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RESUMO 

 

Os desastres naturais resultam em prejuízos econômicos e ambientais, risco de 

perdas de vidas humanas e comprometimento da qualidade de vida da população 

atingida. Entre os principais riscos geomorfológicos do Brasil destacam-se os 

movimentos de massa e, por isso, o presente trabalho tem como objetivo mapear e 

caracterizar regiões suscetíveis a deslizamentos translacionais rasos em área de 

estudo no município de Jaraguá do Sul/SC. O modelo SHALSTAB - Shallow 

Landslide Stability Analisys, que consiste em um modelo matemático baseado em 

conceitos hidrológicos de estado uniforme e de estabilidade de encosta infinita, foi o 

método utilizado para a elaboração deste mapeamento. Os dados requeridos pela 

ferramenta foram quanto à topografia e aos parâmetros do solo local. A partir do 

MDT - Modelo Digital do Terreno - foram gerados os mapas de declividade, de 

direções de fluxo e de área de contribuição por comprimento de contorno unitário. 

Quanto às variáveis referentes aos parâmetros do solo, foram obtidas por meio de 

correlações entre dados de resistência à penetração do amostrador (NSPT) de laudos 

de sondagens SPT - Standard Penetration Test -disponíveis para a área de estudo e 

formulações consagradas na bibliografia. Após a estimativa dos parâmetros os 

dados foram submetidos ao processo de espacialização geoestatística por meio de 

krigagem. Estes dados, devidamente processados, permitiram a geração do mapa 

de suscetibilidade a deslizamentos translacionais para a área de estudo. O mesmo 

foi aferido por meio da verificação da coincidência espacial entre cicatrizes 

mapeadas no município e as áreas designadas como instáveis pelo modelo. O mapa 

de suscetibilidade foi sobreposto com o mapa de mancha urbana, composto pela 

malha viária e edificações existentes. O resultado indicou que a maior parte das 

áreas consideradas instáveis não se encontra em zonas urbanizadas. No entanto, 

foram destacadas algumas regiões que exemplificam ocupações próximas às áreas 

mapeadas como instáveis. Nestes casos, a suscetibilidade a deslizamentos 

translacionais, associada à existência de ocupação urbana, geram situações de risco 

não só de ordem ambiental, mas também material e/ou de perdas de vidas 

humanas. Utilizando a metodologia desenvolvida por Davison Dias (1995) foi 

também gerado o mapeamento geotécnico da área em estudo e, com a finalidade de 

correlacionar de forma genérica as características das unidades geotécnicas 

 



 

mapeadas com o comportamento geomecânico das sondagens SPT, além de gerar 

informações úteis ao uso e ocupação dos solos, foram gerados perfis estratigráficos 

para representar as unidades geotécnicas. Os resultados alcançados foram, não 

somente para validar a aplicação prática da manipulação e modelagem do banco de 

dados geotécnico em ambiente SIG, mas também para a disponibilização de 

informações que sejam referência para profissionais atuantes nas diversas áreas 

relacionadas à estabilidade de encostas e para proporcionar melhorias na 

elaboração de políticas públicas, especialmente no planejamento da expansão e 

ocupação urbana, oferecendo maior segurança à população. 

 

 

Palavras-chave: Mapeamento geotécnico. Modelo SHALSTAB. Movimentos de 

massa. Deslizamentos translacionais. Mapeamento de suscetibilidade. 

 



 

ABSTRACT 

 

Natural disasters result in economic and environmental damages, risk of loss of life 

and impaired quality of life of the affected population. Among the main 

geomorphological risks of Brazil we highlight the mass movements and, because of 

that, this study aims to map and characterize regions susceptible to shallow 

translational landslides in a study area in the city of Jaraguá do Sul/SC. The 

SHALSTAB model - Shallow Landslide Stability Analisys, wich is a mathematical 

model based on hydrological concepts of uniform state and infinite slope stability, 

was the method used for the development of this mapping. The data required for the 

tool were related to topography and local soil parameters. From the TDM - Terrain 

Digital Model - the slope maps, the flow directions and the contour area per unit 

contour length were generated. The variables related to the soil parameters were 

obtained by correlations between the data of resistance to the penetration of the 

sampler (NSPT) of survey reports SPT - Standard Penetration Test - available for the 

study area and formulations established in the bibliography. After the estimation of 

the parameters, the data were submitted to the process of geostatistical spatialization 

by the Kriging. These data, properly verified, allowed the creation of the susceptibility 

map to translational landslides for the study area. The same was verified by checking 

the spatial coincidence between the past scars mapped in the municipality and the 

areas designated as unstable by the model. The map of susceptibility was 

superimposed with the urban stain map, composed of the road network and existing 

buildings. The result indicated that most of the areas considered unstable are not in 

urbanized areas. However, some regions occupied close to the unstable mapped 

area were highlighted. In these cases, the susceptibility to translational landslides, 

associated to the existence of urban occupation, generate situations of risk not only 

for the environment, but also material and / or loss of human lives. Using the 

methodology developed by Davison Dias (1995), the geotechnical mapping of the 

study area was also generated and, in order to generically correlate the 

characteristics of the geotechnical units mapped with the geomechanical behavior of 

the SPT surveys, besides generation useful information to the use and occupation of 

the soils, stratigraphic profiles were generated to represent the geotechnical units. 

The results achieved were not only to validate the practical application of 

 



 

manipulation and modeling of the geotechnical database in a SIG environment, but 

also to provide information that are a reference for professionals working in the many 

areas related to slope stability and to provide improvements in the elaboration of 

public policies, especially in the planning of expansion and urban occupation, offering 

greater security to the population. 

 

 

Keywords: Geotechnical mapping. Model SHALSTAB. Mass movements. 

Translational landslides. Susceptibility mapping. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Diversos fenômenos naturais, entre os quais se podem citar as inundações, 

movimentos de massa, erosões, terremotos, tornados, furacões, tempestades, 

estiagem, entre outros, podem originar desastres quando atingem regiões habitadas 

pelo homem, que resultam em prejuízos ambientais, materiais e/ou perdas de vidas 

humanas. As situações de perigo e de risco a desastres naturais têm sofrido intensa 

aceleração devido às resultantes do processo de urbanização verificadas nos 

últimos tempos (TOMINAGA, 2009). 

Ainda segundo Tominaga (2009), o Brasil está entre os 10 países mais 

atingidos por desastres naturais no mundo, sendo que é a dinâmica externa da Terra 

que dá origem aos principais fenômenos relacionados a desastres no país. Neste 

grupo se incluem as estiagens, inundações e enxurradas, movimentos de massa, 

tempestades, entre outros. 

De acordo com dados levantados de 1991 a 2012 pelo Atlas Brasileiro de 

Desastres Naturais (CEPED, 2013), os desastres que mais afetaram a população 

brasileira neste período foram as estiagens. As enxurradas e enchentes também 

apresentaram elevados índices quanto à população atingida. Quanto aos 

movimentos de massa, tiveram pouca representatividade neste período, 

considerando a porcentagem de população afetada, que foi inferior a 2%. No 

entanto, para os índices de mortalidade por tipo de desastre, os movimentos de 

massa apareceram em destaque, como o segundo tipo de desastre que mais 

ocasionou mortes no período, com cerca de 16% dos números totais. 

De posse da informação que os movimentos de massa constituem-se num 

dos principais riscos geomorfológicos do País, com registros históricos elevados de 

mortes associados a estes fenômenos, reforça-se a importância de estudar e 

mapear áreas suscetíveis a estas ocorrências, não só devido aos inúmeros prejuízos 

econômicos gerados pela incidência destes, mas principalmente pelo 

comprometimento da qualidade de vida da população e pelo risco de perda de vidas 

humanas. 

Segundo Guidicini e Nieble (1983), o estudo de movimentos de solos e de 

rochas pode apresentar finalidade corretiva, preventiva ou de aumento de nível de 

 



18 

conhecimento. Em qualquer caso, a análise detalhada de uma determinada área 

gera benefícios dentro da atuação de caráter preventivo. 

Kobiyama et al. (2004) destacam que os resultados de monitoramento e 

modelagem em áreas urbanas podem ser utilizados para ações estruturais e não-

estruturais. As estruturais envolvem obras de engenharia, onerosas, tais como 

estruturas de contenção geotécnica e realocação de moradias. Enquanto as 

medidas não-estruturais envolvem ações relacionadas às politicas urbanas de 

planejamento e gerenciamento, como manutenção de sistemas de alerta e 

mapeamentos prévios de áreas de risco. Como prevenção de desastres, as medidas 

não-estruturais apresentam custos inferiores e bons resultados. 

Nesse contexto, é essencial a busca por ferramentas que permitam conhecer 

os riscos potenciais de determinadas áreas e com isso adotar medidas preventivas 

não-estruturais, quando possível. Este tema vem sendo amplamente discutido por 

pesquisadores das mais diversas áreas, tais como geomorfologia, geologia, 

hidrologia e geotecnia. 

Embora seja essencial prever áreas instáveis de uma determinada região, de 

modo que possam ser tomadas ações para redução dos riscos, a identificação não é 

considerada uma tarefa simples, pois há grande complexidade nos fatores que 

controlam a estabilidade das encostas. Neste sentido, o uso de Sistemas de 

Informações Geográficas - SIG, com um abrangente banco de dados geotécnico e 

com a aplicação de modelagens matemáticas, facilita análises complexas, pois 

integram, em um único ambiente computacional, informações gráficas e dados. 

O mapeamento geotécnico é uma forma eficaz de estudar uma região, pois 

subsidia a identificação de fatores e processos envolvidos na instabilização de 

encostas. Também o mapeamento de áreas suscetíveis a movimentos de massa é 

uma importante ferramenta de caráter preventivo, pois promove a caracterização do 

meio físico e permite modelar o comportamento geomecânico de uma região, de 

modo a estimar a distribuição espacial de áreas de risco. 

O conhecimento das áreas suscetíveis à ocorrência de movimentos de massa 

é fundamental para as diversas atividades humanas e permite que ações 

mitigadoras preventivas sejam implementadas antes de sua ocorrência. Portanto, a 

modelagem matemática permite reduzir os prejuízos materiais e humanos em uma 

região. 
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Diante do exposto, o presente trabalho apresenta o mapeamento de áreas 

suscetíveis a deslizamentos translacionais em área inserida no município de Jaraguá 

do Sul/SC. 

Jaraguá do Sul, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE (2018), é o terceiro polo industrial do estado de Santa Catarina e 

apresentou nos últimos 8 (oito) anos crescimento populacional de cerca de 20%, 

tendo sua população estimada para o ano de 2018 de 174.158 habitantes.  

O município está localizado em um vale cercado por serras do Compartimento 

Serras do Leste Catarinense, vulneráveis a processos naturais de desnudação 

(SANTA CATARINA, 2016). Quanto ao relevo local, é fortemente acidentado, sendo 

que apenas 42% de sua área total não é constituída de encostas, havendo, portanto, 

ocupação populacional em áreas íngremes (BUTZKE,1995 apud SODER, 2018). 

O clima de Jaraguá do Sul é do tipo subtropical, mesotérmico úmido, com 

verão quente, com precipitação média anual entre 1.700 e 1.900 mm (PANDOLFO et 

al., 2002). 

Os dados apresentados anteriormente quanto à ocupação antrópica e às 

condições climáticas, aliados aos fatores geológicos e geomorfológicos da região, 

aumentam o risco de ocorrências de desastres naturais, como os movimentos de 

massa, e, portanto, justificam a escolha desta área como estudo de caso no 

presente trabalho. 

 

 OBJETIVO GERAL 1.1.

Mapear e caracterizar regiões suscetíveis a deslizamentos translacionais 

rasos em área de estudo no município de Jaraguá do Sul/SC. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1.2.

 Avaliar os universos geotécnicos da área de estudo com base na 

elaboração de um mapa geotécnico e criação de um banco de dados;  

 correlacionar as unidades geotécnicas mapeadas com sondagens SPT 

disponíveis para área, por meio de perfis estratigráficos genéricos; 

 determinar, utilizando o modelo SHALSTAB, o grau de suscetibilidade a 

deslizamentos translacionais por meio de mapas temáticos gerados e dos 
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parâmetros de resistência do solo estimados com base em sondagens 

SPT; 

 calibrar o modelo SHALSTAB por meio de comparação entre as classes 

de estabilidade geradas e as cicatrizes mapeadas em campo. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 MOVIMENTOS DE MASSA 2.1.

 

 Definição 2.1.1.

“Movimentos de massas são movimentos que envolvem uma massa ou 

volume de solo ou rocha que se desloca em conjunto. Difere da erosão por este ser 

um fenômeno que ocorre grão a grão.” (MACIEL FILHO, 1994, p. 191). 

Os movimentos de massa apresentam um histórico de devastação e perdas 

no Brasil e em todo o mundo. Os registros apresentados por Guidicini e Nieble 

(1983) mostram que no Brasil já ocorreram movimentos de diversas magnitudes, 

desde desprendimentos isolados de blocos até milhares de deslizamentos 

simultâneos, que afetaram centenas de quilômetros quadrados. 

 

 Classificação dos movimentos de massa 2.1.2.

A segurança envolvendo taludes e encostas é um assunto de grande 

importância e que vem sendo estudado há décadas por diversos autores, em face 

dos danos que são gerados em ocorrências desta natureza. Em função da 

necessidade de se conhecer a ocorrência e compreender sua origem, geometria, 

material envolvido, entre outras características, é que diversos autores propuseram 

sistemas de classificação para os movimentos de massa. Dentre eles, Brito (2014) 

destaca: Sharpe (1938), Varnes (1958, 1978), Hutchinson (1968, 1988), Guidicini e 

Nieble (1983) e Augusto Filho (1992). 

A diversidade e a complexidade das ocorrências quanto à geometria, fatores 

condicionantes, tipo de material instabilizado e velocidade do movimento, resultam 

na dificuldade de classificá-las. Nenhum dos sistemas propostos de classificação 

engloba a totalidade dos movimentos. Além disso, há algumas divergências entre 

autores. 

Segundo Brito (2014), a classificação de Sharpe (1938) teve grande 

importância pelo seu pioneirismo e aceitação na área geotécnica, no entanto, foram 

as classificações de Varnes (1978) e de Hutchinson (1988) que se consagraram no 
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meio científico e tiveram ampla utilização acadêmica. No cenário brasileiro é a 

classificação de Augusto Filho (1992 apud GERSCOVICH, 2012) que se destaca. 

Seu método baseou-se nos movimentos de massa predominantes no Brasil e, 

portanto, no presente trabalho será este o sistema de classificação adotado, no qual 

o autor propõe a subdivisão dos movimentos de massa em rastejos, 

escorregamentos, quedas e corridas, conforme Tabela 1. 

 

TABELA 1 - Classificação proposta por Augusto Filho (1992). 

PROCESSOS CARACTERÍSTICAS DO MOVIMENTO, MATERIAL E GEOMETRIA 

Rastejo ou 
fluência 

Vários planos de deslocamento (internos) 
Velocidades muito baixas (cm/ano) a baixas e decrescentes com a 
profundidade 
Movimentos constantes, sazonais ou intermitentes 
Solo, depósitos, rocha alterada/fraturada 
Geometria indefinida 

Escorregamento 

Poucos planos de deslocamento (externos) 
Velocidades médias (km/h) a altas (m/s) 
Pequenos a grandes volumes de material 
Geometria e materiais variáveis: 
Planares » solos poucos espessos, solos e rochas com um plano de 
fraqueza 
Circulares » solos espessos homogêneos e rochas muito fraturadas 
Em cunha » solos e rochas com dois planos de fraqueza 

Queda 

Sem planos de deslocamento 
Movimentos tipo queda livre ou em plano inclinado 
Velocidades muito altas (vários m/s) 
Material rochoso 
Pequenos a médios volumes 
Geometria variável: lascas, placas, blocos, etc. 
Rolamento de matacão 
Tombamento 

Corrida 

Muitas superfícies de deslocamento (internas e externas à massa de 
movimentação) 
Movimento semelhante ao de um líquido viscoso 
Desenvolvimento ao longo de drenagens 
Velocidades médias a altas 
Mobilização de solo, rocha, detritos e água 
Grandes volumes de material 
Extenso raio de alcance, mesmo em áreas planas 

Fonte: Augusto Filho (1992 apud GERSCOVICH, 2012). 
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2.1.2.1. Rastejo 

Os rastejos não apresentam diferenciação entre a massa estacionária e a 

massa em movimento, ou seja, não há superfície de ruptura definida. São 

caracterizados por serem movimentos lentos e contínuos, cuja causa é atribuída à 

ação da gravidade e intempéries, que geram variações em umidade e temperatura 

do conjunto. Neste tipo de movimento o estado de tensões da massa é inferior à 

resistência ao cisalhamento da mesma (GERSCOVICH, 2012). 

Segundo Highland e Bobrowsky (2008), há três tipos de rastejo: o Sazonal, 

quando o movimento se dá em profundidade, devido a variações sazonais na 

umidade e temperatura do solo; o Contínuo, quando a resistência do material é 

continuamente superada pelos esforços cisalhantes atuantes; e por fim, o 

Progressivo, cujas inclinações progridem até o ponto crítico para o 

desencadeamento de outros tipos de movimentos de massa. 

As evidências que indicam o processo de rastejo em um terreno, segundo 

Sharpe (1938 apud GUIDICINI; NIEBLE, 1983), são: alteração na verticalidade de 

postes e árvores, avarias em elementos rígidos, deslocamento de blocos rochosos, 

matacões com formato arredondado, variações acentuadas ou xistosidade em 

estratos e camadas rochosas, inflexões no alinhamento de vias de circulação, entre 

outros. A Figura 1 ilustra algumas destas evidências.  

 

FIGURA 1 - Representação esquemática de rastejo. 

 
Fonte: Adaptado de USGS (2004). 

 

Poste inclinado 

Troncos curvos de árvores 

Cerca desalinhada 

Ondulações no terreno 
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 Escorregamento 2.1.2.2.

Conforme Gerscovich (2012), a deflagração do movimento é dada quando as 

tensões cisalhantes da massa atingem a resistência ao cisalhamento do material 

que compõe a encosta ou talude. Os escorregamentos são movimentos de massa 

rápidos, cuja principal característica é a superfície de ruptura bem definida, que pode 

se apresentar de diversas formas, dando origem aos subgrupos listados a seguir. 

 

a) Escorregamento planar: também denominado escorregamento 

translacional, a superfície de ruptura deste movimento geralmente se condiciona a 

anisotropias nos materiais que compõem a encosta ou talude, tais como 

descontinuidades geológicas, falhas, juntas, contato entre solo e rocha, entre outras. 

Os materiais envolvidos no movimento podem ser diversos, sendo que o que 

caracteriza a ocorrência é o deslocamento da massa ao longo de uma superfície 

relativamente plana, como ilustra a Figura 2 (HIGHLAND; BOBROWSKY, 2008). O 

movimento pode ocorrer em locais com relevo não tão íngremes e atingir grandes 

extensões (GUIDICINI; NIEBLE, 1983). 

 

FIGURA 2 - Representação esquemática de escorregamento translacional. 

 

Fonte: Adaptado de USGS (2004). 

 

Superfície de ruptura 
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b) Escorregamento circular: segundo Freire (1995, p. 25), “ocorrem 

geralmente em maciços terrosos espessos, pouco heterogêneos e pouco 

anisotrópicos, para que a massa instabilizada possa desenvolver superfície curva”.  

Os movimentos rotacionais também podem mobilizar simultaneamente mais 

de uma superfície de ruptura, recebendo assim a denominação de escorregamentos 

múltiplos. Quando há evolução da ruptura ao longo do tempo, no sentido da crista, 

recebem a denominação de retrogressivos. Nesta condição, a evolução do 

movimento se dá por descalçamento. Porém, se a evolução, ao longo do tempo, se 

dá por ação de sobrecarga, os movimentos recebem a denominação de 

progressivos (GERSCOVICH, 2012). 

