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RESUMO: As corridas de detritos constituem um tipo particular de movimento de massa, as quais oferecem
riscos à sociedade. Dessa forma, diversas metodologias vêm sendo desenvolvidas para determinar a
vulnerabilidade de locais onde pode haver ocorrência desse processo para o qual os Modelos Digitais de Terreno
(MDTs) e Modelos Digitais de Elevação (MDEs) apresentam grande utilidade para a rápida e prática obtenção
de parâmetros morfológicos. O presente trabalho teve como objetivo avaliar a influência desses modelos na
determinação da vulnerabilidade da Bacia Hidrográfica do Rio Paúba. Para isso foram analisados o MDE
proveniente da missão Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) e os MDTs obtidos a partir dos dados das
cartas topográficas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Instituto Geográfico e
Cartográfico do Estado de São Paulo (IGC). Os resultados mostraram que o MDT do IGC por ser mais detalhado
é o melhor a ser empregado, porém o menos pratico devido a grande quantidade de tempo empregado na
digitalização dos dados, já o SRTM obteve resultado satisfatório e semelhante ao do IGC sendo indicado para
regiões com carência de dados. O MDT do IBGE apresentou os piores resultados não sendo indicado para esse
tipo de estudo.
Palavras-Chave: corrida de detritos, modelo digital de elevação, modelo digital de terreno, SIG.
ABSTRACT: Debris flows make up a particular type of mass moviment, which poses risk to society. Thus,
diverse methodologies have been developed to determine the vulnerability of places where this process might
occur. In such cases, Digital Elevation Models (DEMs) and Digital Terrain Models (DTMs) are extremely useful
for obtaining morphological parameters quicly and practically. This paper aimed to assess how these models
have influenced the vulnerability of River Paúba Watershed. In order to gather that information, the DEM from
the Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) and the DTMs obtained from topographic maps data from the
Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE) and those from the Geographic and Cartographic Institute
of the State of São Paulo (IGC) have been analysed. The results show that the DTM from the IGC is the most
suitable to be applied because it is the most detailed one. However, it is the least practical because of the great
amount of time spent on data digitalization. The SRTM has showed a satisfactory result which was similar to the
result from the IGC. Thus, it is suitable for regions that lack data. The DTM from the IBGE has showed the
worst results and it is not suitable for this type of study.
Keywords: debris flow, digital elevation model, digital terrain model, GIS.

INTRODUÇÃO
As corridas de detritos (Debris Flow) representam um tipo particular de movimento de massa
que geralmente apresentam pequena duração, da ordem de segundos a poucos minutos.
Possuem alta capacidade erosiva e destrutiva devido a sua constituição caracterizada pela

presença de blocos de rochas de diversos tamanhos, solos, restos de vegetação e água
compondo um fluido denso com alta velocidade podendo alcançar valores acima de 70 km/h.
Os agentes deflagradores estão relacionados ao meio físico sendo eles de origem geológica,
geomorfológica, climática, hidrológica e origem antrópica relacionada ao tipo de uso e
ocupação do solo, (Massad, 1997; Gramani, 2001).
Com o aumento populacional e o desenvolvimento econômico, diversos locais com
características físicas propícias à ocorrência desse fenômeno vêm sendo ocupados ou
requisitados para implantação de grandes obras. Dessa forma o número de ocorrências
aumentou nos últimos anos resultando em perdas materiais, prejuízos financeiros e perdas de
vidas humanas. Levando esse fato em consideração e o grande potencial destrutivo desse
processo, inúmeras pesquisas estão sendo desenvolvidas com o objetivo de compreender esses
eventos profundamente a fim de determinar a suscetibilidade desses locais assim como seu
alcance e as alternativas de medidas estruturais para sua contenção.
Como resultado das pesquisas, surgiram diversas metodologias para estimar a suscetibilidade
de bacias ao referido processo. Nesse contexto, o avanço de plataformas SIG (Sistema de
Informação Geográfica) tem cooperado significativamente no tratamento dos dados e na
rápida e prática extração de atributos do meio físico utilizados nas metodologias como
declividade das encostas, declividade dos canais de drenagem, variação altimétrica e
delimitação da bacia.
Os atributos supracitados são extraídos dos denominados Modelos Digitais de Elevação
(MDE) e Modelos Digitais de Terreno (MDT), onde o MDT representa apenas a superfície do
terreno enquanto o MDE inclui a vegetação e construções, Correia (2008). Para (Ferreira et.
al; 1992; Sousa et al. 2010), os modelos digitais de elevação representam matematicamente
uma grandeza que varia continuamente no espaço. Seguindo a mesma linha de pensamento
Felgueiras (2006), define os modelos digitais de terreno como a representação da
variabilidade de um atributo, ou fenômeno geográfico que ocorre em uma determinada região
de interesse. Apesar da diferença citada por Correia (2008), os dois tipos de modelos são
aplicáveis para os estudos e extração dos atributos citados.
Dessa maneira, o presente trabalho tem como objetivo avaliar a influência de diferentes
modelos digitais de terreno gerados a partir de cartas topográficas do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) na escala 1:50.000 e do Instituto Geográfico e Cartográfico do
Estado de São Paulo (IGC) na escala 1:10.000 e modelo digital de elevação proveniente da
missão Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) na determinação da vulnerabilidade a
corrida de detritos considerando dois pontos de atingimento distintos sendo um a área
urbanizada e o outro a travessia da rodovia BR-101 sobre o Rio Paúba, ambos localizados na
bacia hidrográfica de Paúba pertencente ao município de São Sebastião – SP utilizando a
metodologia proposta por Gramani (2001). Para isso, foram avaliados os parâmetros obtidos
dos MDTs e MDE como declividade das encostas, declividade dos canais de drenagem,
amplitude altimétrica, delimitação e área da bacia por meio de softwares de sistema de
informações geográficas.
LOCALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO
A Bacia de Paúba está inserida no município de São Sebastião localizado no litoral norte do
Estado de São Paulo. A bacia está compreendida entre as coordenadas 45º55’37” e 45º50’56”
W e 23º78’01” e 23º80’56” S como ilustra figura 1 a seguir.

