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Eixo: Geotecnologias e modelagem aplicada aos estudos ambientais
Resumo/
A modelagem determinística de previsão de escorregamentos translacionais demanda
parâmetros geotécnicos do solo, muitas vezes difíces de serem obtidos. Este trabalho apresenta
uma rotina de retromodelagem automatizada para estimar valores dos parâmentros do solo no
modelo SHALSTAB. A rotina foi implementada em MATLAB e inclui métodos automatizados
de validação e ranqueamento dos resultados. Os procedimentos de modelagem foram aplicados
nas bacias piloto do Quitite e Papagaio, na cidade do Rio de Janeiro, produzindo 17.010
resultados e 68.040 validações.
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1.

Introdução
Escorregamentos são fenômenos controlados por leis mecânicas e podem ser

modelados empiricamente, estatisticamente ou por métodos determinísticos (GUZZETTI et
al., 1999). Modelos determinísticos, particularmente os modelos desenvolvidos sobre bases
físicas, apresentam a vantagem de estarem respaldados pelas leis físicas que controlam a
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estabilidade das encostas e proporcionam, desta forma, uma melhor informação quantitativa
(Safaei et al., 2011).
O modelo SHALSTAB (Shallow, Landslide Stability Model) (MONTGOMERY e
DIETRICH, 1994) é um dos modelos físicos de estabilidade mais utilizados mundialmente
(FERNANDES, 2016; VIEIRA e MARTINS, 2016). O SHALSTAB combina um modelo
hidrológico “steady state” com um modelo de estabilidade baseado na teoria do talude
infinito e pode ser descrito pela equação 1.
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Eq. 1

Onde: 𝑞 [m/d] é a taxa de recarga uniforme; 𝑇 [m²/d] é a transmissividade do solo; 𝑎 [m²] = é a área de
contribuição a montante; 𝑏 [m] é o comprimento de contorno; 𝜌𝑤 [1000kg/m³] é a massa específica da água; 𝜌𝑠
[kg/m³] é a massa específica do solo úmido; 𝜃 [graus] é o ângulo da encosta; 𝜙 [graus] é o ângulo de atrito
interno do solo; 𝐶 [N/m²] é a coesão total; 𝑔 [9,8m/s²] é a aceleração da gravidade; 𝑧 [m] é a espessura do solo.

Os parâmetros distribuídos “ângulo de encosta 𝜃” e “área de contribuição a” são
facilmente obtidos do modelo digital do terreno (MDT). Entretanto, os parâmetros do solo
“ 𝜌𝑠 , z, C e 𝜙” são obtidos através de trabalhos de campo e análises laboratoriais e, portanto,
demandam tempo, esforço de pesquisa e investimentos financeiros.
Este trabalho apresenta uma rotina de retromodelagem automatizada, que combina
listas dos intervalos dos parâmetros do solo no modelo SHALSTAB. A rotina inclui
diferentes métodos automatizados de validação e ranqueamento dos resultados. O número de
resultados possíveis é equivalente ao número de combinações proporcionadas pelas listas. A
rotina de retromodelagem automatizada é adequada para as seguintes situações: i) ausência de
dados de campo na área de estudo. Neste caso, os parâmetros do solo são obtidos por revisão
bibliográfica; ii) em situações onde o pesquisador, de posse dos dados obtidos em campo e em
laboratório, medidos em diferentes locais na área de estudo, deseje encontrar, dentro dos
intervalos medidos, a combinação dos parâmetros do solo que melhor respondam aos cenários
de instabilidade.
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2. Área de Estudo
Foram selecionadas duas bacias piloto, denominadas bacias dos rios Quitite e
Papagaio (5,4 km²), localizadas na cidade do Rio de Janeiro, na parte oeste do Maciço da
Tijuca. Em fevereiro de 1996, a área de estudo foi atingida por chuvas de 380mm, em menos
de 24h, que deflagraram centenas de escorregamentos translacionais (GEORIO, 1996).
Dentre os muitos trabalhos realizados na área de estudo, (GUIMARÃES et al., 2003)
combinaram dos parâmetros 𝜙, 𝜌𝑠 e C’/z