Segundo Gerscovich (2012), o escorregamento circular, também denominado 

escorregamento rotacional, é verificado tridimensionalmente, sendo que o mesmo 

pode se apresentar em formato cilíndrico ou similar a uma colher, como ilustra a 

Figura 3. 

 

FIGURA 3 - Escorregamento rotacional - análise tridimensional. 

 
(a) Forma de Colher         (b) Forma Cilíndrica 

Fonte: Gerscovich (2012). 

 

c) Escorregamento em cunha: movimento caracterizado por uma superfície de 

ruptura em forma de cunha, delimitada por um ou mais planos, como ilustra a Figura 

4. Este formato da superfície é decorrente da existência de planos de fraqueza que 

se interceptam ou quando camadas de menor resistência não são paralelas à 

superfície do talude (GERSCOVICH, 2012). 
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FIGURA 4 - Representação esquemática de escorregamento em cunha. 

 
Fonte: GEORIO (1999). 

 

 Queda 2.1.2.3.

O movimento de queda é verificado em maciços rochosos, verticais ou muito 

íngremes, sendo que o mesmo se apresenta como “uma ação de queda livre a partir 

de uma elevação, com ausência de superfície de movimentação” (GUIDICINI; 

NIEBLE, 1983, p. 42). 

A magnitude do movimento é variada, pois o processo pode se apresentar 

como quedas isoladas de blocos, bem como grandes mobilizações em complexos 

rochosos. Segundo Gerscovich (2012), a origem se dá por ações de intempéries em 

fraturas, desconfinamento lateral, poropressões nas fraturas, entre outras causas. 

Conforme ilustrado na Figura 5, o tombamento é caracterizado pela rotação 

para frente, em torno de um ponto ou eixo abaixo do centro de gravidade da massa 

deslocada. As quedas são abruptas, movimentos descendentes, envolvendo 

materiais que se destacam de declives ou penhascos íngremes. Do processo de 

queda ou tombamento podem derivar outros movimentos, pois se inicia com o 

desprendimento de um ou mais blocos rochosos, os quais podem progredir por 

movimentos de salto e/ou rolamento. O material rochoso desprendido pode ainda 

sofrer fragmentação durante os movimentos (HIGHLAND; BOBROWSKY, 2008). 
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FIGURA 5 - Representação esquemática de quedas - (a) Tombamento, (b) Queda, 
(c) Rolamento. 

  
(a)      (b) 

 
(c) 

Fonte: GEORIO (1999). 

 

 Corrida 2.1.2.4.

As corridas são movimentos de alta velocidade que atingem grandes 

extensões. Neste caso, o movimento é gerado pela perda total das características de 

resistência ao cisalhamento da massa envolvida (GERSCOVICH, 2012). 

Guidicini e Nieble (1983) ainda classificam as corridas em quatro tipos: 

a) Corrida de terra: apresentam o menor grau de fluidez entre os demais tipos 

de corridas. Geralmente associadas à saturação do solo após eventos 

pluviométricos longos e/ou intensos. Este tipo de ocorrência assume formato 

característico, apresentado na Figura 6, composto por raiz, onde se encontra o 

material que se deslocará; o corpo, que é a área central por onde ocorre o fluxo da 

massa; e a base, onde há o acúmulo final do material transportado.  
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 Fatores relacionados à ocorrência de movimentos de massa 2.1.3.

Os mecanismos deflagradores envolvidos neste processo são diversos e 

muitas vezes, difíceis de identificar. Porém, constata-se que as condicionantes 

levam a um aumento dos esforços atuantes ou a uma diminuição da resistência do 

terreno, gerando assim os movimentos. Dentre os agentes envolvidos, pode-se citar 

o clima, a ação antrópica, a cobertura vegetal de encostas e a geomorfologia, 

pedologia e geologia da região (VIEIRA e FERNANDES, 2004). 

Com base neste mesmo conceito de aumento de solicitações e redução da 

resistência ao cisalhamento, Varnes (1978 apud GERSCOVICH, 2012) apresenta 

diversos fatores deflagradores dos movimentos de massa, conforme Tabela 2.  

 

TABELA 2 - Classificação dos fatores deflagradores dos movimentos de massa. 

AÇÃO FATORES 
FENÔMENOS GEOLÓGICOS / 

ANTRÓPICOS 

A
um

en
to

 d
a 

so
lic

ita
çã

o 

Remoção de massa (lateral ou da 
base) 

Erosão 
Escorregamentos 
Cortes 

Sobrecarga 

Peso da água de chuva, neve, granizo, etc. 
Acúmulo natural de material (depósitos) 
Peso da vegetação 
Construção de estruturas, aterros, etc. 

Solicitações dinâmicas Terremotos, ondas, vulcões, etc. 
Explosões, tráfego, sismos induzidos. 

Pressões laterais 
Água em trincas 
Congelamento 
Material expansivo 

R
ed

uç
ão

 d
a 

re
si

st
ên

ci
a 

ao
 c

is
al

ha
m

en
to

 

Características inerentes ao material 
(geometria, estruturas, etc.) Características geomecânicas do material 

Mudanças ou fatores variáveis 

Ação do intemperismo provocando 
alterações físico-químicas nos minerais 
originais, causando quebra das ligações e 
gerando novos minerais com menor 
resistência. 
Processos de deformação em decorrência 
de variações cíclicas de umedecimento e 
secagem, reduzindo a resistência. 
Variação das poropressões. 
Elevação do lençol freático por mudanças 
no padrão natural de fluxo (construção de 
reservatórios, processos de urbanização, 
etc.) 
Infiltração da água em meios não 
saturados, causando redução das 
pressões de água negativas (sucção). 
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AÇÃO FATORES 
FENÔMENOS GEOLÓGICOS / 

ANTRÓPICOS 
Geração de excesso de poropressão, 
como resultado de implantação de obras. 
Fluxo preferencial através de trincas ou 
juntas, acelerando os processos de 
infiltração. 

Fonte: adaptado de Varnes (1978 apud GERSCOVICH, 2012). 

 

 INVESTIGAÇÃO DO SUBSOLO - STANDARD PENETRATION TEST (SPT) 2.2.

O conhecimento da estratigrafia do subsolo e a estimativa das propriedades 

de comportamento dos materiais envolvidos são possíveis por meio de execução de 

ensaios de campo. Há diversos equipamentos e tecnologias que permitem 

adequada investigação geotécnica de uma área, sejam por meios diretos ou 

indiretos. 

Nesta dissertação é explanado o método de investigação denominado 

Standard Penetration Test - SPT, que compõe o banco de dados que subsidia o 

estudo. A escolha por este método é devido a sua ampla aplicação no Brasil e, 

consequentemente, grande disponibilidade de dados em áreas urbanas, devido à 

execução deste tipo de investigação para diversas obras de engenharia.  

Segundo Bastos (2005), o banco de dados é um eficaz instrumento para 

armazenar, organizar, integrar e manipular informações para elaboração de cartas 

geotécnicas. 

A prática de elaboração de banco de dados de sondagens SPT ainda é 

deficitária no Brasil, principalmente pela dificuldade em se obter os resultados das 

sondagens junto aos órgãos e empresas executoras destes ensaios. Além do fato 

das sondagens serem de propriedade de clientes e este ser um empecilho para a 

divulgação destes dados, “na maioria dos casos as empresas não reconhecem a 

importância dessas informações para a comunidade científica, sendo comum a falta 

de referência geográfica dos pontos de sondagens executados e até mesmo o 

abandono do acervo após determinado período” (HIGASHI, 2006, p. 47). 
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 Definição e procedimento 2.2.1.

Segundo Schnaid e Odebrecht (2012), o Standard Penetration Test - SPT 

consiste num recurso largamente utilizado para investigação geotécnica, cujos 

dados permitem determinar a estratigrafia do subsolo e classificar as diferentes 

camadas por meio de identificação tátil-visual, conjugada com medidas de 

resistência à penetração. O método é usual em praticamente todo o mundo, sendo 

que no Brasil o mesmo é padronizado pela norma NBR 6484:2001 da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. 

O ensaio constitui-se de uma sondagem de simples reconhecimento, 

associada a uma medida de resistência dinâmica. Faz-se a perfuração do terreno 

por meio de tradagem e circulação de água, com um trépano de lavagem, e por meio 

de um amostrador padrão se obtém amostras representativas do solo a cada metro 

de profundidade. A cravação do amostrador se dá por meio de golpes pela queda de 

um peso de 65 kg de uma altura de 75 cm. Este procedimento resulta na 

determinação do valor NSPT, que é o número de golpes necessários para fazer o 

amostrador penetrar 30 cm, após uma cravação inicial de 15 cm (SCHNAID E 

ODEBRECHT, 2012). 

Os resultados dos ensaios SPT são apresentados em planilhas padrão, com a 

descrição das características dos solos, os números de golpes aplicados em cada 

metro de profundidade, a profundidade do lençol freático e referências quanto à 

posição e a cota do furo. 

A Figura 8 ilustra o equipamento de sondagem SPT, com a indicação das 

partes que compõem o sistema.  
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FIGURA 8 - Equipamento de sondagem SPT. 

 
Fonte: Schnaid e Odebrecht (2012). 

 

 Correlação com parâmetros geotécnicos 2.2.2.

A interpretação dos resultados das sondagens SPT pode ocorrer através de 

métodos diretos ou indiretos. Os métodos diretos, de natureza empírica ou 

semiempírica, têm fundamentação estatística e permitem a correlação direta entre 

as medidas de ensaio e o desempenho de obras geotécnicas. Pelos métodos 

indiretos, os resultados de ensaios são aplicados à previsão de propriedades 

constitutivas de solos, representativas do seu comportamento (SCHNAID E 

ODEBRECHT, 2012). 
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2.2.2.5. Métodos indiretos 

Vários autores sugerem correlações a partir do NSPT, usadas em estimativas 

de parâmetros geotécnicos, tais como ângulo de atrito, coeficiente de empuxo em 

repouso, módulo de elasticidade, resistência não drenada, entre outros. 

Nesta seção serão apresentadas as correlações para determinação do peso 

específico, ângulo de atrito e coesão de solos, que irão compor o banco de dados 

para a elaboração do mapeamento proposto. 

 

a) Peso específico 

Cintra et al. (2011) apresentam a proposta de Godoy (1972) para a estimativa 

do peso específico de solos argilosos ou arenosos, correlacionando-os com o valor 

de NSPT, como pode ser verificado nas Tabelas 3 e 4. 

 

TABELA 3 - Peso específico de solos argilosos. 

NSPT CONSISTÊNCIA PESO ESPECÍFICO (kN/m³) 

≤ 2 Muito mole 13 

3 - 5 Mole 15 

6 - 10 Média 17 

11 - 19 Rija 19 

≥ 20 Dura 21 

Fonte: Godoy (1972 apud CINTRA et al., 2011). 

 

TABELA 4 - Peso específico de solos arenosos. 

NSPT COMPACIDADE 
PESO ESPECÍFICO (kN/m³) 

AREIA SECA ÚMIDA SATURADA 

≤ 5 Fofa 
16 18 19 

5 - 8 Pouco compacta 

9 - 18 Medianamente compacta 17 19 20 

19 - 40 Compacta 
18 20 21 

≥ 40 Muito compacta 

Fonte: Godoy (1972 apud CINTRA et al., 2011). 
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b) Ângulo de atrito 

Schnaid e Odebrecht (2012) apresentam as formulações de Teixeira (1996) e 

Hatanaka e Uchida (1996) como métodos usuais para a estimativa do ângulo de 

atrito (∅’) de solos granulares, conforme Equações 1 e 2, respectivamente. 

 ∅′ ≅ 15� + �24.����         (1) 

 ∅′ ≅ 20� + �15,4.����,60         (2) 

 

Onde, ∅ = ângulo de atrito; ���� = índice de resistência à penetração dinâmica em sondagem SPT; ����,60 = índice de resistência à penetração dinâmica em sondagem SPT, 

conforme padrão internacional. 

 

O valor de NSPT,60 é o padrão internacional de referência à penetração, sendo 

sua correlação com os valores nacionais proposta por Schnaid e Odebrecht (2012), 

conforme Equação 3. 

 

NSPT,60 =
NSPT .  Energia Aplicada0,60         (3) 

 

Onde, 

Energia Aplicada = 66% (para ensaio conforme norma brasileira, com 

acionamento manual do martelo). 

 

c) Coesão 

Quanto à coesão (c), parâmetro de resistência ao cisalhamento característico 

de solos finos, há vários fatores que influenciam o seu valor, tais como: histórico de 

tensões, velocidade de carregamento e de dissipação do excesso de poropressão. 

Por este motivo, há maior dificuldade em correlacionar seus valores com dados de 

ensaios SPT, logo, não existem muitas formulações disponíveis na literatura 

(TONUS, 2009). 
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Para valores de coesão drenada, aplicáveis a esta pesquisa, Marangon 

(2009) apresenta uma correlação aproximada proposta por Terzaghi e Peck (1948) 

entre o valor de coesão em tsf (tons force per square foot) e NSPT, conforme Equação 

4. 

 c′ ≅ �����           (4) 

 

Onde, c′ = coesão drenada (tsf); ���� = índice de resistência à penetração dinâmica em sondagem SPT; 

α = coeficiente em função do tipo de solo. 

 

Sendo que α apresenta valores da ordem de 27 para argilas de baixa 

plasticidade e siltes argilosos, 13 para argilas medianamente plásticas e de 8 para 

argilas altamente plásticas. Para Terzaghi e Peck (1948 apud MARANGON, 2009), o 

valor de α pode ser generalizado na ordem de 15. 

Além das equações anteriormente apresentadas, há autores que propõem 

tabelas com correlação entre valores NSPT e estimativas de parâmetros geotécnicos. 

Como exemplo, a Tabela 5 apresenta a proposição de Joppert Jr. (2007). 

 

TABELA 5 - Correlação entre valores NSPT e estimativas de parâmetros geotécnicos 
proposta por Joppert Jr. 

TIPO DE SOLO 
FAIXA 

DE NSPT 

PESO ESPECÍFICO (t/m³) ÂNGULO DE 
ATRITO 

EFETIVO 

COESÃO 
EFETIVA 

(tf/m 2) NATURAL SATURADO 

Areia pouco 
siltosa / pouco 
argilosa 

0 - 4 1,7 1,8 25º - 

5 - 8 1,8 1,9 30º - 

9 - 18 1,9 2,0 32º - 

19 - 41 2,0 2,1 35º - 

≥ 41 2,0 2,1 38º - 

Areia média e 
fina muito 
argilosa 

0 - 4 1,7 1,8 25º 0 

5 - 8 1,8 1,9 28º 0,5 

9 - 18 1,9 2,0 30º 0,75 

19 - 41 2,0 2,1 32º 1,0 
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TIPO DE SOLO 
FAIXA 

DE NSPT 

PESO ESPECÍFICO (t/m³) ÂNGULO DE 
ATRITO 

EFETIVO 

COESÃO 
EFETIVA 

(tf/m 2) NATURAL SATURADO 

Argila siltosa 
pouco arenosa 
(terciário) 

0 - 2 1,7 1,8 20º 0,75 

3 - 5 1,8 1,9 23º 1,5 

6 - 10 1,9 1,9 24º 2,0 

11 - 19 1,9 1,9 24º 3,0 

20 - 30 2,0 2,0 25º 4,0 

≥ 30 2,0 2,0 25º 5,0 

Argila porosa 
vermelha e 
amarela 

0 - 2 1,5 1,7 20º 0,75 

3 - 5 1,6 1,7 23º 1,5 

6 - 10 1,7 1,8 25º 3,0 

≥ 10 1,8 1,9 25º 3,0 a 7,0 

Argila arenosa 
pouco siltosa 

0 - 2 1,5 1,7 15º 1,0 

3 - 5 1,7 1,8 15º 2,0 

6 - 10 1,8 1,9 18º 3,5 

11 - 19 1,9 1,9 20º 5,0 

≥ 20 2,0 2,0 25º 6,5 

Turfa / argila 
orgânica 
(quaternário) 

0 - 1 1,1 1,1 15º 0,5 

2 - 5 1,2 1,2 15º 1,0 

Silte arenoso 
pouco argiloso 
(residual) 

5 - 8 1,8 1,9 25º 1,5 

9 - 18 1,9 2,0 26º 2,0 

19 - 41 2,0 2,0 27º 3,0 

≥ 41 2,1 2,1 28º 5,0 

Fonte: adaptado de Joppert Jr. (2007). 

 

 Métodos diretos para a determinação de tensão admissível 2.2.2.6.

Os métodos diretos de aplicação dos resultados de SPT fornecem dados 

quanto à tensão admissível de solos e a previsão de recalques decorrentes de 

acréscimos de tensão devido a sobrecargas (SCHNAID E ODEBRECHT, 2012). Tais 

informações não são significativas para o mapeamento proposto e, portanto, não 

serão abordados nesta pesquisa. 
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 SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS - SIG 2.3.

Os Sistemas de Informações Geográficas - SIG, ou do inglês, Geographic 

Information Systems - GIS, são cada vez mais abrangentes e usuais no meio 

científico e nas diferentes áreas do mercado, que os usam para os mais diversos 

fins. No meio geotécnico, uma ferramenta SIG desempenha importante papel na 

compreensão e gestão do espaço territorial. 

Os SIGs são considerados instrumentos computacionais de 

geoprocessamento, podendo ser conceituados também como um “conjunto de 

ferramentas que permite a coleta, o armazenamento, a recuperação, a 

transformação e a apresentação de dados do mundo real para determinados 

objetivos específicos” (ASSAD e SANO, 1998 apud SILVA et al., 2008, p. 76). 

As ferramentas computacionais para o geoprocessamento integram dados de 

diversas fontes e geram banco de dados georreferenciados, o que torna possível a 

automação e a produção de documentos cartográficos por meio de análises 

complexas (HIGASHI, 2006). 

Até o surgimento dos sistemas de informações geográficas, qualquer tentativa 

de obter parâmetros mais complexos sobre um determinado tema era dificultado, 

sobremaneira, pelo volume de trabalho, o que limitava assim, aplicações potenciais 

de análises nos mais diversos campos. Ainda, a ausência de padrões tornava 

impossível o armazenamento e o compartilhamento de informações. Com o advento 

do SIG, elencam-se diversas vantagens para a automatização dos processos, tais 

como a confiabilidade e a reprodutibilidade dos resultados, que podem ser 

organizados e facilmente acessados sob a forma de bases de dados digitais 

(SAUNDERS, 1999 apud RIBEIRO, 2005). 

Com o desenvolvimento tecnológico, pela cartografia digital e os sistemas de 

informações geográficas, a geração de mapas e cartas está cada vez mais ágil e 

rápida, com expressiva facilidade dos processos de integração de dados e 

atualização dos produtos cartográficos, à medida que novas informações são 

geradas ou adquiridas (SOBREIRA e SOUZA, 2012). 

Nowatzki et al. (2010) afirmam que o SIG pode ser uma excelente ferramenta, 

visto que permite a realização de mapeamentos com maior precisão, além de 

permitir a delimitação em diversas categorias. Para Sobreira e Souza (2012), o 

mapeamento pode ser feito a partir de uma abordagem integrada dos aspectos do 
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meio físico, sendo, atualmente, fundamental que as análises sejam feitas a partir da 

integração das informações em ambiente de sistema de informações geográficas. As 

vantagens elencadas pelos autores são: a rapidez nas análises espaciais 

(qualitativas e quantitativas), grande capacidade de armazenamento de dados e 

possibilidade de melhoria sistemática do modelo com a entrada de novas 

informações. 

Câmara et al. (1996) apresentam duas importantes características de um SIG. 

Primeiro, a possibilidade de integração, numa única base de dados, de informações 

geográficas provenientes de distintas fontes. Segundo, a existência de mecanismos 

para recuperar, manipular e visualizar estes dados, através de algoritmos de 

manipulação e análise. 

