curva de sucesso tem grande importância na elaboração do mapa final, já que é a partir 

das quebras de geometria desta curva que serão decididas as classes do mapa final (Figura 41 e 42). 

Segundo Pereira (2009), o método de divisão de classes que obtém melhores resultados é o que se 

baseia nas quebras na geometria da curva de sucesso. Este método, apesar de não ser 

exclusivamente estatístico é igualmente rigoroso. 

Através das quebras da curva de sucesso foram identificadas 5 classes de suscetibilidade. A 

divisão do mapa em classes é importante pois agrupa os valores próximos, tornando o resultado 

final menos complexo e facilitando sua análise. Segundo Pereira (2009), são desaconselháveis as 

classificações automáticas e acríticas que o SIG permite. O processo de classificação exige sempre 

uma capacidade crítica dos resultados, pois estes devem espelhar a realidade dos processos de 

instabilidade de vertentes e condicionar a interpretação e utilização final do documento cartográfico 

de zonamento. 
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Figura 40 - Suscetibilidade a deslizamentos superficiais não classificado, com o inventário 

de deslizamentos. 
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Figura 41 - Curva de Sucesso da combinação de factores no. 4, com atenção às quebras 

geométricas da curva de sucesso e o valor informativo referente a cada quebra. 

 

Figura 42 - Curva de Predição da combinação de factores no. 4, 
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O mapa com a soma dos seis factores foi reclassificado através dos valores informativos 

correspondentes às quebras e novamente foi utilizada a ferramenta tabulate área, com a finalidade 

de calcular a percentagem de área de estudo, percentagem de deslizamentos previstos e a respectiva 

probabilidade espacial estimada para cada classe (Tabela 6). A probabilidade espacial estimada foi 

obtida através da divisão do valor preditivo de cada classe de suscetibilidade pelo correspondente 

valor de área, expressa como percentagem da área total.  

Tabela 6 - Probabilidade espacial estimada para o valor informativo calculado com os 

factores: Uso, Geologia, Curvatura, Declive e Altura, Densidade de drenagem, classificado com 

base nas quebras da curva de sucesso 

 

 

As duas classes de suscetibilidade mais elevadas (4 e 5) ocupam apenas 23,05% da área de 

estudo, mas permitem prever 54,45% do total de deslizamentos, o que constitui um bom resultado 

preditivo. 
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Figura 43 – Suscetibilidade Final - Reclassificado 

A Figura 43 representa o mapa dividido em 5 classes de suscetibilidade que apresentam as 

seguintes características: 

Classe 1: São as áreas muito pouco susceptíveis com apenas 1,55% da área deslizada e 9,41% da 

área não deslizada, com uma probabilidade espacial de 0,16. 

Classe 2: Representa as áreas pouco susceptíveis, com 10% das áreas deslizadas e respondendo por 

29% da área não deslizada e com a probabilidade espacial de 0,35 
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Classe 3: São as áreas medianamente susceptíveis que correspondem a 34% da área deslizada e 

39% da área não deslizada, com a probabilidade espacial de 0,87 

Classe 4: São as áreas com alta suscetibilidade que abarcam 34% da área deslizada e 18% da área 

não deslizada. Sua a probabilidade espacial foi de 1,91. 

Classe 5: Representa as áreas com maior suscetibilidade, respondendo por 21% da área deslizada e 

apenas 5% da área não deslizada. Sua probabilidade espacial foi a maior encontrada, com o valor de 

3,88. 

De um total de 418 deslizamentos, um deles se destaca. Primeiro por sua extensão de mais 

de 300 metros divididos em três áreas de arranque, o deslizamento do condomínio do lago também 

foi uma da áreas habitadas mais afectadas pelo evento de Janeiro de 2011 (Figura 44). 

 

Figura 44 - Imagem do google earth da área deslizada antes (07/2010), imediatamente após 

(01/2011) e depois do evento (05/2011). 

Observa-se na Figura 45 que apesar de sua grande extensão, este deslizamento tem a maior 

parte de sua área de arranque nas classes mais susceptíveis na classificação final. Cabe ressaltar a 

importância de movimentos anteriores, já que parte da cicatriz resulta do processo de descalçamento 

promovido por tais movimentos. 