(125 combinações) a fim de obter o melhor

resultado no modelo SHALSTAB. A melhor combinação foi: 𝜙 = 45°; 𝜌𝑠 = 1.500 kg/m³; e
C’/z = 2 kPa/m.
3. Materais e Métodos
3.1 Pré Processamento

Um modelo digital do terreno (MDT) pré-rutpura foi produzido a partir de uma base
de dados LIDAR (Ligth Detection And Ranging) (2m), adquirida pela Fundação Instituto de
Geotécnica “Geo-Rio”, amplamente discutida por (Barbosa, 2015). O ângulo da encosta e a
área de contribuição foram calculados pelo software livre SAGA (Conrad et al., 2015). A área
de contribuição foi calculada pelo algoritmo de fluxo múltiplo (QUINN et al., 1991). Para
mais detalhes sobre o MDT pré ruptura, consultar (Araújo, Cassrá, et al., in prep.-a).
3.2 Implementação do Modelo SHALSTAB

O modelo SHALSTAB (Eq. 1) foi implementado em MATLAB (MATrix LABoratory). Os
parâmetros do solo utilizados nas listas de intervalos, nas múltiplas modelagens, foram
obtidos em locais com características físicas/ambientais semelhantes à área de estudo, ou na
própria área de estudo (COSTA Nunes, 1969; DE PLOEY, 1979; DE CAMPOS, 1992; De
CAMPOS et al., 1997; GOMES et al., 2016; SEEFELDER et al., 2017; ARAÚJO, et al., in
prep.): (𝜙 = 25°, 27.5°, 30°, 32.5°, 35°, 37.5°, 40°, 42.5° e 45°; 𝜌𝑠 = 1.000, 1.200, 1.400,
1.600, 1.800, 2.000, 2.200, 2.400 e 2.600 kg/m³; C’ = 0, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20,
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22, 24 kN/m², onde C’é a coesão efetiva; z = 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15
m).
3.3 Validação dos Resultados

Os mapas de susceptibilidade gerados pela rotina de múltiplas modelagens foram
validados e ranqueados automaticamente. O método de validação utilizado foi o Índice de
Ajuste (I.A) entre o mapa de cicatrizes e as áreas mais instáveis de cada modelo de
susceptibilidade (GUIMARÃES et al., 2003), de acordo com a equação 2.
I. A = 𝑃𝑀𝐶/𝑃𝐶

Eq. 2

Onde, PMC é o número de pixels instáveis do modelo localizados nas cicatrizes e PC é o
número total de pixels nas cicatrizes.

O I.A utiliza apenas uma parte dos dados em cada teste, a saber 5%, 10%, 20% e 30%
dos pixels mais instáveis (maiores valores de Log q/T) de cada mapa de susceptibilidade
produzido. O ranking final é obtido por uma média aritmética das colocações de cada mapa
das diferentes faixas percentuais. Para mais informações as etapas da modelagem, consultar
(CASSARÁ et al., 2019; ARAÚJO et al., in prep.-b).
4. Resultados e Discussões dos Resultados
A rotina automatizada de múltiplas modelagens produziu 17.010 combinações entre os
parâmetros do solo e realizou 68.040 validações pelo método de I.A. O melhor resultado foi
obtido pelas combinações entre os parâmetros 𝜙 25°, 𝜌𝑠 1.200 kg/m³, C’ 18 kN/m² e z 11m.
Os resultados apresentados diferem daqueles obtidos por Guimarães et al. (2003)
pelas seguintes razões metodológicas: i) os autores supracitados utilizaram um MDE 1:10.000
produzido por técnica de restituição aerofotogramétrica; ii) as técnicas de mapeamento de
cicatrizes diferem daquelas utilizadas neste trabalho; iii) este trabalho utiliza rotinas
automatizadas e, portanto, realizou maior número de combinações entre os parâmetros do
solo.
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5. Conclusões
Não raro, na modelagem física de estabilidade, há a necessidade de testar diferentes
cenários para escolher o mais adequado ao mundo real (validação utilizando as cicatrizes).
Este trabalho apresenta soluções automatizadas para produzir diferentes cenários de
susceptibilidade a escorregamentos, utilizando listas dos parâmetros do solo. Entretanto, os
parâmetros do solo apresentados nesse trabalho (melhor combinação) ainda precisam ser
validados em campo e em laboratório.
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