“Numa visão abrangente, pode-se considerar que um SIG tem os seguintes 

componentes: interface com usuário; entrada e integração de dados; funções de 

processamento; visualização e plotagem; e armazenamento e recuperação de 

dados” (CÂMARA et al., 1996, p. 22). 

Higashi (2006) apresenta alguns conceitos básicos para a utilização de um 

SIG no mapeamento geotécnico. Os mesmos estão a seguir apresentados. 

 

a) Mapas temáticos 

São mapas que mostram uma região geográfica dividida por polígonos, de 

acordo com o tema em questão. Estes mapas são geralmente o resultado das 

análises propostas (HIGASHI, 2006). 

 

b) Topologia 

Câmara e Ortiz (1998) definem topologia como a estrutura de 

relacionamentos espaciais, tais como vizinhança, proximidade e pertinência, que se 

estabelecem entre objetos geográficos.  

Pinto (2009, p. 13) cita ainda que “a topologia é um conjunto de regras e 

comportamentos que se estipulam como pontos, linhas e polígonos e partilham 

geometrias coincidentes”. 

“A topologia é importante em Sistemas de Informações Geográficas porque 

muitas operações em análises espaciais não necessitam de coordenadas, apenas 

de informações topológicas” (MAFRA JÚNIOR, 2007, p. 17). 
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c) Atributos 

Os atributos são características não gráficas de uma feição geográfica, cuja 

descrição é feita por meio de números ou caracteres (ESRI, 1996 apud HIGASHI, 

2006). 

 

d) Objetos vetoriais 

Segundo Higashi (2006), conforme demonstrados na Figura 9, são objetos 

vetoriais: 

 Pontos: indicam a localização geográfica por um conjunto de coordenadas 

e são adimensionais. 

 Nós: também são objetos adimensionais e servem como junção topológica 

a uma linha ou como ponto extremo, de início ou fim. 

 Segmentos lineares: linha reta que une dois pontos. 

 Sequências lineares: sequência de segmentos lineares sem nós. 

 Cadeia: sequência de segmentos lineares, porém com nó inicial e final. 

 Anel: uma poligonal fechada formada por uma sequência de cadeias ou 

sequências lineares. 

 Polígono: idem ao anel, porém considerando também a sua área interna.  

 

FIGURA 9 - Objetos vetoriais. 

 
Fonte: Higashi (2006). 
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e) Dados vetoriais 

A unidade fundamental de um dado vetorial é o par de coordenadas X e Y. O 

dado vetorial representa graficamente o mundo real por meio destas coordenadas e 

se fazem presentes como três formas básicas: as entidades pontuais, lineares e 

poligonais (MAFRA JÚNIOR, 2007). 

O elemento pontual é um par ordenado (x, y) de coordenadas espaciais que 

identifica localizações ou ocorrências no espaço. O elemento linear é utilizado para 

guardar feições unidimensionais e é composto por um conjunto de pontos 

conectados. O polígono é uma região delimitada por uma ou mais linhas, 

conectadas entre si, de modo que o último ponto de uma linha seja idêntico ao 

primeiro da próxima (HIGASHI, 2006). Um polígono pode ainda ser definido como 

um objeto espacial que representa áreas bidimensionalmente, através da definição 

do contorno da área da entidade (PAREDES,1994 apud GUESSER, 2016). 

 

f) Objetos matriciais 

Segundo Ferreira (2006), os dados matriciais podem representar qualquer 

elemento do mundo real por meio de células ou pixels. Uma estrutura matricial 

consiste em uma matriz bidimensional, composta por linhas e colunas, que pode ser 

matematicamente definida como uma função f(x, y). 

“Resumidamente pode-se dizer que se trata de imagens ou figuras, digitais, 

que possuem uma estruturação matricial intrínseca que tem como representação a 

sua imagem. Da mesma forma que os pares de coordenadas (x,y) exibem seus 

vetores, as matrizes exibem suas imagens” (MAFRA JÚNIOR, 2007, p. 14). 

A representação matricial simula um espaço como uma superfície plana, em 

que cada célula representa uma porção do terreno. A relação entre o tamanho da 

célula e a área por ela coberta no terreno indica a resolução do sistema (HIGASHI, 

2006). 

As representações matriciais e vetoriais são adequadas para a estruturação 

de diversos campos temáticos, no entanto, para a produção de documentos onde se 

requer maior precisão, a representação vetorial é mais adequada (HIGASHI, 2006). 
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FIGURA 10 - Comparação entre dados matriciais (raster) e vetoriais com o mundo 
real. 

 
Fonte: adaptado de Pinto (2009). 

 

g) Tabela de feições 

Refere-se a uma tabela capaz de arquivar informações sobre o conjunto de 

feições de um mapa qualquer (HIGASHI, 2006). Uma feição, com seus atributos, é 

representada por cada linha da tabela. As feições podem ser de geometria pontual, 

linear ou poligonal, contendo pelo menos coordenadas x e y (PINTO, 2009). 

 

 GEOESTATÍSTICA 2.4.

Os Sistemas de Informação Geográfica - SIG permitem a visualização 

espacial de diversas informações, desde que se tenha disponível um banco de 

dados abrangente e uma base geográfica adequada. A aplicação destas 

ferramentas se faz vantajosa em diversas áreas, tais como saúde, meio ambiente, 

geologia, agronomia, entre outras. O desafio em cada uma delas é mensurar as 

propriedades e os seus relacionamentos, levando em conta a localização e o padrão 

espacial do fenômeno em estudo. É esta a questão central verificada pela Análise 

Espacial de Dados Geográficos (INPE, 2004). 

Representação Matricial / Raster 

Representação Vetorial 

Mundo Real 
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Para Fernandes (2014), são diversas as metodologias disponíveis para a 

análise espacial de dados, mas a característica comum entre elas é a necessidade 

de georreferenciamento das informações. INPE (2004) descreve que a taxonomia 

mais utilizada para caracterizar os problemas de análise espacial considera três 

tipos de dados. São eles: 

 Eventos ou padrões pontuais: os fenômenos são representados através de 

ocorrências identificadas como pontos no espaço. São chamados 

processos pontuais. 

 Superfícies contínuas: baseiam-se na distribuição, regular ou irregular, de 

um conjunto de amostras de campo. 

 Áreas com contagens e taxas agregadas: são dados associados a 

levantamentos populacionais, ou seja, que se referem a indivíduos 

localizados no espaço.  

Segundo INPE (2004), para o tratamento e análise de dados de superfícies 

utiliza-se um conjunto de amostras pontuais, para o qual se aplica um procedimento 

de interpolação, em um ambiente de geoprocessamento, capaz de gerar uma 

representação na forma de grade regular, como ilustrado na Figura 11. 

 

FIGURA 11 - Ilustração do processo de interpolação: amostras (cruzes) e 
aproximação da superfície por uma grade regular (círculos). 

 
Fonte: INPE (2004). 

 

Segundo Vieira et al. (1983), a geoestatística fornece um método para a 

análise das propriedades espaciais e temporais em um conjunto de dados e um 
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método de interpolação entre pontos selecionados. Para Allessi (2011), uma das 

vantagens desta ferramenta é que a mesma permite descrever características de 

uma determinada região, mesmo com um número pequeno de amostras.  

 
A natureza não apresenta variáveis com um padrão de distribuição 
usual da estatística clássica, tais como: a normalidade e a 
independência dos dados. A estatística clássica apresenta modelos 
geralmente relacionados à verificação da distribuição de frequência 
dos dados; enquanto a geoestatística relaciona a interpretação da 
distribuição estatística, bem como a correlação espacial das 
amostras. Com isso a geoestatística associa a distribuição estatística 
dos dados no espaço, ferramenta de extrema importância para 
análise de dados geotécnicos (ALLESSI, 2011, p. 121). 

 

A geração de superfícies a partir de amostras de dados distribuídos pode ser 

executada por diversos métodos de interpolação, mas a dificuldade reside em definir 

qual o método que melhor traduz a superfície real. Cada método de interpolação 

apresenta suas vantagens e desvantagens, que dependem das características dos 

dados disponíveis (CARUSO e QUARTA, 1998). 

É inevitável a presença de erros e incertezas em métodos de interpolação, 

porém é aceitável trabalhar com estas estimativas. Preza-se, portanto, pela escolha 

de um método que resulte em menos erros possível, avaliando quais os principais 

fatores que influenciam o erro do modelo, tais como: número de amostras, 

proximidade das amostras, distribuição espacial das amostras, natureza do 

fenômeno, entre outros (ALLESSI, 2011). 

Entre os modelos de interpolação consagrados, pode-se citar: Triangulação, 

Reticulação, Triangulação Linear, Inverso Ponderado da Distância, Mínima 

Curvatura, Superfície de Tendência, Krigagem, entre outros (INPE, 2004; LANDIM, 

2000; SANTOS, 2016). 

 

 Krigagem 2.4.1.

Para Landim (2000), o método de krigagem é reconhecido como a melhor 

estimativa linear e não tendenciosa, quando se dispõe de um variograma 

adequadamente elaborado. INPE (2004) afirma que, inicialmente, o método de 

krigagem foi desenvolvido para solucionar problemas de mapeamentos geológicos, 

porém foi expandido com sucesso para mapeamentos em outras áreas, tais como 

solos, hidrologia, atmosfera, entre outros. Vieira et al. (1983) citam estudos nas 
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áreas de mineração, hidrologia e ciências do solo que aplicaram o método com 

sucesso. Estudos mais recentes na área de mapeamento geotécnico mostram a 

aplicabilidade de krigagem para este tema e, portanto, é o método selecionado para 

o presente trabalho. 

O termo krigagem, tradução do francês krigeage, e do inglês kriging, se deve 

ao pesquisador Daniel Krige, que foi o pioneiro em introduzir o uso de médias 

móveis para evitar a superestimação sistemática de reservas em mineração (INPE, 

2004; FERNANDES, 2014). 

Segundo INPE (2004), quando empregadas técnicas de krigagem em um 

estudo, são seguidos os seguintes passos: 

(a) análise exploratória dos dados; 

(b) análise estrutural (modelagem da estrutura de correlação espacial); 

(c) interpolação estatística da superfície. 

Segundo Allessi (2011, p. 131), “a krigagem leva em consideração o número 

de amostras utilizadas; as posições das amostras na área a ser avaliada; as 

distâncias entre as amostras e a zona a ser estimada e a continuidade espacial da 

variável em estudo”. 

“Trata-se de um processo de estimação por médias móveis, de valores de 

variáveis distribuídas no espaço a partir de valores adjacentes, enquanto 

considerados como interdependentes por uma função denominada variograma” 

(LANDIM e STURARO, 2002, p. 3). 

O variograma apresenta o grau de dependência espacial entre as amostras, 

ou seja, indica para qual máxima distância ainda é verificada correlação entre os 

pontos (SANTOS, 2016). A partir do variograma a krigagem seleciona os pesos 

ótimos a serem vinculados às amostras com valores conhecidos que irão estimar os 

pontos desconhecidos. Busca-se nesse processo minimizar a variância estimada por 

meio de uma série de técnicas de análise de regressão (LANDIM e STURARO, 

2002). 

O que difere a krigagem de outros métodos de interpolação é a forma como 

os pesos são atribuídos às amostras. O método tem como princípio a estimativa de 

um ponto a partir da ponderação dos vizinhos mais próximos, com a observância 

dos critérios de não tendenciosidade. Em outras palavras, a diferença para o mesmo 
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ponto deve ser nula entre os valores estimados e os observados e a variância 

mínima (FERNANDES, 2014). 

Para Dias (2013), o variograma experimental ou variograma das amostras �(h) é calculado a partir da diferença média quadrada entre pares de dados que 

pertencem a certa classe de distância, conforme expressa a Equação 5. 

 γ(h) =
12�∑ [�(��) − �(�� + ℎ)]2�(ℎ)�=1       (5) 

 

Onde, �(h) = variância experimental; 

Z (xi) = valor da variável medida na posição xi; 

Z (xi + h) = Valor da variável medida na posição x(i+h); 

N = número de pares de dados para a distância de separação (h); 

i = posição da amostra; 

h = distância que separa duas amostras (m). 

 

Landim e Sturaro (2002) relatam que o termo mais correto para esta função 

seria semi-variograma, pois a somatória de diferenças ao quadrado é dividida por 

duas vezes o número de pares de valores analisados, no entanto, o termo 

variograma é sintético e, portanto, usual. 

O variograma ou semi-variograma experimental deve ser ajustado a um 

modelo teórico, com o fornecimento dos parâmetros: alcance (a), efeito pepita (C0) e 

patamar (C). A Figura 12 apresenta estes parâmetros e ilustra que, em termos 

teóricos, a variância cresce com o incremento de distância, até atingir um valor 

constante, que corresponde às variações aleatórias (FERNANDES, 2014; SANTOS, 

2016). 
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FIGURA 12 - Variograma experimental, modelo teórico e seus parâmetros. 

 
Fonte: Dias (2013). 

 

Landim (2000) apresenta algumas vantagens e limitações do método, 

conforme transcrito na Tabela 6. 

 

TABELA 6 - Vantagens e desvantagens do método de krigagem. 

VANTAGENS DESVANTAGENS 
Valores estimados baseiam-se no variograma; 
se for apropriado, fornece as seguintes 
informações: 
 

 parâmetros adequados de 
amostragem: número de amostras, 
distribuição e densidade; 

 parâmetros adequados de busca: 
tamanho da área de busca, forma 
(circular ou elipsóide) e, se elipsóide, 
orientação do eixo principal; 

 parâmetros adequados da grade: 
tamanho das células, forma e 
orientação; 

 natureza da distribuição espacial da 
variável investigada: uniformidade da 
distribuição, importância relativa da 
influência espacial x casual; 

 previsibilidade da variação espacial da 
variável avaliada. 

 
 

 O usuário pode não compreender o 
uso dos controles matemáticos e 
apesar disto resultados são sempre 
obtidos. 

 É necessário tempo para preparo 
do variograma e entendimento de 
geoestatística. 
 

 Pode não ser possível a construção 
de um variograma adequado devido 
à natureza da variação espacial da 
variável analisada. Isto pode ocorrer 
devido à magnitude da amostragem 
e por erros analíticos. 

 Requer longo tempo de computação 
para grupos de dados grandes ou 
complexos. 

 Necessidade de software 
capacitado. 
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VANTAGENS DESVANTAGENS 
Se o variograma for apropriado controla a 
krigagem, com as seguintes vantagens: 
 
 evita ponderação arbitrária dos pontos 

amostrados; 
 permite a determinação das melhores 

estimativas sem tendenciosidade: o 
melhor estimador é aquele que produz 
a melhor precisão (menor variância); 

 permite o estabelecimento de limites 
de confiança, indicando se os 
resultados são aceitáveis e se a 
estratégia de amostragem deve ser 
modificada; 

 precisão, contornos suaves, artefatos 
indesejáveis raros a não ser nas 
bordas do mapa. 

 interpolador exato: os valores 
estimados para os nós das células é 
exatamente igual ao valor amostrado 
naquela posição. 

 estima além dos limites máximo e 
mínimo dos valores dos pontos 
amostrados. 

 modela tanto tendências regionais 
quanto anomalias locais. 

 calcula variâncias dos pontos 
estimados(erros), que podem ser 
utilizadas para:  
o quantificar um intervalo de valores 

(±) para os pontos estimados, 
definindo estimativas realistas; 

o calcular intervalos de confiança 
para verificar a probabilidade dos 
valores ocorrerem dentro de um 
intervalo de ± 2 unidades de 
desvio padrão da média; 
variâncias mapeadas podem 
indicar locais para adensamento 
da amostragem. 

QUANDO USAR QUANDO NÃO USAR 
 Estiverem presentes tanto tendências 

regionais quanto anomalias locais. 
 Anomalia local não presente em toda a 

área, por ex. em ambiente fluvial. 
 Quiser estimar com base em uma 

média global. 
 Tiver dados irregularmente amostrados 

ou agrupados (clustered). 

 Menos de 30 pontos amostrados: 
número insuficiente de pares para 
modelar o variograma. 

 Valores discrepantes de Z: removê-
los antecipadamente. 

 Erro grande e inexplicado (efeito 
pepita pronunciado). 

 Amostras de populações Diversas. 

Fonte: Landim (2000). 
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 MAPEAMENTO GEOTÉCNICO 2.5.

 

 Definição 2.5.1.

Segundo International Association of Engineering Geology - IAEG (1976, p.11, 

tradução do autor): 

 

O mapa geotécnico é um tipo de mapa geológico que fornece uma 
representação generalizada de todos os componentes de um 
ambiente geológico de significância para o planejamento do uso do 
solo e para projetos, construções e manutenções, quando aplicados 
à engenharia civil e de minas. 

 

Para Higashi (2006), o mapeamento geotécnico traz a representação das 

principais caraterísticas geomecânicas de um solo em um mapa. O método permite 

a previsão do comportamento das unidades geotécnicas mapeadas, de acordo com 

a sua aplicação na engenharia. 

“O mapeamento geotécnico tem demonstrado sua importância e eficiência, 

como ferramenta e/ou metodologia, tanto para análise do meio físico como para 

orientar o planejamento territorial, seja ele urbano ou ambiental” (BASTOS, 2005, p. 

24). 

Para Diniz (1998 apud DINIZ, 2012), as cartas geotécnicas podem ser 

classificadas em três tipos, segundo a sua finalidade: 

 Cartas de aptidão à urbanização, aplicadas ao ordenamento territorial; 

 cartas de suscetibilidade, perigo e riscos geológicos em avaliação de 

processos do meio físico; 

 cartas para estudos de viabilidade e projetos de implantação de 

empreendimentos de infraestrutura. 

Zuquette e Gandolfi (1990 apud RODRIGUES, 2008) listam os elementos que 

devem ser considerados na elaboração de mapas geotécnicos, tais como: 

 Características das rochas e dos materiais inconsolidados: distribuição, 

formação, estrutura, homogeneidade e propriedades físicas e mecânicas 

dos materiais rochosos; 

 condições geodinâmicas internas: associadas a fenômenos sísmicos e 

vulcânicos; 
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 condições geodinâmicas externas: correlacionadas com processos 

erosivos e de movimentos de massa em encostas; 

 condições hidrogeológicas: decorrentes de nível d’água em terrenos, 

fluxos e propriedades químicas do lençol freático; 

 condições geomorfológicas: relevo, declividade, curvatura, entre outros. 

Aspectos importantes para o planejamento urbano; 

 modificações artificiais do meio físico e materiais de construção: ações 

antrópicas e seus impactos. 

Zuquette e Gandolfi (1990 apud RODRIGUES, 2008) apresentam ainda os 

principais fatores que influenciam a qualidade dos mapas geotécnicos: 

 Grau de complexidade das condições geotécnicas: as características da 

área em estudo podem ser diversas (pedologia, geologia, geomorfologia, 

entre outros); 

 escala do mapa: a adoção da escala para a elaboração do mapa governa 

a precisão da investigação;  

 número de pontos documentados: de acordo com a escala, a finalidade do 

projeto e a precisão demandada; 

 tipo de carta geotécnica: elaboração de acordo com a finalidade do 

trabalho; 

 tamanho e forma da área: relacionada ao custo, tempo, número de 

profissionais envolvidos e quantidade de ensaios. 

 

 Metodologias de mapeamento geotécnico 2.5.2.

O mapeamento geotécnico é uma prática mundial e há diferentes 

metodologias desenvolvidas, ou adaptadas, em função das diversas condições 

geográficas e da variedade de tipos de solos encontrados nas regiões em estudo 

(HIGASHI, 2006). 

Rodrigues (2008); Higashi (2006) e Guesser (2016) citam que entre os 

diversos métodos internacionais consagrados de mapeamento geotécnico, estão: 

Moldenhawer (1919), Stremme (1932), Muller (1938), Groschopf (1951), Benz 

(1951), Gwinner (1956), International Association of Engineering Geology and 

Environmental - IAEG (1970), Pattern Unit Component Evaluation - PUCE (1970), 
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Francesa (1972), Zonas Expostas a Riscos de Movimentos do Solo - ZERMOS 

(1972), Mathewson e Font (1974) e Matula (1976). 