Antes Imediatamente após Alguns meses depois 

330 m 
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Figura 45 - Detalhe do deslizamento do Condomínio do Lago, sobre a imagem do Google 

earth (A) e sobre o Mapa Final de suscetibilidade (B) 

O método do valor informativo vem sido utilizado por diversos autores para a análise 

espacial de movimentos de vertente. Entre estes autores, Pereira (2009), em sua pesquisa sobre 

perigosidade a movimentos de vertente na Região Norte de Portugal, obteve taxas de sucesso e 

predição de respectivamente 0,79 e 0,78. Já Meneses (2011), utilizou o método para analisar os 

movimentos de vertente no concelho de Tarouca, encontrando os valores de 0,79 para a taxa de 

sucesso e de 0,50 para a taxa de predição. Por outro lado, Ascenso, 2011, encontrou taxa de sucesso 

de 0,93 e taxa de predição de 0,92 em seu estudo  sobre a ocorrência de cheias e deslizamentos de 

vertente no concelho de Batalha. 

Capítulo 6 - Considerações Finais 
 

Neste trabalho procurou-se avaliar a suscetibilidade à ocorrência de movimentos de vertente, 

sabidamente deslizamentos ou escorregamentos, através da análise de factores condicionantes e 

desencadeantes. Movimentos de vertente são processos de grande complexidade, o que leva à 

necessidade de avaliar diversos factores, entre eles uso do solo, declives, Geologia, Densidade de 

drenagem, Altura da vertente, curvatura e unidades geomorfológicas. 
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O factor considerado desencadeante foi o evento chuvoso dos dias 11 e 12 de Janeiro de 

2011. Este evento de imensa magnitude provocou um grande aporte de humidade na área, causando 

uma enorme quantidade de deslizamentos. 

Os factores curvatura, geologia, e uso do solo foram os que se mostraram mais importantes 

para a avaliação da suscetibilidade, sendo seguidos por declive, altura, e densidade de drenagem 

nesta ordem. Optou-se por não utilizar o factor geomorfologia pois este causou uma diminuição da 

taxa de sucesso do mapa de soma final. 

Entre as classes dos factores, observa-se, na curvatura, um maior número de deslizamentos 

na classe côncava, o que é corroborado por pesquisas anteriores, que têm sistematicamente 

apontado áreas côncavas como locais preferenciais de desenvolvimento de voçorocas e movimentos 

de massa, em conseqüência da convergência natural das águas superficiais e subsuperficias nestes 

sectores (Bacellar, 2001, HACK & Goodlet, 1960) 

Em termos geológicos, a classe que apresentou maior suscetibilidade foi a Suíte Serra dos 

Órgãos. Esta área corresponde à parte mais baixa da bacia o que coincide com as rochas menos 

resistentes à alteração. Segundo d’Orsi _2010), nesta região as rochas graníticas encontram-se 

topograficamente sobre as rochas gnáissicas e assim os pontos mais altos das montanhas resistem 

mais do que os gnaisses, que se alteram rapidamente quando em contacto com a água que penetra 

pelas fraturas. 

O factor uso do solo foi o terceiro em importância para o mapa final e tem como classe mais 

afectada a das Florestas e remanescentes de mata atlântica. Não há entre os pesquisadores consenso 

sobre o papel das florestas nos deslizamentos. Segundo Bohrer (2006), a cobertura florestal exerce 

forte influência através de processos físicos e hidrológicos (fixação mecânica, interceptação, 

infiltração, evapotranspiração), e ecológicos (produção de matéria orgânica e ciclagem de 

nutrientes). Apesar de as raízes das árvores terem grande importância para os processos de 

infiltração da água no solo, evitando a erosão, em eventos de grande magnitude como o estudado 

pode ocorrer uma sobrecarga do sistema raiz-solo, levando à ocorrência de deslizamentos nas áreas 

florestadas. Podemos ressaltar o próprio peso da vegetação com a água da chuva, além de um 

possível aparecimento de descontinuidades de drenagem onde terminam as raízes.  

O factor declividade mostrou-se bastante influente no aparecimento de movimentos de 

massa, principalmente nas três classes de maior valor, tendo a maior delas (>30º) apresentado 

também maior valor informativo, o que denota sua influência no resultado final. 
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Quanto à altura das vertentes, as classes que apresentaram maior valor informativo foram as 

classes de menor altura. Este comportamento pode ser explicado pelo fato de estas vertentes serem 

as mais presentes na porção geomorfológica Suíte Serra dos Órgãos, que se mostrou mais 

susceptível aos movimentos de vertente. Além disto, há que se levar em conta o processo de 

acumulação de água, que tende a ser mais intenso nas áreas mais baixas do relevo, já que estas 

recebem todo o escoamento da água da chuva, além da subida de nível das águas dos rios e o 

aumento simultâneo das águas subterrâneas. 