Para Higashi (2006), no Brasil, contribuições significativas para metodologias 

de mapeamento geotécnico são provenientes dos seguintes pesquisadores ou 

entidades: 

 Metodologia do Instituto de Geologia da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro - UFRJ, apresentada em Barroso (1989); 

 Metodologia do Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo - IPT; 

 Proposta de Zuquette (1987); 

 Metodologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, por 

Davison Dias (1995). 

 

 Metodologia por Davison Dias (1995) 2.5.3.

Segundo Mafra Júnior (2007), Davison Dias estuda o comportamento dos 

solos tropicais e subtropicais desde 1985, correlacionando-os com os conceitos 

pedológicos. A publicação de Davison Dias, no ano de 1995, propôs uma 

metodologia de mapeamento geotécnico de grandes áreas, para solos tropicais, 

baseada na formulação de um mapa temático geotécnico, onde os mapas litológico 

e pedológico são utilizados como indicadores de comportamento geomecânico de 

unidades geotécnicas (HIGASHI, 2006). 

Davison Dias (1995) apresenta a técnica de superposição de cartas 

geológicas, pedológicas e topográficas, que geram uma nova carta, capaz de 

estimar as unidades geotécnicas. Para cada unidade geotécnica avalia-se a 

geologia, para verificação das camadas de alteração; a pedologia, para verificação 

dos horizontes superficiais; e a topografia, que auxilia na delimitação das unidades.  

“Em suma, a metodologia utiliza-se principalmente do cruzamento dos mapas 

Geológico e Pedológico para que se obtenha um terceiro mapa de estimativa de 

comportamento dos solos, o mapa geotécnico” (HIGASHI, 2002, p. 28). 

Além da pedologia e geologia, o método considera ainda outros fatores, tais 

como geomorfologia, hidrografia, zoneamento de uso do solo, entre outros. Estes 

dados, em conjunto com visitas técnicas em campo e ensaios geotécnicos, de 

campo e/ou laboratório, são a base para o resultado almejado, o mapeamento 
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geotécnico (MAFRA JÚNIOR, 2007). A Figura 13 representa graficamente a 

metodologia proposta. 

 

FIGURA 13 - Princípio básico da metodologia de mapeamento de Davison Dias. 

               
 

 
Fonte: adaptado de Mafra Júnior (2007). 

 

Segundo Davison Dias (1995), as unidades geotécnicas são classificadas 

através da simbologia “ABCxyz”, sendo que as letras maiúsculas correspondem à 

classificação pedológica do horizonte superficial (A e B), enquanto as letras 

minúsculas representam a geologia, caracterizando os horizontes profundos (C, RA 

e R).  

Para a classificação dos horizontes superficiais, Davison Dias (1995) indica o 

sistema de classificação pedológico publicado por Camargo et al. (1987). A Tabela 7 

apresenta as classes pedológicas.  

Na classificação geológica é utilizada a rocha dominante, como apresentado 

na Tabela 8. No caso de haver mais de uma litologia dominante no material do 

substrato, separam-se por vírgulas as siglas destas litologias. 
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TABELA 7 - Simbologia simplificada das classes pedológicas. 

SIGLA CLASSIFICAÇÃO SIGLA CLASSIFICAÇÃO 

A Aluviais P Podzois Indiscriminados 

AQ Areias Quartzosa PB Podzólico Bruno-Acinzentado 

B Brunizem PE Podzólico Vermelho-Escuro 

BT Brunizem Vértico PL Planossolo 

C Cambissolo PLV Planossolo Vértico 

CB Cambissolo Bruno PLP Planossolo Plíntico 

GH Glei PT Plintossolo 

HO Solo Orgânico PV Podzólico Vermelho-Amarelo 

LA Latossolo Amarelo R Litólico 

LB Latossolo Bruno TR Terra Roxa Estruturada 

LBC Latossolo Bruno Cambico TB Terra Bruna-Estruturada 

LBR Latossolo Bruno-Roxo TBR Terra Bruna-Roxa 

LE Latossolo Vermelho-Escuro TBV Terra Bruna Podzólica 

LR Latossolo Roxo V Vertissolo 

LV Latossolo Vermelho-Amarelo   

Fonte: Davison Dias (2001 apud HIGASHI, 2002). 

 

TABELA 8 - Simbologia simplificada das classes geológicas. 

SIGLA CLASSIFICAÇÃO SIGLA CLASSIFICAÇÃO 

a Arenito g Granito 

ag Argilito ql Granulito 

an Andesito gn Gnaisse 

ar Ardósia gd Granitoide 

b Basalto ma Mármore 

br Brecha p Pelito 

c Conglomerado q Quatzito 

ca Calcáreo r Riolito 

cm Complexo metamórfico (*) si Sienito 

cr Carvão s Siltito 

d Diorito sq Sedimentos quaternários 

da Dacito st Sedimentos terciários 

f Folhelho x Xisto 

(*) Complexo formado por várias rochas metamórficas de difícil individualização. 

Fonte: Davison Dias (2001 apud HIGASHI, 2002). 
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A pedologia e a geologia, analisadas isoladamente, não são capazes de 

delimitar integralmente os horizontes dos solos (rasos e profundos). Apenas as 

unidades geotécnicas, estimadas pela superposição dessas informações, propiciam 

análise mais específica dos horizontes. Este é, portanto, um dos benefícios do 

método proposto por Davison Dias (VALENTE, 1999). 

A metodologia de Davison Dias (1995) para mapeamento geotécnico já foi 

adotada por vários autores como base de suas pesquisas. A Tabela 9 apresenta 

alguns dos trabalhos realizados. 

 

TABELA 9 - Trabalhos realizados com base na metodologia de mapeamento de 
Davison Dias (1995). 

AUTOR PESQUISA / ESTUDO 

Santos, 1997 Mapeamento geotécnico da cidade de Florianópolis/SC 

Lima Júnior, 1997 
Geração de base de dados digitais espaciais a partir dos mapas 
geológicos, pedológico e geotécnico do município de 
Florianópolis,SC 

Abitante, 1997 Pesquisas no meio oeste catarinense, relacionadas a obras 
rodoviárias em solos tropicais 

Duarte, 1999 
Empregou a metodologia com o auxílio de um software de 
Sistema de Informações Geográficas na análise do meio físico e 
do uso do solo na Lagoa da Conceição 

Valente, 1999 Mapeamento geotécnico de Porto Alegre 

Dassoler da Silva, 2000 Mapeamento da Bacia do Itacorubi em Florianópolis, com banco 
de dados de sondagens SPT 

Higashi, 2002 
Mapeamento geotécnico do norte do Estado do Rio Grande do 
Sul, caracterizando as propriedades geotécnicas dos Latossolos 
presentes na região 

Guaresi, 2004 Modelo de banco de dados geotécnicos vinculados a um sistema 
de informações georreferenciadas da grande Florianópolis 

Higashi, 2006 

Mapeamento geotécnico de Tubarão/SC, auxiliando na criação de 
uma metodologia de uso e ocupação dos solos de cidades 
costeiras brasileiras através de SIG com base no comportamento 
geotécnico e ambiental 

Mafra Júnior, 2007 
Mapeamento preliminar das unidades geotécnicas do município 
de Brusque/SC 

Reginatto, 2013 
Caracterização de movimentos de massa na bacia hidrográfica do 
Rio Cunha, Rio dos Cedros/SC 

Sbroglia, 2015 
Mapeamento geotécnico e das áreas suscetíveis a deslizamentos 
na microbacia do Ribeirão Baú, Ilhota/SC 

Christ, 2014 
Mapeamento de áreas suscetíveis ao colapso na bacia 
hidrográfica da Lagoa da Conceição, em Florianópolis/SC 

Guesser, 2016 
Mapeamento geotécnico da área urbana do município de Antônio 
Carlos (SC) aplicado ao planejamento do uso e ocupação dos 
solos 
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AUTOR PESQUISA / ESTUDO 

Thiesen, 2016 
Aplicação de ferramenta SIG para mapeamento geotécnico e 
cartas de aptidão para fundação a partir de ensaios SPT: um 
estudo de caso em Blumenau/SC 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

 MODELO SHALSTAB 2.6.

Dietrich e Asua (1998) relatam que Dietrich et al. (1992) conceberam o 

modelo SHALSTAB - Shallow Landslide Stability Analisys, que foi posteriormente 

testado e expandido por outros colaboradores, nas publicações de Dietrich et al. 

(1993), Montgomery e Dietrich (1994), Dietrich et al. (1995), Montgomery et al. 

(1998) e Dietrich e Montgomery (1998). 

O SHALSTAB é um modelo que permite mapear a suscetibilidade a 

movimentos superficiais em encostas. Ele resulta da combinação de dois módulos: 

hidrológico de estado uniforme e estabilidade de encosta infinita, que são aplicados 

a um modelo digital do terreno (DIETRICH e ASUA, 1998). 

O primeiro módulo, o hidrológico, permite a modelagem dos locais que 

estarão submetidos à saturação, e o segundo módulo, o de estabilidade de encosta 

infinita, simula a estabilidade da camada de solo assente sobre o embasamento 

rochoso. Para a análise desses módulos são fornecidos ao modelo os parâmetros 

climáticos da região em estudo e diversas propriedades geotécnicas do solo em 

questão (CARVALHO et al., [s.d.]). 

“O modelo SHALSTAB calcula a quantidade de chuva necessária para a 

deflagração de escorregamentos, considerando o fluxo de subsuperfície paralelo à 

superfície, a condutividade hidráulica e a espessura do solo uniformes para toda 

bacia” (VIEIRA e RAMOS, 2015, p. 163). 

Segundo Fernandes et al. (2001) a principal característica do SHALSTAB é a 

ênfase dada ao papel desempenhado pela topografia na deflagração dos 

movimentos de massa, englobando tanto a declividade quanto a área de 

contribuição. 
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 Modelo hidrológico de estado uniforme 2.6.1.

O’Loughlin (1986) desenvolveu um modelo hidrológico que definiu um padrão 

de equilíbrio de saturação do solo baseado na análise da área de contribuição a 

montante, na transmissividade do solo e na declividade. Este conceito considera que 

o fluxo ocorre por infiltração até um ponto de baixa condutividade, como por 

exemplo, o contato solo-rocha, e segue conforme a topografia (GUIMARÃES et al., 

2003a). 

“A condição de saturação é definida por um índice de umidade (W), que 

define a condição de saturação quando esta se apresenta em estado de equilíbrio, 

ou seja, não mais variando no tempo” (GUIMARÃES et al., 2003a, p. 140). 

O modelo hidrológico desenvolvido por O’Loughlin (1986 apud RAMOS et al., 

2002) é representado pela Equação 6. 

 

W =
�� .

��.����         (6) 

 

Onde: 

W = índice de umidade do solo, que pode ser obtido em função da razão h / z 

(espessura do solo / altura da coluna de água no subsolo); 

Q = intensidade da chuva (mm); 

T = transmissividade do solo (m2/dia), ou seja, o produto entre a 

condutividade hidráulica saturada e a espessura do solo;  

a = área de contribuição ou área drenada a montante (m²); 

b = comprimento de contorno unitário (resolução do grid - m); 

θ = declividade local medida em graus. 

 

 Modelo de estabilidade de encosta infinita 2.6.2.

Nas simulações por taludes infinitos os efeitos causados pelo atrito nas 

laterais e nas extremidades da massa em estudo são ignorados, e a análise é 

considerada em relação a um plano infinito de solo sobre um plano inclinado 

(GUIMARÃES et al., 2003a). 

“O modelo de estabilidade de encosta, baseado na teoria do talude infinito, 

simula o grau de estabilidade de uma determinada porção do solo localizada sobre o 
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afloramento rochoso” (RAMOS et al., 2002, p. 55). O modelo é representado pela 

Equação 7. 

 ℎ� =
�′�������2����∅ +

���� �1 − �������∅�      (7) 

 

Onde: 

h = altura da coluna de água no subsolo (m); 

z = espessura do solo (m);  

C’ = coesão efetiva do solo (kPa); 

g = aceleração da gravidade (m/s2); 

ρs = densidade do solo saturado (kg/m3); 

ρw = densidade da água (kg/m3); 

Ø = ângulo de atrito do solo (graus); 

θ = declividade local (graus). 

 

 Combinação entre os modelos 2.6.3.

O resultado da combinação dos dois módulos do modelo, para solos 

coesivos, é apresentado pela Equação 8. A implementação desses cálculos para 

cada célula dentro de um grid da área estudada, em um ambiente SIG, permite 

classificar a área em termos de suscetibilidade à ocorrência de movimentos de 

massa. Quanto maior for valor absoluto da razão Qc/T, maior será a instabilidade do 

local (FERNANDES et al., 2001). 

 ��� =
����
(�/�)

� �′�������2����∅ +
���� �1 − �������∅��     (8) 

 

Onde: 

Qc = chuva crítica necessária para a ruptura; 

T = transmissividade do solo (m2/dia), ou seja, o produto entre a 

condutividade hidráulica saturada e a espessura do solo;  

θ = declividade local (graus); 

a = área de contribuição ou área drenada a montante (m²); 
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b = comprimento de contorno unitário (resolução do grid - m); 

C’ = coesão efetiva do solo (kPa); 

ρw = densidade da água (kg/m3); 

g = aceleração da gravidade (m/s2); 

z = espessura do solo (m);  

Ø = ângulo de atrito do solo (graus); 

ρs = densidade do solo saturado (kg/m3). 

Montgomery e Dietrich (1994 apud RAMOS et al., 2002) simplificaram a 

Equação 8 para os casos em que a coesão do solo não é considerada. A Equação 9 

apresenta o modelo simplificado em função de Q/T e a Equação 10 apresenta a 

simplificação em função de a/b. 

 �� =
����
(�/�)

����� �1 − �������∅��       (9) 

 �� =
���� �1 − �������∅� �� ����       (10) 

 

A obtenção dos dados topográficos, declividade (θ) e área de contribuição por 

comprimento de contorno unitário (a/b), se faz por meio do Modelo Digital do Terreno 

- MDT. Os parâmetros do solo, densidade (ρ), ângulo de atrito (Ø) e coesão efetiva 

(c’) são parâmetros estimados com base em sondagens, ou quando se dispõe de 

ensaios de laboratório. Com relação à transmissividade do solo (T) e à precipitação 

efetiva (Q), Montgomery e Dietrich (1994 apud RAMOS et al., 2002) adotaram um 

valor constante de T para toda a base de dados e simularam diferentes valores de 

descarga hidráulica Q. 

Na Figura 14 a linha tracejada representa o limite de saturação e a linha 

pontilhada é definida a partir dos valores obtidos pela Equação 10, sendo função da 

razão a/b e da declividade. As letras de A a G são as porções do gráfico que 

representam as condições de estabilidade mostradas na Tabela 10. A verificação 

das classes instáveis é um procedimento útil para a calibração do modelo a partir da 

correlação dos parâmetros topográficos com o mapa de cicatrizes dos deslizamentos 

pretéritos (RAMOS et al., 2002). 
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FIGURA 14 - Razão a/b em função da tan θ (eixos em logaritmo). 

 
Fonte: adaptado de Ramos et al. (2002). 

 

TABELA 10 - Classes referentes às condições de estabilidade e saturação em 
função da razão a/b e tanθ. 

CLASSE DE ESTABILIDADE CONDIÇÃO 

A) Incondicionalmente estável e saturado a/b > (T/Q)sen θ e tan θ tan Ø (1-ρw/ρs) 
B) Incondicionalmente estável e não 
saturado 

a/b < (T/Q)sen θ e tan θ tan Ø (1-ρw/ρs) 

C) Estável e não saturado 

 
a/b < (T/Q)sen θ e tan Ø (1-ρw/ρs) < tan θ  
<tan Ø �� <

���� �1 − �������∅� �� ���� 

 

D) Instável e não saturado 

 
a/b < (T/Q)sen θ e tan Ø (1-ρw/ρs) < tan θ  
<tan Ø �� ≥ ���� �1 − �������∅� �� ���� 

 

E) Instável e saturado 

 
a/b > (T/Q)sen θ e tan Ø (1-ρw/ρs) < tan θ  
<tan Ø �� >

���� �1 − �������∅� �� ���� 

 
F) Incondicionalmente instável e não 
saturado 

Tan θ > tan Ø e a/b < (T/Q)sen θ 

G) Incondicionalmente instável e saturado Tan θ > tan Ø e a/b > (T/Q)sen θ 

Fonte: Dietrich e Montgomery (1998 apud RAMOS et al. 2002). 

Limite de saturação 

Equação 
10 
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 Validações 2.6.4.

Desde a década de 1990 diversos estudos nos Estados Unidos foram 

conduzidos com a aplicação do modelo matemático SHALSTAB, sendo que no 

Brasil ele começou a ser utilizado a partir do ano 2000 e vem apresentando 

resultados satisfatórios (RAMOS et al., 2002). A Tabela 11 lista alguns dos trabalhos 

realizados com a aplicação do método. 

 

TABELA 11 - Alguns dos trabalhos realizados com base no modelo SHALSTAB. 

AUTOR PESQUISA / ESTUDO 

Ramos et al., 2002 
Aplicação do modelo SHALSTAB em ambiente ArcView para o 
mapeamento de áreas susceptíveis a escorregamento raso na 
região do Quadrilátero Ferrífero (MG) 

Guimarães et al., 2003 
Parametrização das propriedades do solo para um modelo de 
controle topográfico em deslizamentos superficiais: aplicação no 
Rio de Janeiro 

Fernandes et al., 2004 Controles topográficos de deslizamentos de terra no Rio de 
Janeiro: evidência de campo e modelagem 

Guimarães et al., 2009 
Análise temporal das áreas susceptíveis a escorregamentos 
rasos no Parque Nacional da Serra dos Órgãos (RJ) a partir de 
dados pluviométricos 

Reginatto, 2013 
Caracterização de movimentos de massa na bacia hidrográfica 
do Rio Cunha, Rio dos Cedros/SC 

Sbroglia, 2015 
Mapeamento geotécnico e das áreas suscetíveis a 
deslizamentos na microbacia do Ribeirão Baú, Ilhota/SC 

Guesser, 2016 
Mapeamento geotécnico da área urbana do município de 
Antônio Carlos (SC) aplicado ao planejamento do uso e 
ocupação dos solos 

Caramez, 2017 

Mapeamento geotécnico da microbacia do Itacorubi - 
Florianópolis/SC - aplicação do modelo SHALSTAB para a 
confecção de mapa de suscetibilidade a deslizamentos rasos de 
encostas 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Os trabalhos listados na Tabela 11 verificaram a eficácia e a validação do 

método e as constatações dos autores são descritas a seguir. 

Ramos et al. (2002) aplicaram o modelo para mapeamento de áreas 

suscetíveis a escorregamentos rasos na região do Quadrilátero Ferrífero (MG). Os 

resultados obtidos mostraram que o modelo SHALSTAB é uma ferramenta eficaz 

para identificar zonas de suscetibilidade à ocorrência de escorregamentos rasos, 
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mesmo que tenham sido usados dados de uma escala relativamente pequena para 

este propósito (1:50.000). 

Guimarães et al. (2003b) mapearam o maciço da Tijuca, no Rio de Janeiro, 

quanto à suscetibilidade a escorregamentos rasos. Os resultados mostraram que 

quase a totalidade dos escorregamentos pretéritos se localizou nas áreas de alta 

suscetibilidade mapeadas, o que comprova o excelente desempenho do modelo. 

Fernandes et al. (2004) também mapearam com o uso do modelo SHALSTAB 

o maciço da Tijuca, especificamente as bacias Quitite e Papagaio. Os resultados 

conduziram para a validação do modelo em áreas tropicais íngremes, onde a maioria 

dos movimentos de massa em um ambiente tropical tão complexo é conduzida por 

variáveis topográficas. Ainda, as áreas instáveis do maciço foram detectadas como 

polígonos alongados, tais como cicatrizes, que indicam a proximidade do modelo 

matemático com as condições reais de campo.  

Guimarães et al. (2009) aplicaram o modelo para a previsão de ocorrência a 

escorregamentos rasos no Parque Nacional da Serra dos Órgãos - PARNASO, com 

intuito de identificar na paisagem a variabilidade espacial dos locais suscetíveis a 

escorregamentos rasos ao longo do ano. O SHALSTAB possibilitou determinar não 

só as zonas suscetíveis a escorregamentos rasos espacialmente, mas também a 

dinâmica sazonal da ocorrência deste fenômeno. 

Reginatto (2013) mapeou as áreas instáveis a movimentos de massa, com 

ênfase em escorregamentos translacionais, da bacia hidrográfica do Rio Cunha, em 

Rio dos Cedros/SC, por meio da aplicação do SHALSTAB. Os resultados obtidos 

com o modelo mostraram áreas de instabilidade com características ambientais 

similares às encontradas em campo. 

Sbroglia (2015) fez uso da metodologia para elaborar mapa geotécnico e 

mapa de suscetibilidade a deslizamentos da bacia do Ribeirão Baú, em Ilhota/SC, 

que foi cenário de significativos desastres em 2008. As áreas instáveis do modelo 

foram confrontadas com os registros de ocorrências de movimentos de massa na 

região. Os resultados mostraram um bom desempenho do modelo, apresentando 

91% dos deslizamentos coincidentes com áreas mapeadas como instáveis e 9% em 

áreas de média instabilidade, sendo que na área considerada estável não ocorreram 

deslizamentos. 
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Guesser (2016) aplicou o modelo SHALSTAB no mapeamento da área 

urbana do município de Antônio Carlos/SC. Foram gerados mapas de ordenamento 

territorial, geotécnico e de suscetibilidade a deslizamentos rasos. Quanto ao mapa 

de suscetibilidade a deslizamentos, gerado com a aplicação do SHALSTAB, o autor 

realizou aferição por meio da sobreposição com cicatrizes. O resultado obtido foi que 

95% das cicatrizes mapeadas estavam localizadas em áreas classificadas como 

instáveis pelo mapa, mostrando assim a validação do modelo. 

Caramez (2017), por meio do SHALSTAB, gerou três mapas de 

suscetibilidade a deslizamentos rasos para a microbacia do Itacorubi, em 

Florianópolis/SC. O autor realizou sobreposições dos mapas gerados com dados de 

declividade, unidades geotécnicas e mancha urbana, que validaram o modelo. Entre 

seus resultados, constatou que o modelo SHALSTAB é influenciado diretamente 

pela variação de parâmetros físicos e de resistência dos solos. 

O Laboratório de Mapeamento Geotécnico da Universidade Federal de Santa 

Catarina - LAMGEO desenvolve estudos de mapeamento geotécnico para variados 

fins, para diversos municípios do estado de Santa Catarina, e possui experiência na 

utilização do modelo SHALSTAB.  

 

 Limitações  2.6.5.

Guimarães (2000 apud ZAIDAN e FERNANDES, 2009) comprova os bons 

resultados do modelo SHALSTAB, porém ressalta que o mesmo é aplicável somente 

à avaliação de escorregamentos do tipo translacionais rasos, onde o plano de 

transição entre o solo e a rocha seja bem definido. Portanto, não é aplicável a áreas 

com solos espessos, com baixa declividade, com afloramentos rochosos e áreas 

escarpadas. 

Witt (2005) aplicou o modelo SHALSTAB em um estudo para investigar e 

prever áreas instáveis na bacia hidrográfica Francesa, na Carolina do Norte. O 

modelo mostrou-se adequadamente preciso para área em questão, porém a autora 

listou algumas desvantagens quanto a sua aplicação. As limitações listadas foram 

quanto à necessidade de dados específicos de solos para parametrizar o modelo e a 

não consideração de fatores como umidade antecedente ou o efeito que a estrutura 

geológica pode ter sobre a concentração do fluxo de águas subterrâneas.  
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Riffel et al. (2016) afirmam em seu estudo o desempenho satisfatório do 

modelo, porém ressaltam a sua limitação quanto à necessidade de dados de grande 

resolução, para uma boa resposta da análise. Teixeira et al. (2012) também relatam 

o bom desempenho do modelo de base física (SHALSTAB), no entanto observam 

que o método só é aplicável, pelos parâmetros que incorpora, em bacias 

hidrográficas de pequena dimensão. 

Para Guimarães et al. (2003b), a questão central para a aplicação do modelo 

é a obtenção de dados representativos para toda a região, por meio de 

parametrização adequada das propriedades do solo, devido às limitações de campo 

ou laboratório, e a espacialização precisa destes dados. 
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3. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

 LOCALIZAÇÃO 3.1.

Jaraguá do Sul (Figura 15) está localizada na região metropolitana 

Norte/Nordeste do Estado de Santa Catarina e faz divisa com os municípios de 

Campo Alegre e São Bento do Sul ao norte, Blumenau, Massaranduba, Pomerode e 

Rio dos Cedros ao sul, Guaramirim, Joinville e Schroeder ao leste e Corupá ao 

oeste. Sua unidade territorial apresenta área de 529,412 Km² (IBGE, 2018). 

No último censo, realizado em 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE, contava com 143.123 habitantes, sendo que foi estimado 

crescimento da ordem de 20%, atingindo 174.158 habitantes para o ano de 2018 

(IBGE, 2018). 

 

FIGURA 15 - Localização do Município de Jaraguá do Sul/SC. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Fonte: elaborado pela autora. 
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 DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 3.2.

Para a delimitação da área de estudo desta pesquisa (Figura 16) foram 

utilizados os dados de relevo, limites físicos (municipal e urbano), limites dos bairros, 

mancha urbana e disponibilidade de sondagens SPT no município de Jaraguá do 

Sul/SC. 

Tendo em vista a elaboração de um mapa de suscetibilidade a deslizamentos 

translacionais representativo e confiável da região em estudo, que fosse baseado 

em dados reais dos solos, a área foi limitada à região com maior concentração de 

dados de sondagens, coincidente com a maior ocupação urbana, próxima à área 

central do município. 

Nem todo o perímetro urbano foi englobado na área de estudo. Isto se 

justifica pela falta de disponibilidade de dados de sondagens SPT em toda a área, 

pois este tipo de investigação geotécnica é comumente realizado para obras de 

engenharia, e, portanto, se concentram em regiões de maior ocupação urbana. 

Como o perímetro urbano do município tem seu contorno limitado à cota 100 

metros (Figura 17), fez-se necessária a extrapolação deste limite para que fossem 

englobadas as áreas em cotas superiores, até mesmo porque são essas áreas mais 

elevadas e, em sua maioria, mais íngremes, que apresentam os maiores riscos de 

ocorrências de desastres naturais, como os movimentos de massa. 

A Figura 18 ilustra em detalhe a delimitação final da área de estudo, com 

destaque para os bairros inseridos na mesma. 
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FIGURA 16 - Localização da área de estudo no município de Jaraguá do Sul/SC. 

 
Fonte: elaborado pela autora. 
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FIGURA 17 - Localização da área de estudo e do perímetro urbano sobre o Modelo 
Digital do Terreno - MDT. 

 
 

 

 



67 

FIGURA 18 - Bairros inseridos na área de estudo. 

 
Fonte: elaborado pela autora. 
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 CLIMA 3.3.

Segundo a classificação climática de Köppen, que preconiza a utilização de 

médias e índices numéricos de temperatura e precipitação, o clima de Jaraguá do 

Sul faz parte do grupo C (mesotérmico), úmido (f) e está incluído no subtipo Cfa, que 

caracteriza região de clima subtropical, com temperaturas médias no mês mais frio 

inferior a 18ºC e no mês mais quente acima de 22ºC, com verões quentes, pouca 

frequência de geadas e tendência de concentração das chuvas nos meses de verão, 

porém sem estação seca definida (OMETTO, 1981 apud PANDOLFO et al., 2002). 

 

 GEOMORFOLOGIA 3.4.

Jaraguá do Sul está localizada em área de planície formada na confluência de 

dois rios, o Itapocu e o Jaraguá (BERTOLI, 2006), e é cercada por serras do domínio 

das Serras do Leste Catarinense, que abrangem expressiva porção do Estado de 

Santa Catarina (SANTA CATARINA, 1986). 

 

Este compartimento de relevo é formado por um conjunto de serras 
cristalinas subparalelas entre si com disposição predominante NE-
SW e que se iniciam ao sul da Serra do Mar e do Planalto de São 
Bento do Sul, margeando todo lado leste do estado até a altura do 
município de Jaguaruna, no Sul Catarinense (SANTA CATARINA, 
2016, p. 100). 

 

A geomorfologia regional é caracterizada por vales profundos e encostas 

íngremes. Esta condição favorece a atuação de processos erosivos e inclusive a 

ocorrência de movimentos de massa (SANTA CATARINA, 2016). 

 

 HIDROGRAFIA 3.5.

O município de Jaraguá do Sul está inserido na Região Hidrográfica - RH6 - 

Baixada Norte, da Vertente Atlântica do estado de Santa Catarina, especificamente 

na Bacia Hidrográfica do Rio Itapocu (SANTA CATARINA, 2016). 

A Bacia Hidrográfica do Rio Itapocu subdivide-se em nove sub-bacias, dentre 

elas, a Sub-bacia do Rio Jaraguá e a Interbacia Rio Itapocu, que confluem no 

município de Jaraguá do Sul (STEINBACH; TOMASELLI, 2013), na região dos 

bairros Vila lalau e Ilha da Figueira, como ilustra a Figura 19. 
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FIGURA 19 - Hidrografia do perímetro urbano de Jaraguá do Sul. 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

Rio Itapocu 
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 GEOLOGIA E PEDOLOGIA 3.6.

Acerca da geologia (Figura 20), o município de Jaraguá do Sul é formado 

principalmente pelo Complexo Luís Alves (Ala) e por Sedimentos Quaternários 

(QHa, QHca). Mais ao norte do município destacam-se as formações do Grupo 

Campo Alegre (PScava, PScavb, PScas) e da Suíte Intrusiva Serra do Mar (PSsm) 

(IBGE, 2003a). 

Em termos de Pedologia (Figura 21) verifica-se a predominância de 

Cambissolos do tipo Álico (Ca), Distrófico (Cd) e Húmico Álico (CHa), bem como de 

solos Podzólicos Vermelho-Amarelo Latossólicos Álicos (PVLa) e Podzólicos 

Vermelho-Amarelo Álicos (PVa). A oeste do município identifica-se ainda menor 

porção de solos do tipo Litólicos Álicos (Ra) (IBGE, 2003b). 

 

 BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO SOBRE DESASTRES NATURAIS 3.7.
OCORRIDOS NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL/SC 

Como já descrito, o município de Jaraguá do Sul é cercado por serras do 

domínio das Serras do Leste Catarinense, que apresentam vulnerabilidade a 

processos naturais de desnudação que, associados às condições climáticas, 

geológicas e de ocupação antrópica, aumentam o risco de ocorrências de 

movimentos de massa (SILVA, 2014; SANTA CATARINA, 2016). Outra 

característica é a sua ocupação urbana predominante em área de planície formada 

na confluência de dois rios, o que o faz ser suscetível à ocorrência de inundações 

(BERTOLI, 2006). 

Os maiores eventos de ordem natural, que se têm registros, que geraram 

desastres no município, ocorreram em 1985, 2008, 2011 e 2014. Os desastres foram 

relacionados a movimentos de massa e inundações decorrentes de elevada e 

contínua precipitação sobre a região (PINHO; ELLDORF, 2012; VERCK, 2014). 

Quanto aos eventos mais recentes, em 2008 a defesa civil registrou 13 

vítimas fatais, 147 feridos e 40 famílias desalojadas em decorrência de movimentos 

de massa e inundações. Em 2011 os eventos foram de menores proporções, mas 

também trouxeram severos danos à população e ao município (PINHO; ELLDORF, 

2012). Em 2014 os eventos pluviométricos foram de elevada magnitude, sendo que 

70% do território urbano de Jaraguá do Sul foi inundado, atingindo, direta ou 
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indiretamente, cerca de 70 mil pessoas. Diversos movimentos de massa também 

foram registrados nessa ocasião (VERCK, 2014). 

 

FIGURA 20 - Geologia de Jaraguá do Sul. 

 
Fonte: elaborado pela autora. 
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FIGURA 21 - Pedologia de Jaraguá do Sul. 

 
Fonte: elaborado pela autora. 
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 LEVANTAMENTO E AQUISIÇÃO DE DADOS PREEXISTENTES 4.1.

A aquisição de dados é uma importante etapa do trabalho, pois o resultado 

final é produto da quantidade e qualidade dos dados adquiridos. 

Nesta etapa se priorizou a coleta de informações bibliográficas confiáveis e 

dados regionais junto a órgãos públicos e empresas privadas. Os dados de entrada 

requeridos foram recursos cartográficos e sondagens SPT realizadas e disponíveis 

para a área de estudo. 

Os dados cartográficos obtidos abrangeram todo o município de Jaraguá do 

Sul e as sondagens SPT se limitaram à área de estudo, devido à indisponibilidade 

de dados em toda a área municipal, visto que este tipo de investigação geotécnica é 

comumente realizado para obras de engenharia, e, portanto, se concentram em 

regiões de maior ocupação urbana. 

 

 Dados cartográficos 4.1.1.

Os dados cartográficos coletados para o trabalho referem-se a cartas de 

geologia, cartas de solos, levantamento aerofotogramétrico, cadastro hidrográfico e 

limites geográficos e administrativos do município em estudo. 

Nesta etapa foram verificados quais os dados coletados eram compatíveis 

para aplicação em ferramenta SIG, a viabilidade de aplicação e qual a necessidade 

de tratamento das informações para criação do banco de dados. 

A Tabela 12 apresenta os dados cartográficos coletados e a fonte e escala 

destes dados. 
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TABELA 12 - Dados cartográficos obtidos. 
F

O
N

T
E

 

P re fe itu ra  
Munic ipa l de  

J a raguá  do  Sul 

Ins titu to  Bras ile iro  
de  Geografia  e  

Es ta tís tica  
(IBGE) 

Empres a  de  
Pes quis a  

Agropecuária  e  
Extens ão  Rura l de  

Santa  Ca ta rina   
(EPAGRI)  

Secre ta ria  de  
Es tado  do  

Des envolvimento  
Sus ten táve l de  
Santa  Ca ta rina  

(SDS)  

D
A

D
O

S
 C

A
R

T
O

G
R

Á
F

IC
O

S
 D

IS
P

O
N

ÍV
E

IS
 

 

 

Restituição 

aerofotogramétrica 

Ano 1998 

Escala 1:5.000 

 

Mapa de solos 

Ano 2009 

Escala 1:25.000 

 

Hidrografia 

Ano 2011 

Escala 1:200.000 

 

 

 

Cartas de 

geologia 

Escala 1:100.000  

 

Cartas de solos 

Escala 1:100.000 

 

 

Bacias 

hidrográficas 

Escala 1:100.000  

 

 

Restituição 

aerofotogramétrica 

Ano 2010 

Escala 1:10.000 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

 Sondagens SPT 4.1.2.

Para subsidiar a elaboração do mapeamento de suscetibilidade a 

deslizamentos translacionais foram utilizados boletins de Sondagens a Percussão 

(SPT) disponíveis para a área em estudo. Para tanto, foram requeridos os dados 

com empresas privadas executoras de sondagens e construtoras, no município e 

região, e com a Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, especialmente com a 

Diretoria de Proteção e Defesa Civil do município. 

Foram obtidos no total 576 (quinhentos e setenta e seis) laudos de sondagens 

SPT realizados no município de Jaraguá do Sul, sendo que destes foram 

descartados 37 (trinta e sete) laudos por não estarem inseridos na área em estudo. 

 

 



76 

 TRATAMENTO, MANIPULAÇÃO E CRIAÇÃO DE UM BANCO DE DADOS 4.2.

 

 Dados Cartográficos 4.2.1.

Os dados cartográficos descritos no item 4.1 foram solicitados junto aos 

órgãos públicos, priorizando os formatos manipuláveis, ou seja, apresentados como 

vetores. Porém, os arquivos obtidos não estavam preparados para serem 

diretamente utilizados em ferramenta SIG e, portanto, necessitaram de tratamento 

prévio para compatibilização dos formatos entre softwares.  

Dentre as informações planialtimétricas disponíveis foi selecionada a 

Restituição Aerofotogramétrica do ano de 1998, fornecida pela Prefeitura Municipal 

de Jaraguá do Sul. Mesmo que mais antiga que a restituição fornecida pela 

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável de Santa Catarina (SDS), foi 

julgada mais adequada, devido à sua maior escala. Esta restituição forneceu curvas 

de 5 em 5 metros para o perímetro urbano do município e de 25 em 25 metros para 

o perímetro rural. 

A restituição aerofotogramétrica, orginalmente fornecida em DWG, precisou 

de extenso tratamento de dados, por meio da verificação das curvas intermediárias e 

mestras, quanto à continuidade das linhas e os atributos de elevação. Muitas curvas 

estavam com atributos zerados, representando falhas consideráveis para a geração 

do Modelo Digital do Terreno - MDT. Ao final do processo, todas as curvas de nível 

foram verificadas e foram atribuídas as elevações corretas, por meio de comparação 

com as cotas altimétricas do entorno. 

Quanto aos dados de geologia e solos, obtidos junto ao IBGE, encontravam-

se divididos em duas cartas distintas, denominadas Jaraguá do Sul e Blumenau. O 

tratamento destas englobou principalmente a união das cartas, a correção de linhas 

interrompidas e o fechamento de polígonos representativos de cada unidade 

geológica ou pedológica. O mapa de solos fornecido pela Prefeitura de Jaraguá do 

Sul não foi utilizado, por se resumir apenas à área urbana do município e não 

abranger toda a área de estudo da presente pesquisa.  
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 Sondagens SPT 4.2.2.

Após o levantamento e aquisição dos dados preexistentes descritos no item 

4.1 se iniciou a etapa de avaliação, tratamento e criação do banco de dados para 

posterior processamento em ferramenta SIG. 

Previamente à criação do banco de dados para as sondagens SPT, a etapa 

de tratamento foi fundamental para a correta caracterização da área de estudo, por 

meio da utilização de dados coerentes e representativos de cada furo de sondagem 

em questão.  

De posse dos 576 (quinhentos e setenta e seis) laudos de sondagens SPT se 

deu início ao procedimento de seleção das áreas. Como dentre os laudos obtidos 

haviam furos realizados num mesmo terreno, procedeu-se a seleção de apenas um 

furo para cada grupo, considerando aquele de maior representatividade. Este 

procedimento foi adotado para que a espacialização dos parâmetros geotécnicos 

fosse coerente, considerando uma distribuição mais homogênea da região e não 

com dados concentrados.  

Os critérios adotados para a seleção do furo de maior representatividade, 

tendo em vista o objetivo de caracterizar os solos da região para fins de 

mapeamento de suscetibilidade a deslizamentos translacionais, foram: 

 Seleção do furo com maior avanço em profundidade, desde que este não 

apresentasse diferenças significativas de classificação das camadas 

superficiais em relação aos demais furos; 

 no caso de semelhança entre os critérios descritos anteriormente, seleção 

do furo que representasse o pior caso, com menor NSPT para as camadas 

superficiais; 

 verificação da posição da sondagem no terreno e no caso de variações 

significativas de cotas ou no perfil do subsolo, adoção de mais de uma 

área representativa para um mesmo terreno. 