O factor densidade de drenagem, através da ferramenta "Kernel density", representa 

cartograficamente a densidade de canais de drenagem tendo como base a proximidade com os 

canais de drenagem. Neste factor, as classes de drenagem de valor mais baixo apresentaram maior 

quantidade de deslizamentos. Isto se deve à própria forma de trabalhar estes deslizamentos, com 

base apenas na área de arranque, que normalmente se encontra em porções superiores da encosta. 

Este trabalho não teve como função identificar eventos relacionados a enchentes. 

O factor Unidades Geomorfológicas foi desconsiderado pois sua taxa de sucesso foi a única 

inferior a 0,6. Além disto, sua influência para a taxa de sucesso do mapa final foi negativa.  

O mapa final foi dividido em 5 Classes de Suscetibilidade, tendo atenção ao objectivo de 

produzir um mapa o mais preciso possível, foram observadas as seguintes questões: 

Objectivo Marcador Valor Parâmetros 

Melhor 

combinação de 

factores 

Maior taxa de sucesso do 

mapa final 
0,76 

Uso dos 6 factores de melhor 

resultado 

Melhor divisão 

em classes 

Maior probabilidade 

espacial na classe de maior 

suscetibilidade 

3,9 

Uso das quebras geométricas da curva 

de sucesso para determinar os valores 

de quebra das classes 

 

A partir dos resultados obtido conclui-se que a análise estatística bivariada através do 

cálculo do valor informativo foi relevante para a predição da suscetibilidade a movimentos de 

vertentes naquela porção do Município de Nova Friburgo, já que, além do valor de sua taxa de 

sucesso encontrada foi de 0,755, as duas classes de maior risco correspondem a mais de 50% dos 

deslizamentos, mesmo tendo apenas 23% da área total da bacia. 

No Estado do Rio de Janeiro, estão disponíveis diversas cartas, porém, somente a partir da 

escala de 1:250000. Para a realização do presente trabalho, havia a necessidade de material mais 

detalhado. A primeira tentativa de obtenção deste material foi através do programa Sketch-up, da 

Google. Este programa utiliza os dados retirados directamente do Google Earth, permitindo a 
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confecção quase manual das curvas de nível em intervalos de até 1 metro entre elas. Este método 

apresentou diversos problemas, entre eles constantes travamentos do programa, o que obrigava a 

reiniciar o trabalho, o facto de sua informação ser organizada em forma de pequenas quadrículas, 

que deixavam um aspecto de grid no modelo digital de elevação gerado com tais curvas de nivel . 

Além disto, o output das curvas de nível é em formato dwg com sérios problemas de 

georreferenciação e mesmo após diversas tentativas de reprojetar e georreferenciar, não foi obtido 

um resultado aceitável. 

Apesar de ter suas próprias limitações a melhor opção foi utilizar o modelo Aster GDEM 

para obter tanto os dados de altitude quanto a hidrografia. As bases hidrográficas fornecidas pelo 

IBGE foram cogitadas porém não tratavam de forma detalhada a rede hidrográfica da região, já que 

não traçava alguns dos rios menores das microbacias estudadas. Buscando minimizar o problema da 

compatibilidade entre as bases, a opção escolhida foi extrair o máximo de informações possível do 

modelo Aster GDEM, sabidamente os factores densidade de drenagem, curvatura, declive e altura. 

Para trabalhos futuros, é necessária a obtenção de material mais preciso, que nos permita 

fazer uma análise ao pormenor de todos os factores envolvidos. Além disto, trabalho de campo para 

obtenção de pontos de controle ajudariam a aumentar a acuidade do material. 

Apesar dos problemas, o método apresenta grande potencialidade se resolvida a questão da 

cartografia de base. A área estudada neste trabalho pertence à Região Serrana do Rio de Janeiro. 

Esta Região apresenta características relativamente uniformes, o que nos permite pensar na 

aplicação de metodologia semelhante para outras áreas. Outra possibilidade é utilizar o método para 

obter um inventário de riscos e vulnerabilidade, através da análise de outros factores, como 

população residente e valor imobiliário. 
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