Como exemplo, a Figura 23 ilustra um terreno onde foram realizados 16 

(dezesseis) furos de sondagem SPT. Ao se cadastrar todos, haveria grande 

concentração de dados num mesmo local, o que dificultariam os processos de 

espacialização. Considerando então os critérios de seleção de áreas descritos 

anteriormente, foram adotados, para este caso, 3 (três) furos de sondagem 

representativos do terreno em questão. 
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FIGURA 24 - Localização das sondagens SPT na área de estudo. 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

Para a criação de um banco de dados alfanumérico compatível com ambiente 

SIG, os dados de cada área foram manipulados e foi então estruturada uma planilha 

eletrônica como base. Destaca-se que a estruturação desta planilha teve como 

premissa dispor os campos de interesse de forma a possibilitar a execução das 

interpolações posteriores. As informações dispostas na planilha que compuseram o 

banco de dados de sondagens SPT foram: 
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 Número de identificação da sondagem; 

 coordenadas geográficas do furo; 

 profundidade do impenetrável (se determinado); 

 profundidade do nível d’água (se determinado); 

 NSPT dos furos para cada metro de profundidade; 

 coesão efetiva média estimada para camadas de solo superficiais; 

 ângulo de atrito médio estimado para camadas de solo superficiais; 

 peso específico médio estimado para camadas de solo superficiais; 

A profundidade de ruptura das encostas adotada para a aplicação do modelo 

foi de 5 metros, uma vez que o modelo SHALSTAB foi desenvolvido para 

deslizamentos rasos. Este valor foi confirmado pela cota impenetrável média das 

sondagens pertencentes à unidade Cgn - Cambissolo de substrato gnaisse, que se 

refere à unidade geotécnica predominante nas áreas elevadas e íngremes em 

estudo. 

Desta forma, os parâmetros dos solos: coesão efetiva (c’), ângulo de atrito 

efetivo (φ’) e peso específico (ү) foram estimados para os 5 metros superficiais de 

cada sondagem SPT. Estes valores foram estimados de forma indireta, em função 

do valor da resistência à penetração do amostrador (NSPT) médio e formulações 

conhecidas, apresentadas na Fundamentação Teórica.  

Para a estimativa da coesão do solo aplicou-se a Equação 4, para o ângulo 

de atrito, a Equação 1, e a estimativa da massa específica se deu pelas Tabelas 3 e 

4, todas apresentadas no Capítulo 2 desta pesquisa.  

 

 PROCESSAMENTO DOS DADOS EM SIG 4.3.

De posse dos dados devidamente tratados e convertidos para o formato 

shapefile (SHP), compatível com o ambiente SIG, os dados foram importados para o 

software ArcGIS® da empresa Esri.  

Dos mapas e bases coletados em etapa anterior foram extraídas informações 

relevantes para o mapeamento, tais como: 

 Limites geográficos: limite municipal, limite urbano e bairros; 

 curvas de nível: com precisão de 5 em 5 metros para a área urbana e de 

25 em 25 metros para a zona rural; 

 hidrografia: linhas representativas dos rios existentes no limite municipal; 
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 geologia: polígonos que representam as formações geológicas do 

município; 

 pedologia: polígonos que representam a pedologia do município; 

 sondagens SPT: pontos representativos das áreas selecionadas, com 

tabela de atributos editada conforme Banco de Dados. 

A etapa de processamento em ambiente SIG envolveu o georreferenciamento 

dos dados adquiridos, a elaboração de mapas temáticos e das cartas 

representativas das feições geológicas, pedológicas e litológicas da área de estudo, 

que serviram de subsídios para a criação do mapa de suscetibilidade a 

deslizamentos translacionais, em conjunto com as informações do banco de dados 

geotécnico. 

 

 Elaboração de mapas temáticos 4.3.1.

 

 Modelo digital do terreno - MDT 4.3.1.1.

O Modelo Digital do Terreno - MDT é um dado indispensável para a gestão 

territorial. Por meio do MDT pode-se identificar, mapear, demarcar e regulamentar 

áreas de risco, tais como encostas com forte declividade, sujeitas a movimentos de 

massa, ou áreas baixas, sujeitas a inundações, por exemplo. Além disso, traduz 

muito bem a volumetria de uma área e, portanto, é uma base importante para a 

construção de outros mapas e representações gráficas (UFSC, 2006). 

“Os dados de MDTs são de fundamental importância em aplicações de 

geoprocessamento desenvolvidas no ambiente de um Sistema de Informações 

Geográficas (SIG). Esses modelos são obtidos a partir de uma amostragem do 

fenômeno dentro da região de interesse” (FELGUEIRAS, 1999, p. 1). 

Desta forma, para representar matematicamente e graficamente a altimetria 

da área do município de Jaraguá do Sul foi elaborado o MDT a partir das curvas de 

nível provenientes das cartas aerofotogramétricas disponíveis e previamente 

tratadas e convertidas. Utilizando-se interpoladores do tipo TIN - Triangular Irregular 

Network (ou grades triangulares), com espaçamento da malha equivalente a 1 m, os 

valores de altitude/elevação foram estimados para qualquer ponto da superfície a 

partir das faces triangulares.  

 



82 

A Figura 25 ilustra o MDT gerado para a área de estudo inserida no perímetro 

municipal de Jaraguá do Sul. 

 

FIGURA 25 - Modelo digital do terreno - MDT. 

 
Fonte: elaborado pela autora. 
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 Mapa de declividades 4.3.1.2.

A criação de um mapa de declividades é feita com base na geração da 

variável declividade pelo MDT, que pode ser expressa em graus ou em 

porcentagem. Este mapa temático permite uma diversidade de análises quando 

avaliado em conjunto com demais mapas. Inclusive, para o tema proposto em 

questão, mapeamento de áreas suscetíveis a deslizamentos translacionais, o mapa 

de declividades é um dado indispensável para as análises. 

Guimarães et al. (2003a, pg. 146) citam que entre os componentes do Modelo 

SHALSTAB “os dados espacializados na forma digital de declividade, área de 

contribuição e parâmetros do solo são importados para a combinação entre o 

modelo de estabilidade e o modelo hidrológico, gerando o mapa de suscetibilidade à 

ocorrência de escorregamentos rasos”. 

A Figura 26 ilustra o Mapa de Declividades gerado para a área de estudo 

inserida no perímetro municipal de Jaraguá do Sul. As declividades estão expressas 

em porcentagem e os intervalos de classificação, expressos na Tabela 13, foram 

baseados no Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos da Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA (SANTOS et al., 2018). 

 

TABELA 13 - Classes de relevo segundo EMBRAPA. 

CLASSES DE RELEVO DECLIVIDADE 

Plano 

Suave ondulado 

Ondulado 

Forte ondulado 

Montanhoso 

Escarpado 

0 a 3% 

3 a 8% 

8 a 20% 

20 a 45% 

45 a 75% 

Maior que 75% 

Fonte: adaptado de Santos et al.(2018). 
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FIGURA 26 - Mapa de declividades. 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

 Mapa de direções de fluxo 4.3.1.3.

Com base no MDT da área de estudo é possível gerar o mapa de direções de 

fluxo, que representa a direção do escoamento da água. Dentre os procedimentos 

de obtenção de direções de fluxo de uma rede de drenagem estão os métodos: D8, 

que utiliza o valor de altitude das células vizinhas para a obtenção da direção de 
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cada pixel do MDT (Figura 27). A direção de fluxo indica para qual dos 8 pixels 

vizinhos um determinado pixel drena sendo atribuída uma única direção, a qual pode 

ter oito variações; e o D-infinito, que atribui um sentido de fluxo baseado na 

inclinação mais íngreme em uma faceta triangular, sendo que neste caso o fluxo 

pode abastecer mais de um pixel vizinho e se divide entre eles em função dos 

ângulos que os contemplam (Figura 28) (CARVALHO, 2007). 

 

FIGURA 27 - Representação do fluxo d’água em função das células vizinhas pelo método D8. 

 
Fonte: Carvalho, 2007. 

 

FIGURA 28 - Esquema de obtenção da direção de fluxo da drenagem baseado no método D-Infinito 
proposto por Tarboton (1997). 

 
Fonte: Carvalho, 2007. 
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Para a elaboração do mapa baseado no método de 8 (oito) direções de fluxo 

foi utilizada a caixa de ferramentas Hydrology, que são algoritmos do Spatial Analyst 

para análise hidrológica no próprio ArcGIS®. Os dados de entrada foram 

provenientes do MDT hidrologicamente consistido e o resultado é apresentado em 

cores, onde cada cor corresponde a um vetor de direção de fluxo, como apresentado 

na Figura 29. 

 

FIGURA 29 - Mapa de direções de fluxo - Oito direções. 

 
Fonte: elaborado pela autora. 
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Para o método de infinitas direções, D-infinito, utilizou-se a ferramenta de 

direção de fluxo desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa Hidrológica da Utah State 

University, dos Estados Unidos, denominado Terrain Analysis Using Digital Elevation 

Models - TAUDEM (TARBOTON, 2003), cujo resultado está apresentado na Figura 

30. 

 

FIGURA 30 - Mapa de direções de fluxo - Infinitas direções. 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

 



88 

 Mapa de contribuição 4.3.1.4.

O mapa de contribuição consiste na geração de uma superfície de acúmulo 

de fluxo, a partir das direções de fluxo, conforme ilustra a Figura 31. Em relação ao 

modelo SHALSTAB, este mapa representa o parâmetro a/b (área de contribuição por 

comprimento de contorno unitário) da Equação 8 apresentada no Capítulo 2. 

 

FIGURA 31 - Criação de uma superfície de acúmulo de fluxo a partir das direções de 
fluxo. 

 
Fonte: Bortoloti (2019). 

 

A partir do mapa de direções elaborado segundo o método D8, de 8 (oito) 

direções, o mapa de contribuição foi gerado pela caixa de ferramentas Hydrology, 

que são algoritmos do Spatial Analyst para análise hidrológica no próprio ArcGIS®, 

como apresentado na Figura 32. Por sua vez, o mapa de contribuição pelo método 

de infinitas direções, D-infinito, foi gerado pela ferramenta Terrain Analysis Using 

Digital Elevation Models - TAUDEM, a partir do mapa de direções previamente 

elaborado segundo o mesmo método, como apresentado na Figura 33. 

 

  

 



89 

FIGURA 32 - Mapa de contribuição - Oito direções. 

 
Fonte: elaborado pela autora. 
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FIGURA 33 - Mapa de contribuição - Infinitas direções. 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

 Mapa de mancha urbana 4.3.1.5.

Por meio da restituição aerofotogramétrica do município foi possível gerar um 

mapa de mancha urbana (Figura 34), que representa o sistema viário, edificações e 

equipamentos urbanos na área em estudo. Sua representação é válida para as 
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delimitações das áreas potencialmente instáveis associadas aos riscos à população, 

em função da proximidade com edificações. 

 

FIGURA 34 - Mapa de mancha urbana.  

 
Fonte: elaborado pela autora. 
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 ESPACIALIZAÇÃO DOS PARÂMETROS GEOTÉCNICOS 4.4.

Com o banco de dados geotécnico consolidado na plataforma SIG, os dados 

diretos e indiretos provenientes das sondagens SPT, que foram cadastrados como 

pontos, foram submetidos a procedimentos de espacialização. 

Os métodos de espacialização selecionados inicialmente para o presente 

trabalho foram: por meio do mapeamento geotécnico gerado pela proposta de 

Davison Dias (1995) e por meio de geoestatísca, pelo emprego do método krigagem. 

 

 Mapeamento geotécnico 4.4.1.

A metodologia escolhida para desenvolvimento do mapa geotécnico da área 

de estudo no município de Jaraguá do Sul foi a de Davison Dias (1995), que propõe 

a estimativa de unidades geotécnicas por meio da superposição de mapas 

pedológicos e geológicos, interpretada em unidades litológicas, com demais mapas, 

como topografia, hidrografia e uso dos solos. 

Previamente, para o mapeamento geotécnico, os mapas geológico (Figura 

20) e pedológico (Figura 21) do município de Jaraguá do Sul foram limitados apenas 

ao polígono correspondente à área de estudo. Como resultado, a Figura 35 

apresenta as unidades geológicas para a área selecionada. 

Quanto ao mapa pedológico, após a limitação para a área de estudo, passou 

por um processo de simplificação, baseado em Davison Dias (1995), que estabelece 

que as características húmico (h), álico (a), eutrófico (e) e distrófico (d), pertencentes 

ao horizonte A, podem ser desprezadas para a classificação pedológica para fins de 

mapeamento geotécnico. Como resultado, a Tabela 14 apresenta a simplificação 

das unidades e a Figura 36 a pedologia final simplificada obtida para a área. 

 

TABELA 14 - Simplificação das unidades pedológicas. 

Unidade  
pedológica  

orig ina l 
Des crição  

Unidade  
pedológica  

s implificada  
Des crição  s implificada  

Ca Cambissolo álico C Cambissolo 

Cd Cambissolo distrófico C Cambissolo 

PVLa 
Podzólico Vermelho-Amarelo 

Latossólico Álico PV 
Podzólico Vermelho-

Amarelo 

Fonte: elaborado pela autora. 
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Considerando que o método de Davison Dias (1995) é baseado na 

superposição de mapas pedológicos e geológicos, interpretada em unidades 

litológicas, foram extraídas as informações da litologia predominante a partir das 

formações geológicas apresentadas na Figura 35. A litologia resultante está 

expressa na Tabela 15 e o mapa litológico gerado para a área de estudo na Figura 

37. 

 

TABELA 15 - Litologia interpretada a partir da geologia. 

GEOLOGIA DESCRIÇÃO LITOLOGIA SIGLA 

Complexo Luiz Alves 
(Ala) 

Gnaisses granulíticos ortoderivados, de 
composição cálcio-alcalina geralmente 

básica, com porções restritas de 
formações ferríferas, paragnaisses e 

outros tipos de rochas 

Gnaisse gn 

Sedimentos 
Quaternários 

(QHa) 

Sedimentos aluvionares-cascalheiras, 
areias e sedimentos siltico-argilosos 

Sedimentos 
quaternários 

sq 

Fonte: elaborado pela autora. 
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FIGURA 35 - Mapa geológico da área de estudo. 

 
Fonte: elaborado pela autora. 
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FIGURA 36 - Mapa pedológico simplificado da área de estudo. 

 
Fonte: elaborado pela autora. 
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FIGURA 37 - Mapa litológico da área de estudo. 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

Como representado nos mapas geológico (Figura 35), pedológico (Figura 36) 

e litológico (Figura 37) gerados, as sondagens SPT disponíveis para a área de 

estudo encontram-se, em sua maioria, localizadas em área classificada como 

Mancha Urbana. 
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Considerando que a espacialização dos parâmetros geotécnicos obtidos 

pelas sondagens seria realizada por meio dos polígonos representativos das 

unidades geotécnicas, o fato dos dados disponíveis estarem em área urbana, não 

mapeada, limitou a aplicação da Metodologia de Davison Dias para o presente 

trabalho e, portanto, não foi realizada a espacialização dos parâmetros geotécnicos 

a partir deste critério. 

 

 Geoestatística 4.4.2.

Não tendo obtidos resultados satisfatórios com a espacialização por meio dos 

polígonos representativos das unidades geotécnicas, adotou-se, como método de 

interpolação geoestatística, a krigagem, a qual apresenta histórico satisfatório para 

aplicação em estudos geotécnicos. 

Foi utilizado o processo de krigagem do tipo ordinária, com ajuste 

exponencial, para as interpolações dos parâmetros geotécnicos de interesse 

(coesão, ângulo de atrito e massa específica dos solos) que foram obtidos 

indiretamente a partir das sondagens SPT, em função do valor da resistência à 

penetração do amostrador (NSPT) média e formulações apresentadas anteriormente. 

Os parâmetros foram estimados para os 5 metros superficiais de cada sondagem 

SPT. 

As Figuras 38, 39 e 40 apresentam as interpolações realizadas por krigagem 

para a coesão, ângulo de atrito e massa específica dos solos da região em estudo, 

respectivamente. 

Os resultados das interpolações por meio de geoestatística mostraram-se 

compatíveis com as características da região e, portanto, foram selecionados para a 

geração do mapeamento de áreas suscetíveis a deslizamentos translacionais em 

área de estudo no município de Jaraguá do Sul. 
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FIGURA 38 - Mapa estimativo da coesão do solo da área de estudo. 

 
Fonte: elaborado pela autora. 
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FIGURA 39 - Mapa estimativo do ângulo de atrito do solo da área de estudo. 

 
Fonte: elaborado pela autora. 
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FIGURA 40 - Mapa estimativo da massa específica do solo da área de estudo. 

 
Fonte: elaborado pela autora. 
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 GERAÇÃO DE PERFIS ESTRATIGRÁFICOS DAS UNIDADES GEOTÉCNICAS 4.5.

Com base nas sondagens SPT e no mapa geotécnico gerado foram 

elaborados perfis estratigráficos genéricos para representar as unidades 

geotécnicas.  

Para elaboração dos perfis são necessários pelo menos dois furos de 

sondagem pertencentes à mesma unidade e que estejam preferencialmente 

alinhados. Foram representados nos perfis: a elevação do terreno, o nível do lençol 

freático, a estratigrafia e caracterísiticas gerais das camadas, tais como resistência, 

coloração e granulometria. 

Este processamento tem como finalidade correlacionar, de forma genérica, as 

características das unidades geotécnicas com o comportamento geomecânico das 

sondagens, além de gerar informações úteis ao uso e ocupação dos solos. 

 

 APLICAÇÃO E VALIDAÇÃO DO MODELO SHALSTAB 4.6.

Como apresentado no Capítulo 2, o modelo SHALSTAB considera dados 

hidrológicos, topográficos e geotécnicos para a área em estudo, na determinação da 

razão entre a quantidade de chuva e a transmissividade do solo necessária para 

tornar uma encosta instável. 

Os parâmetros geotécnicos e os mapas temáticos, especialmente MDT, mapa 

de declividades e de contribuição, aplicados ao modelo SHALSTAB - Shallow 

Landslide Stability Analysis, implementados ao software ArcGIS® da empresa Esri, 

são capazes de gerar mapa de suscetibilidade à ocorrência de movimentos de 

massa (RAMOS et al., 2002). 

A partir da metodologia proposta por Michel (2013) para a identificação de áreas 

suscetíveis a deslizamentos translacionais rasos através do modelo SHALSTAB, Godoy 

et al. (2018) aperfeiçoaram o modelo e o implementaram em caixas de ferramentas para 

o ArcGis 10.3.  

Como a ferramenta apresentada por Godoy et al. (2018) para a aplicação do 

modelo SHALSTAB mostrou-se eficaz, a mesma foi adotada para presente trabalho. Os 

dados de entrada necessários para a aplicação da ferramenta são: declividade do 

terreno (em graus), área de contribuição específica ou área de contribuição dividida pelo 

comprimento de célula (em metros), massa específica do solo (em kgf/m³), profundidade 
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do solo (em metros), coesão do solo (em Pa) e ângulo de atrito interno do solo (em 

graus). 

Os dados de entrada, modelados por meio do SHALSTAB, resultaram em um 

mapa de suscetibilidade a deslizamentos rasos da área de estudo no município de 

Jaraguá do Sul. As áreas foram divididas em classes: incondicionalmente estável e 

saturado, incondicionalmente estável e não saturado, estável e não saturado, 

instável e não saturado, instável e saturado, incondicionalmente instável e não 

saturado e incondicionalmente instável e saturado. 

A partir do mapeamento gerado, fez-se a validação do modelo SHALSTAB 

por meio de comparação dos resultados obtidos pelo método com dados de 

cicatrizes de movimentos de massa já ocorridos na área de estudo. Melhor é 

considerado o desempenho do SHALSTAB, quanto maior a coincidência espacial 

entre as cicatrizes e as áreas designadas instáveis pelo modelo. 

Para o mapeamento das cicatrizes foi realizada pesquisa junto ao cadastro 

das áreas atingidas do município, da Diretoria de Proteção e Defesa Civil. As 

cicatrizes importadas para a ferramenta SIG como linhas e as áreas de risco 

detectadas pelo mapa de suscetibilidade a movimentos de massa foram 

confrontadas. 

O fluxograma da Figura 41 detalha os mapas necessários para a aplicação do 

método SHALSTAB e demais processos para a geração do produto final almejado. 
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FIGURA 41 - Fluxograma do método de aplicação do SHALSTAB. 

  
Fonte: elaborado pela autora. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 MAPEAMENTO GEOTÉCNICO 5.1.

O mapa geotécnico para a área de estudo desta pesquisa foi desenvolvido 

conforme a metodologia de Davison Dias (1995) que, por meio da superposição de 

mapa pedológico e geológico, interpretado em unidades litológicas, propõe a 

estimativa de unidades geotécnicas. Os mapas utilizados como base para o 

mapeamento geotécnico, desenvolvidos em ambiente SIG, estão apresentados no 

capítulo 4, sendo eles: mapa geológico (Figura 35), mapa pedológico (Figura 36) e 

mapa litológico (Figura 37). 

 

 Mapeamento geotécnico preliminar 5.1.1.

A primeira etapa para o mapeamento consistiu na geração do mapa 

geotécnico preliminar (Figura 42), resultante da simples sobreposição dos mapas 

pedológico e litológico. Este procedimento gerou 4 (quatro) unidades geotécnicas, 

além da área não caracterizada devido à mancha urbana, conforme apresenta a 

Tabela 16. 

 

TABELA 16 - Unidades geotécnicas preliminares mapeadas na área de estudo. 

SIGLA DESCRIÇÃO ABRANGÊNCIA 

Cgn Cambissolo de susbstrato gnaisse 58,59% 

Csq Cambissolo de substrato sedimentos quaternários 9,06% 

PVgn Podzólico Vermelho-Amarelo de substrato gnaisse 9,09% 

PVsq Podzólico Vermelho-Amarelo de substrato sedimentos 
quaternários 

0,02% 

- Mancha urbana 23,24% 

Total 100,00% 

Fonte: elaborado pela autora. 
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FIGURA 42 - Mapa geotécnico preliminar da área de estudo. 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

Este procedimento de simples sobreposição pode gerar inconsistências, que 

devem ser verificadas e corrigidas para a geração do mapa geotécnico definitivo. No 

presente mapa gerado foram detectadas incompatibilidades entre o solo e o 

substrato rochoso de origem em duas camadas: Cambissolo de substrato 
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sedimentos quaternários (Csq) e Podzólico Vermelho-Amarelo de substrato 

sedimentos quaternários (PVsq). 

Os solos Podzólicos vermelho-amarelo e Cambissolos são classificados como 

solos residuais, resultantes de processos de intemperismo do substrato rochoso, 

que, no caso desta pesquisa, refere-se a gnaisse. Quando classificados como 

provenientes de substrato sedimentos quaternários verifica-se então a 

inconsistência, pois os sedimentos quaternários não são substratos geradores de 

solos residuais. 

Para a correção das inconsistências, que representam 9,08% das unidades 

preliminarmente mapeadas, considerou-se que pela metodologia de Davison Dias 

(1995), além da pedologia e geologia, são considerados outros fatores para a 

estimativa das unidades geotécnicas, tais como relevo, hidrografia, uso do solo, 

ensaios geotécnicos de campo e/ou laboratório, entre outros. 

Desta forma, para a análise e tratamento das unidades inconsistentes, o 

mapa geotécnico preliminar foi confrontado com dados topográficos, hidrográficos, 

imagens de satélite e laudos de sondagens SPT disponíveis. A Figura 43 exemplifica 

o trabalho realizado para todas as áreas inconsistentes, seguindo estes critérios.  

Por meio da variável declividade (Figura 43a) fez-se a verificação dos limites 

entre áreas de encosta e áreas planas, o que auxiliou na distinção entre solos 

residuais e de deposição de solos sedimentares. A hidrografia local (Figura 43b) 

orientou quanto à existência dos solos aluvias. Imagens de satélite (Figura 43c) 

foram utilizadas para a confirmação da ocupação e uso do solo, de modo a 

complementar as demais informações topográficas e hidrológicas. Por fim, as 

sondagens SPT disponíveis nas áreas de estudo (Figura 43d) foram fundamentais 

para a identificação das unidades geotécnicas, pois por meio da estratigrafia dos 

furos, cota do impenetrável, nível d’água, descrição dos solos pelo amostrador e dos 

dados de resistência à penetração (NSPT) foi possível diferenciar solos residuais de 

solos sedimentares. Além destas verificações, o mapa de solos fornecido pela 

Prefeitura de Jaraguá do Sul também foi utilizado como referência para a correção 

das inconsistências. 

Finalmente, pelas características gerais de localização, declividade e 

hidrografia, associadas às informações de sondagens, tais unidades inconsistentes 
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foram reclassificadas como Solos Aluviais de substrato sedimentos quaternários 

(Asq). 

 

FIGURA 43 - Exemplo de critérios considerados para correção de áreas 
inconsistentes. 

   

   
(a) Dados topográficos - variável declividade (b) Hidrografia  

(c) Imagens de satélite (d) Sondagens SPT. 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

 

Sondagens 
SPT 

a)  b)  

c)  d)  
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 Mapeamento geotécnico final 5.1.2.

Após a sobreposição dos mapas pedológicos e litológicos e com a correção 

das inconsistências detectadas no mapeamento geotécnico preliminar, o mapa 

geotécnico final para a área de estudo no município de Jaraguá do Sul/SC foi gerado 

e o resultado é apresentado na Figura 44. 

 

FIGURA 44 - Mapa geotécnico da área de estudo. 

 
Fonte: elaborado pela autora. 
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Nota-se que na versão final do mapa geotécnico as inconsistências Csq e 

PVsq foram eliminadas e uma nova unidade geotécnica foi criada, a camada Asq - 

Solos Aluviais de substrato sedimentos quaternários. Este procedimento resultou em 

3 (três) unidades geotécnicas, além da área não caracterizada devido à mancha 

urbana, conforme apresenta a Tabela 17. 

 

TABELA 17 - Unidades geotécnicas finais mapeadas na área de estudo. 

SIGLA DESCRIÇÃO ABRANGÊNCIA 

Cgn Cambissolo de susbstrato gnaisse 58,59% 

PVgn Podzólico Vermelho-Amarelo de substrato gnaisse 9,09% 

Asq Solos Aluviais de substrato sedimentos quaternários 9,08% 

- Mancha Urbana 23,24% 

Total 100,00% 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

 PERFIS ESTRATIGRÁFICOS DAS UNIDADES GEOTÉCNICAS 5.2.

Com o objetivo de correlacionar, de forma genérica, as características do 

mapeamento geotécnico com o comportamento geomecânico das sondagens SPT, 

foram gerados perfis estratigráficos das unidades geotécnicas. Este processamento 

tem importância para o uso e ocupação dos solos, pois estima o comportamento 

típico dos solos na área de estudo, norteando políticas públicas de ocupação urbana 

e trazendo informações úteis e de fácil entendimento para engenheiros e outros 

profissionais que requerem informações sobre o subsolo da região. 

Para elaboração dos perfis foram selecionadas duas ou três sondagens 

alinhadas e, preferencialmente, pertencentes à mesma unidade. Foram 

representados nos perfis: a elevação do terreno, o nível do lençol freático, a 

estratigrafia e caracterísiticas gerais das camadas, tais como resistência, coloração 

e granulometria. 

Como já relatado anteriormente, as sondagens SPT disponíveis encontram-

se, em sua maioria, localizadas em área classificada como Mancha Urbana. Das 74 

(setenta e quatro) sondagens disponíveis, 60 (sessenta) se encontram em área 
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classificada como Mancha Urbana pelo Mapa Geotécnico (Figura 44), apenas 5 

(cinco) sondagens em unidade Cgn - Cambissolo de substrato gnaisse, 4 (quatro) 

sondagens em unidade Podzólico Vermelho-Amarelo de substrato gnaisse e 5 

(cinco) em solos Aluviais de substrato sedimentos quaternários. Esta condição foi 

um fator limitante para a escolha dos furos representativos para cada unidade 

geotécnica. 

Os grupos selecionados para elaboração dos perfis estratigráficos de cada 

unidade estimada estão indicados na Figura 45. De modo geral foram selecionadas 

sondagens localizadas próximas entre si e dentro da mesma unidade geotécnica. 

Tendo em vista a abrangência da mancha urbana, não classificada 

geotecnicamente, foram também gerados perfis estratigráficos representativos para 

estas áreas. 
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FIGURA 45 - Localização das sondagens SPT selecionadas para a elaboração dos 
perfis estratigráficos. 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

 

 

 



112 

 Solos Aluviais de substrato sedimentos quaternários 5.2.1.

Para a elaboração dos perfis estratigráficos representativos da unidade Asq 

(Solos Aluviais de substrato sedimentos quaternários) foram selecionadas três 

sondagens, denominadas SP-38, SP-01 e SP-39, pertencentes ao Grupo 1 indicado 

na Figura 45.  

Os solos Aluviais de substrato sedimentos quaternários são típicos das áreas 

baixas em estudo, com relevo entre plano (0% - 3%) a suave ondulado (3% - 8%). A 

ocupação do município iniciou a partir destas áreas e é onde ocorre hoje a maior 

concentração urbana.  

De acordo com os perfis gerados (Figura 46) as camadas superficiais são 

predominantemente compostas de argila arenosa, com profundidade de até 10,00 

m, com NSPT relativamente uniforme, típico de solos sedimentares. Abaixo destas, 

camadas de silte arenoso com pedregulhos, com NSPT crescente com a 

profundidade. 

A cota impenetrável é observada entre 8,00 m e 13,00 m para os furos 

selecionados nestes perfis, porém não se pode afirmar que são profundidades 

representativas de camada resistente, devido à presença de pedras e pedregulhos 

que podem mascarar a cota impenetrável. 

Quanto ao nível do lençol freático, os furos SPT indicam profundidade média 

equivalente a 3,00 m nesta região. Quanto à coloração, as camadas apresentam-se 

predominantemente cinzas e amarelas. 
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Outros perfis estratigráficos foram gerados, por meio de duas sondagens 

alinhadas, denominadas SP-61 e SP-64, pertencentes ao Grupo 2 indicado na 

Figura 45. Inicialmente era esperado que estas fossem sondagens representativas 

da unidade Cgn (Cambissolos de substrato gnaisse), no entanto, os laudos 

indicavam comportamentos de solos sedimentares e, portanto, pertencentes também 

à unidade Asq. 

Para evidenciar a divergência entre os dados pontuais (laudos SPT) e o mapa 

geotécnico em escala 1:100.000 (elaborado a partir de mapas de solos e de 

geologia fornecidos pelo IBGE nesta escala), os perfis indicados pela Figura 47 

foram gerados. Esta condição é justificável pelas sondagens citadas estarem muito 

próximas à divisa entre os solos residuais e os solos sedimentares, evidenciando 

assim as diferenças entre as escalas. 

De acordo com os perfis gerados (Figura 47) as camadas superficiais são 

predominantemente compostas de silte arenoso, com profundidade de até 10,00 m, 

com NSPT relativamente uniforme, típico de solos sedimentares. Abaixo destas, 

camadas de silte arenoso, com NSPT crescente com a profundidade. 

A cota impenetrável varia de 10,00 m a 16,00 m para os furos selecionados 

nestes perfis, porém não se pode afirmar que são profundidades representativas de 

camada resistente, devido à presença de pedras e pedregulhos que podem 

mascarar a cota impenetrável. 

Quanto ao nível do lençol freático, os furos SPT indicam profundidade média 

equivalente a 1,00 m nesta região. Quanto à coloração, as camadas apresentam-se 

predominantemente cinzas e verdes. 

Ao analisar as demais sondagens localizadas nesta unidade geotécnica, mas 

que não foram utilizadas para a montagem destes perfis, nota-se o mesmo 

comportamento descrito anteriormente, validando, portanto, a adoção de ambos os 

perfis estratigráficos representativos dos solos Aluviais de substrato sedimentos 

quaternários. 
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 Cambissolo de susbstrato gnaisse 5.2.2.

Como visto no mapa geotécnico (Figura 44), a unidade Cgn é a mais 

abrangente na área de estudo, representando 58,59% do território mapeado. No 

entanto, esta unidade é predominante nas cotas mais elevadas do município, ou 

seja, em áreas não urbanizadas. Sendo assim, pela falta de disponibilidade de furos 

em regiões elevadas, que estivessem alinhados para a geração de perfis 

estratigráficos, foram gerados perfis mistos, com uma sondagem em unidade Cgn 

(SP-75) e duas sondagens localizadas na mancha urbana (SP-55 e SP-11), 

pertencentes ao Grupo 3 indicado na Figura 45. 

Os solos residuais Cambissolos de substrato gnaisse são predominantes nas 

áreas elevadas em estudo, com relevo entre ondulado (8% - 20%) a montanhoso 

(45% - 75%), onde não há ocupação urbana, exceto por algumas poucas áreas no 

sopé das encostas ainda dentro desta unidade geotécnica. 

De acordo com os perfis gerados (Figura 48), avaliando a sondagem em 

unidade Cgn, as camadas superficiais são predominantemente argilo-arenosas, de 

pouca espessura (máximo 3,00m). Abaixo destas, verifica-se o silte de argiloso a 

arenoso, com NSPT crescente com a profundidade, indicativo de solos residuais. 

A cota impenetrável para o furo realizado na região de cota acima de 100 m   

(SP-75) foi constatada a 5,50 m, portanto rasa, como era esperado para esta 

unidade geotécnica. Quanto ao nível do lençol freático não foi encontrado neste furo.  

Ao analisar as demais sondagens localizadas nesta unidade geotécnica, mas 

que não foram utilizadas para a montagem destes perfis, nota-se o mesmo 

comportamento descrito anteriormente, validando, portanto, a sua adoção como 

perfil estratigráfico representativo dos Cambissolos de substrato gnaisse. 

Para os furos em cotas mais baixas (mancha urbana) nota-se o mesmo 

comportamento dos perfis gerados para solos Aluviais de substrato sedimentos 

quaternários, citados anteriormente. 
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 Podzólico Vermelho-amarelo de substrato gnaisse 5.2.3.

Para a elaboração dos perfis estratigráficos representativos da unidade PVgn 

(Podzólico Vermelho-amarelo de substrato gnaisse) foram selecionadas duas 

sondagens SPT. No entanto, pela falta de disponibilidade de furos alinhados nesta 

mesma unidade, foram gerados perfis mistos, com uma sondagem em unidade 

PVgn (SP-76) e uma sondagem localizada na mancha urbana (SP-44), pertencentes 

ao Grupo 4 indicado na Figura 45. 

Os solos residuais Podzólicos Vermelho-amarelo de substrato gnaisse na 

área de estudo foram mapeados nos sopés das encostas, com relevo 

predominantemente entre suave ondulado (3% - 8%) a forte ondulado (20% - 45%). 

Pelos perfis indicados na Figura 49, para o furo SP-76, inserido em unidade 

PVgn, notam-se camadas de silte de argiloso a arenoso, com a tendência de 

resistência, em termos de NSPT, apresentar-se uniforme nas camadas mais 

superficiais, adquirindo maior resistência nas camadas mais profundas, indicativo de 

solos residuais. 

Quanto à impenetrabilidade, a unidade PVgn apresenta maiores 

profundidades quando comparada à unidade Cgn. Quanto ao nível do lençol freático, 

não foi encontrado no furo SP-76. 

Ao analisar as demais sondagens localizadas nesta unidade geotécnica, mas 

que não foram utilizadas para a montagem destes perfis, nota-se o mesmo 

comportamento descrito anteriormente, validando, portanto, a sua adoção como 

perfil estratigráfico representativo dos solos Podzólicos Vermelho-amarelo de 

substrato gnaisse. 

Para o furo SP-44, inserido em mancha urbana, nota-se o mesmo 

comportamento dos perfis gerados para solos Aluviais de substrato sedimentos 

quaternários, citados anteriormente. 
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 Mancha urbana 5.2.4.

Devido à mancha urbana representar 23,24% do mapa geotécnico da área 

em estudo, julgou-se importante a geração de perfis estratigráficos para permitir o 

conhecimento do comportamento dos solos nestes locais. Considerando que é nesta 

mancha que ocorre a maior concentração urbana, foram gerados dois perfis em 

bairros selecionados com significativa taxa de ocupação no município. 

Os perfis estratigráficos apresentados na Figura 50 foram gerados a partir de 

três sondagens SPT executadas no Centro de Jaraguá do Sul (SP-53, SP-66 e SP-

07, pertencentes ao Grupo 5 indicado na Figura 45). Nestes perfis notam-se, 

predominantemente, silte arenoso em toda a profundidade, com a tendência de 

resistência, em termos de NSPT, apresentar-se uniforme nas camadas mais 

superficiais, até 7,00 m de profundidade, adquirindo maior resistência nas camadas 

mais profundas.  

A cota impenetrável varia de 8,00 m a 14,00 m para os furos destes perfis, 

porém não se pode afirmar que são representativas de camada resistente, devido à 

presença de pedras e pedregulhos que podem mascarar a cota impenetrável. 

Quanto ao nível do lençol freático, os furos SPT indicam profundidade média 

entre 2,00 m e 3,00 m nesta região. Quanto à coloração, as camadas apresentam-se 

predominantemente amarelas. 

Os perfis apresentados na Figura 51 foram gerados a partir de três 

sondagens SPT executadas nos bairros Vila Nova, Ilha da Figueira e Vila Lalau (SP-

29, SP-56 e SP-05, pertencentes ao Grupo 6 indicado na Figura 45), onde se verifica 

que as camadas superficiais são predominantemente compostas de argila arenosa, 

com profundidade de até 5,00 m, com NSPT relativamente uniforme. Abaixo destas, 

camadas de silte arenoso com pedregulhos, com NSPT crescente com a 

profundidade. 

A cota impenetrável varia de 5,00 m a 9,00 m para os furos selecionados 

nestes perfis, porém não se pode afirmar que são profundidades representativas de 

camada resistente, devido à presença de pedras e pedregulhos que podem 

mascarar a cota impenetrável. 

Quanto ao nível do lençol freático, os furos SPT indicam profundidade média 

entre 2,00 m e 3,00 m nesta região. Quanto à coloração, as camadas apresentam-se 

predominantemente amarelas. 
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Estes perfis assemelham-se ao gerado para a unidade Asq, o que é 

compatível com a condição do local, ou seja, áreas baixas, com relevo plano (0% - 

3%). 
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 MAPA DE SUSCETIBILIDADE A DESLIZAMENTOS RASOS 5.3.

O mapa de suscetibilidade a deslizamentos translacionais para a área de 

estudo inserida no município de Jaraguá do Sul/SC foi elaborado conforme o 

algoritmo desenvolvido por Michel (2013) e implementado ao ArcGIS por Godoy et 

al. (2018), os quais seguem os conceitos de modelo hidrológico e de estabilidade do 

método SHALSTAB. 

Os dados requeridos pela ferramenta para a geração do mapa são quanto à 

topografia e aos parâmetros do solo local, conforme apresenta a Tabela 18. 

 

TABELA 18 - Dados de entrada para a geração do mapa de suscetibilidade a 
deslizamentos rasos.  

DADOS MAPAS UNIDADE 

Topográficos 
Declividade Graus 

Área de contribuição por comprimento de contorno unitário 
(a/b) Metros 

Parâmetros do 
solo 

Coesão efetiva (c’) Pascal 

Ângulo de atrito efetivo (φ’) Graus 

Massa específica (ρ) kg/m³ 

Profundidade da camada (z) Metros 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

A partir do modelo digital do terreno - MDT foram gerados os mapas de 

declividade (Figura 26), de direções de fluxo (Figura 29) e de área de contribuição 

por comprimento de contorno unitário (Figura 32), sendo que se adotaram os mapas 

hidrológicos gerados pelo método de oito direções (D8). O método de infinitas 

direções (D-infinito) não foi adotado devido a algumas inconsistências verificadas 

nas áreas de contorno do mapa. 

Considerando que o modelo SHALSTAB aplica-se somente a deslizamentos 

rasos, a profundidade de ruptura das encostas adotada para a aplicação do modelo 

foi de 5 metros. Este valor foi confirmado pela cota impenetrável média das 

sondagens pertencentes à unidade Cgn - Cambissolo de substrato gnaisse, que se 

refere à unidade geotécnica predominante nas áreas elevadas e íngremes em 

estudo, como demonstrado anteriormente nos perfis da Figura 48. 
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Quanto às variáveis referentes aos parâmetros do solo, foram obtidas por 

meio de correlações entre dados de resistência à penetração do amostrador (NSPT) e 

formulações anteriormente apresentadas no Capítulo 2 desta pesquisa, para as 

camadas superficiais (0 a 5 m). Após a estimativa dos parâmetros, para cada laudo 

de sondagem selecionado e devidamente georreferenciado dentro da área de 

estudo, os dados foram submetidos ao processo de espacialização geoestatística 

por meio de krigagem do tipo ordinária, com ajuste exponencial. 

A geração do mapa estimativo da coesão do solo baseou-se nas 74 (setenta 

e quatro) sondagens SPT selecionadas para a área de estudo, por meio da 

aplicação da Equação 4, apresentada no Capítulo 2 desta pesquisa. Os valores 

variaram entre 13kPa e 36kPa, conforme ilustra a Figura 38, apresentada no 

Capítulo 4. 

O mapa estimativo do ângulo de atrito do solo também foi gerado por meio 

das 74 (setenta e quatro) sondagens SPT selecionadas para a área de estudo, por 

meio da aplicação da Equação 1, apresentada no Capítulo 2 desta pesquisa. Os 

valores variaram entre 24º e 28,5º, conforme ilustra a Figura 39, apresentada no 

Capítulo 4. 

Quanto ao mapa estimativo da massa específica do solo da área de estudo, 

as Tabelas 3 e 4, apresentadas no Capítulo 2 desta pesquisa, foram utilizadas para 

a geração dos valores, com base nas 74 (setenta e quatro) sondagens SPT 

selecionadas. Os valores variaram entre 1300 Kg/m³ e 1900 Kg/m³, conforme ilustra 

a Figura 40, apresentada no Capítulo 4. 

Os dados de entrada, processados em ambiente SIG pela ferramenta 

desenvolvida por Godoy et al. (2018), resultaram em um mapa de suscetibilidade a 

deslizamentos rasos da área de estudo no município de Jaraguá do Sul, ilustrado na 

Figura 52. 

As áreas foram divididas em classes: (A) incondicionalmente estável e 

saturado, (B) incondicionalmente estável e não saturado, (C) estável e não saturado, 

(D) instável e não saturado, (E) instável e saturado, (F) incondicionalmente instável e 

não saturado e (G) incondicionalmente instável e saturado (DIETRICH e 

MONTGOMERY, 1998 apud RAMOS et al., 2002). 
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FIGURA 52 - Mapa de suscetibilidade a deslizamentos rasos da área de estudo. 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

A partir do mapa de suscetibilidade a deslizamentos rasos da área de estudo 

no município de Jaraguá do Sul (Figura 52) foram quantificadas as regiões 

correspondentes a cada classe de estabilidade indicada pela Tabela 19, sendo que 

a Figura 53 indica a incidência de cada uma delas no mapa gerado. 
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TABELA 19 - Classes de estabilidade do modelo SHALSTAB para a área de estudo. 

CLASSE DE ESTABILIDADE 
CONDIÇÃO (log  

Q/T) 
LEGENDA 

E
st

áv
ei

s 

A) Incondicionalmente estável e saturado 9,9 a 10,0  

B) Incondicionalmente estável e não 
saturado 

- 2,2 a 9,9  

C) Estável e não saturado - 2,5 a - 2,2  

In
st

áv
ei

s 

D) Instável e não saturado - 2,8 a - 2,5  

E) Instável e saturado -3,1 a - 2,8  

F) Incondicionalmente instável e não 
saturado - 9,9 a - 3,1  

G) Incondicionalmente instável e saturado -10,0 a -9,9  

Fonte: elaborado pela autora. 

 

FIGURA 53 - Incidência das classes de estabilidade na área de estudo. 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

Nota-se, portanto, que cerca de 96% da área de estudo está inserida em 

regiões classificadas como estáveis e apenas cerca de 4% em regiões instáveis. 

Ainda, se for considerada somente a parcela do mapa inserida dentro dos limites do 

perímetro urbano municipal, esta porcentagem aumenta para cerca de 99% de 
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regiões classificadas como estáveis e apenas cerca de 1% de regiões instáveis. 

Mesmo que as áreas classificadas como instáveis representem a menor parcela da 

área estudada, é de suma importância que as mesmas sejam delimitadas para que 

haja restrição da ocupação urbana nestes locais e próximos a eles, de modo a 

minimizar prejuízos econômicos e ambientais, risco de perdas de vidas humanas e 

comprometimento da qualidade de vida da população no caso da ocorrência de um 

deslizamento translacional nos locais ou próxima a eles. 

Para validar o mapeamento gerado por meio do método SHALSTAB, 

implementado ao ArcGIS por Godoy et al. (2018) com base no algoritmo de Michel 

(2013), fez-se comparação dos resultados obtidos com os dados de cicatrizes de 

movimentos de massa já ocorridos no município. 

Por meio da Diretoria de Proteção e Defesa Civil do município de Jaraguá do 

Sul foram obtidos documentos que indicaram a localização aproximada de cicatrizes 

decorrentes de movimentos de massa já ocorridos na área de estudo. Após trabalho 

de interpretação dos documentos, combinado com análise de ortofotos, foi possível 

georreferenciar as cicatrizes e as sobrepor ao mapa de suscetibilidade a 

deslizamentos translacionais (Figura 52). 

Ressalta-se que o cadastro obtido das áreas atingidas do município e o 

mapeamento das cicatrizes existentes englobaram não somente os movimentos 

rasos, que são o foco da presente pesquisa, mas também outros que podem ser 

classificados como profundos e que não tem aplicabilidade neste trabalho.  

Destaca-se também que as áreas cadastradas pela Diretoria de Proteção e 

Defesa Civil são, em sua maioria, relativas a áreas em que os movimentos ocorridos 

geraram danos diretos à população. Áreas em encostas não habitadas não foram 

objeto de mapeamento, mas sabe-se que historicamente já ocorreram casos de 

movimentos rasos nas regiões elevadas da cidade. Esta informação justifica a falta 

de indicação de cicatrizes nas regiões distantes do perímetro urbano do município, 

onde estão concentradas as áreas classificadas como instáveis pelo método 

SHALSTAB.  

Dentre os dados obtidos com a defesa civil foi possível mapear e 

georreferenciar 15 (quinze) cicatrizes provenientes de movimentos rasos. Assim, a 

validação do modelo foi realizada por meio da verificação da coincidência espacial 

entre as cicatrizes e as áreas designadas instáveis pelo modelo, como apresenta a 
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Tabela 20. As cicatrizes que ficaram localizadas em mais de uma classe foram 

consideradas relativas às classes mais instáveis.  

 

TABELA 20 - Coincidência espacial entre cicatrizes e classes de estabilidade. 

CLASSE DE ESTABILIDADE LEGENDA CICATRIZES % 

E
st

áv
ei

s 

A) Incondicionalmente estável e saturado  - - 

B) Incondicionalmente estável e não 
saturado  - - 

C) Estável e não saturado  2 13,33% 

In
st

áv
ei

s 

D) Instável e não saturado  - - 

E) Instável e saturado  1 6,67% 

F) Incondicionalmente instável e não 
saturado  9 60,00% 

G) Incondicionalmente instável e 
saturado  3 20,00% 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Quanto maior a coincidência entre as cicatrizes e as áreas mapeadas como 

instáveis, melhor é considerado o desempenho do SHALSTAB. Analisando a Tabela 

20 conclui-se que cerca de 87% das cicatrizes coincidiram espacialmente com as 

classes instáveis, sendo 80% destas relativas aos grupos mais instáveis (F e G). 

Apenas duas cicatrizes ficaram localizadas em área classificada como estável pelo 

método (grupo C), representando cerca de 13% das cicatrizes totais. 

Estes dados indicam, portanto, a aplicabilidade do mapa de suscetibilidade a 

deslizamentos rasos da área de estudo no município de Jaraguá do Sul, gerado por 

meio do método SHALSTAB. 

 

 ANÁLISE DA OCUPAÇÃO URBANA PRÓXIMA ÀS ÁREAS INSTÁVEIS 5.4.

O mapa de suscetibilidade a deslizamentos rasos desenvolvido para a área 

de estudo no município de Jaraguá do Sul (Figura 52) apresenta diferentes classes 

de estabilidade, por meio das quais é possível identificar locais considerados 

instáveis, ou seja, que apresentam probabilidade de ocorrência de movimentos 
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desta natureza. Para avaliar se estas áreas instáveis mapeadas podem trazer riscos 

à população, fez-se a sobreposição deste com o mapa de mancha urbana (Figura 

34), composto da malha viária, edificações e equipamentos urbanos na área em 

estudo, sendo o resultado apresentado na Figura 54. 

Por meio desta sobreposição é possível perceber que a maior parte das áreas 

consideradas instáveis não se encontra em zonas urbanizadas. No entanto, foram 

exemplificadas algumas regiões que apresentam ocupação próxima às áreas 

mapeadas como instáveis. Nestes casos, a suscetibilidade a deslizamentos 

translacionais, associada à existência de ocupação urbana, gera situações de risco 

não só de ordem ambiental, mas também material e/ou de perdas de vidas 

humanas. 

Considera-se importante esclarecer os conceitos de suscetibilidade e risco. 

Suscetibilidade indica a potencialidade de ocorrência de processos naturais ou 

induzidos em uma região, sendo este conceito expresso segundo classes de 

probabilidade de ocorrência. Já o risco é a probabilidade de ocorrer consequências 

danosas ou perdas esperadas como resultado de interações entre um perigo natural 

e as condições de vulnerabilidade de um dado elemento, grupo ou comunidade 

(UNDP, 2004). 

As 10 (dez) áreas destacadas na Figura 54 exemplificam áreas de risco 

existentes no município e estão detalhadas nas Figuras 55 e 56, onde foram 

circuladas edificações muito próximas às áreas instáveis e as setas indicam a 

tendência de sentido do movimento. Além do risco atual que estas áreas 

apresentam, tem-se o risco associado à evolução do processo de ocupação urbana. 

Como há atualmente habitações e malha viária nestas regiões, a tendência é que 

este processo evolua, chegando a locais ainda mais próximos ou até mesmo 

inserido em áreas classificadas como instáveis. 

O objetivo do presente trabalho é o mapeamento de suscetibilidade a 

deslizamentos rasos na área de estudo, no entanto, com este capítulo se pretende 

destacar que é possível, por meio do mapeamento de suscetibilidade, identificar 

áreas de risco atuais e proporcionar melhorias na elaboração de políticas públicas, 

especialmente no planejamento da expansão e ocupação urbana, oferecendo maior 

segurança à população.  
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FIGURA 54 - Mancha urbana sobreposta ao mapa de suscetibilidade a 
deslizamentos rasos. 

 
Fonte: elaborado pela autora. 
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6. CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA ESTUDOS FUTUROS 

 

 CONCLUSÕES 6.1.

Considerando que os movimentos de massa destacam-se entre os principais 

riscos geomorfológicos no cenário Brasileiro, causadores de prejuízos econômicos, 

sociais e ambientais, com significativos índices de perdas de vidas humanas. E, 

ainda, que para a área de estudo no município de Jaraguá do Sul/SC há um 

histórico de ocorrências de desastres naturais desta natureza, a presente pesquisa 

se mostrou pertinente e de importância para o planejamento urbano municipal. 

A composição do banco de dados geotécnico a partir de sondagens SPT 

permitiu determinar os parâmetros geotécnicos de interesse (coesão, ângulo de 

atrito e massa específica) dos solos da região em estudo. Estes dados, submetidos 

ao processo de espacialização geostatística, por meio de krigagem do tipo ordinária 

com ajuste exponencial, mostraram-se compatíveis com as características da região 

e condizentes com estudos anteriores para solos similares e, portanto, foram 

julgados adequados para a geração do mapeamento de áreas suscetíveis a 

deslizamentos translacionais na área de estudo. 

Durante a elaboração deste trabalho observou-se a importância de Sistemas 

de Informações Geográficas para a edição e geração de mapas. A etapa de 

processamento em ambiente SIG envolveu o georreferenciamento dos dados 

adquiridos, a elaboração de mapas temáticos e de cartas representativas das 

feições geológicas, pedológicas e litológicas da área de estudo como resultados 

parciais, que serviram de subsídios, em conjunto com as informações do banco de 

dados geotécnico, para o alcance dos objetivos desta pesquisa.  

A aplicação da metodologia de Davison Dias (1995) possibilitou a geração de 

mapa geotécnico para a área de estudo, após ajustes para correção de 

inconsistências. O mesmo estimou três unidades geotécnicas para a área, sendo 

uma referente a solos sedimentares (Asq - Solos Aluviais de substrato sedimentos 

quaternários) e duas referentes a solos residuais (Cgn - Cambissolos de substrato 

gnaisse e PVgn - Podzólico Vermelho-amarelo de substrato gnaisse). 

Como cerca de 25% do mapa geotécnico não teve caracterização devido à 

mancha urbana, este foi um fator que impossibilitou a aplicação do mesmo como 

 



135 

ferramenta de espacialização dos parâmetros dos solos, tendo em vista que as 

sondagens SPT disponíveis para a área de estudo encontraram-se, em sua maioria, 

localizadas nesta mancha. No entanto, para cada unidade estimada pelo mapa 

geotécnico, em conjunto com informações das sondagens SPT, foram gerados perfis 

estratigráficos representativos. Este processamento permitiu a compreensão do 

comportamento típico dos solos na área de estudo, bem como apresentou 

informações úteis e de fácil entendimento para engenheiros e outros profissionais 

que venham a requerer informações sobre o subsolo da região. Informações estas, 

que são, inclusive, pertinentes para políticas públicas de uso e ocupação dos solos. 

A unidade geotécnica mais abrangente na área de estudo, representando 

58,59% do território mapeado, foi a Cgn - Cambissolo de substrato gnaisse. Esta 

unidade é predominante nas cotas mais elevadas, com relevo entre ondulado (8% - 

20%) a montanhoso (45% - 75%), onde não há ocupação urbana, exceto por 

algumas poucas áreas no sopé das encostas ainda dentro desta unidade 

geotécnica. O perfil gerado para esta unidade apresentou camadas de solo pouco 

espessas, com NSPT crescente com a profundidade, indicativo de solos residuais. A 

cota impenetrável foi constatada a 5,50 m, portanto rasa. 

Outra unidade geotécnica referente a solos sedimentares é a PVgn - 

Podzólico Vermelho-amarelo de substrato gnaisse, que é verificada em 9,09% da 

área de estudo, nos sopés das encostas, com relevo predominantemente entre 

suave ondulado (3% - 8%) a forte ondulado (20% - 45%). Apresenta-se semelhante 

à unidade Cgn, porém com camadas mais espessas de solo até atingir o 

impenetrável. 

Em relação à concentração urbana na área de estudo, ocorre nas áreas 

baixas (abaixo da cota 100 m), com relevo entre plano (0% - 3%) a suave ondulado 

(3% - 8%), onde predomina a unidade geotécnica Asq - Solos Aluviais de substrato 

sedimentos quaternários, em 9,08% da área de estudo. Nesta unidade, relativa a 

solos sedimentares, as camadas são predominantemente compostas de argila 

arenosa, com cota impenetrável verificada entre 8,00 m a 16,00 m. 

Devido à mancha urbana representar 23,24% do mapa geotécnico da área 

em estudo, também foram gerados perfis estratigráficos para esta região. Os perfis 

selecionados assemelharam-se ao gerado para a unidade Asq, o que é compatível 

com a condição dos locais, ou seja, áreas baixas, com relevo plano (0% - 3%). 
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Por meio do algoritmo desenvolvido por Michel (2013) e implementado ao 

ArcGIS por Godoy et al. (2018), a partir dos parâmetros geotécnicos de interesse 

(coesão, ângulo de atrito e massa específica) dos solos, em conjunto com os mapas 

de declividade, de direções de fluxo e de área de contribuição por comprimento de 

contorno unitário, foi gerado o mapa de suscetibilidade a deslizamentos 

translacionais para a área de estudo inserida no município de Jaraguá do Sul/SC. 

A profundidade de ruptura das encostas adotada para a aplicação do modelo 

foi de 5 metros. Este valor foi balizado pela cota impenetrável das sondagens 

pertencentes à Unidade Cgn - Cambissolo de substrato gnaisse, onde se 

concentraram as áreas mapeadas como instáveis pelo modelo. 

Para validar o mapeamento gerado fez-se comparação dos resultados obtidos 

com 15 (quinze) cicatrizes fornecidas pela Diretoria de Proteção e Defesa Civil, 

referentes a movimentos rasos já ocorridos no município. Concluiu-se que cerca de 

87% das cicatrizes coincidiram espacialmente com as classes instáveis e apenas 

duas cicatrizes ficaram localizadas em área classificada como estável pelo método, 

representando cerca de 13% das cicatrizes totais. Quanto maior a coincidência entre 

as cicatrizes e as áreas mapeadas como instáveis, melhor é considerado o 

desempenho do SHALSTAB. Portanto, estes dados indicaram adequado 

desempenho do mapa de suscetibilidade a deslizamentos rasos gerado para a área 

de estudo no município de Jaraguá do Sul/SC. 

O mapa de suscetibilidade indicou que cerca de 96% da área de estudo está 

inserida em regiões classificadas como estáveis e apenas cerca de 4% em regiões 

instáveis. Também, por meio da sobreposição do mapa de suscetibilidade com a 

mancha urbana, foi possível constatar que a maior parte destas áreas consideradas 

instáveis não se encontra em zonas urbanizadas. No entanto, foram detectadas 

algumas regiões que apresentam ocupação próxima às áreas mapeadas como 

instáveis. 

Mesmo que as regiões classificadas como instáveis representem a menor 

parcela da área estudada, esta pesquisa fornece subsídios para orientar os órgãos 

competentes na elaboração de políticas públicas, especialmente no planejamento da 

expansão e ocupação urbana, de forma segura e ordenada, de modo a minimizar 

prejuízos econômicos e ambientais, risco de perdas de vidas humanas e 
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comprometimento da qualidade de vida da população no caso da ocorrência de um 

deslizamento translacional nos locais habitados ou próximos a eles. 

 

 SUGESTÕES PARA ESTUDOS FUTUROS 6.2.

A atualização continuada e a incorporação de novas informações à presente 

pesquisa é recomendada. Novos atributos podem ser inseridos no banco de dados 

para análises futuras, visto que são manipuláveis em ambiente SIG. 

Para estudos futuros e complementação desta pesquisa são sugeridos: 

 

 Monitorar as áreas classificadas como instáveis pelo mapa de 

suscetibilidade a deslizamentos rasos gerados para a área de estudo no 

município de Jaraguá do Sul/SC; 

 Identificar com precisão as áreas de risco, com o georreferenciamento de 

edificações inseridas em áreas classificadas como instáveis pelo mapa de 

suscetibilidade; 

 Gerar um mapa de suscetibilidade com resultados de ensaios laboratoriais 

de cisalhamento direto, comparando-o ao gerado por meio de correlações 

com os laudos de sondagens SPT; 

 Incorporar variáveis ao mapa de suscetibilidade, unificando-o com outras 

fontes de risco para a população, tais como áreas suscetíveis à inundação; 

 Complementar o mapeamento geotécnico e melhorar a escala do mesmo, 

inclusive com a caracterização da área referente à mancha urbana.  
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