Figura 1 - Localização da Bacia de Paúba.
A área da bacia assim como a altitude máxima são parâmetros analisados no presente
trabalho, pois apresentam diferenças de acordo com o modelo de terreno ou de elevação
utilizado, mas pode-se dizer que os valores médios estão entre 7,8 km² para área e 690 m de
altitude.
Em relação à geomorfologia do local, a bacia de Paúba apresenta os três domínios principais
presentes no município de São Sebastião sendo eles definidos por Tominaga & Ross (2001),
como Planalto do Juqueriquerê, Serra do Mar e Planície Costeira. De acordo com Tominaga
(2000), o domínio da Serra do Mar pode ser caracterizado em outros três subdomínios sendo
eles os Morros Alongados dos Patamares dos Espigões Secundários, Morros Isolados e
Rampas Coluvionares e a Planície Costeira em outros dois subdomínios que são as Planícies
Alúvio-Coluvionares e Planícies Marinhas.
Para Campanha et al; (1994), a configuração geomorfológica existente na região está atribuída
aos condicionantes estruturais caracterizados por patamares descendentes condicionados por
falhamentos em blocos escalonados sendo os domínios classificados como Planalto do
Juqeriquerê, Escarpas Festonadas e Digitadas e Baixadas Litorâneas.
A área é predominantemente marcada pela presença do domínio das Escarpas Festonadas e
Digitadas ocupando a parte central da bacia configurando altas encostas nas laterais da
mesma. A montante encontra-se uma pequena área do Planalto do Juqueriquerê com altitudes

em torno de 650 e 700 metros e a jusante de forma restrita a Baixada Litorânea. A figura 2 a
seguir ilustra os domínios geomorfológicos da bacia de Paúba.

Figura 2 - Domínios Geomorfológicos da bacia de Paúba. Elaborado pelo autor baseado na
classificação utilizada por Campanha et. al; (1994).
No que tange à geologia do local, a bacia desenvolveu-se sobre rochas do embasamento
cristalino pertencentes ao complexo costeiro de idade pré-cambriana no qual é representado
por rochas ortoderivadas de médio e alto grau metamórfico cujas litologias são constituídas
por biotita gnaisses e migmatito frequentemente com granada e silimanita, subordinadamente
anfibolitos, kinzigitos, corpos nebulíticos e rochas cálcio-silicáticas, Campanha et. al; (1994).
Para a determinação da vulnerabilidade das bacias, a configuração estrutural apresenta maior
importância assim como os depósitos observados em campo. Em relação à geologia estrutural,
a área encontra-se entre a Zona de Cisalhamento de Camburu e o Sistema de Cavalgamento
São Sebastião nas quais integram uma importante rede de zonas de cisalhamento associadas
ao Cinturão de Dobramentos Orogênico Ribeira relacionada à Orogênese Brasiliana PanAfricana (Maffra 2000, Moura et. al; 2012).
A Zona de Cisalhamento Camburu é de natureza dúctil, balizada por milonitos,
protomilonitos e ultramilonitos nos quais apresentam lineações de estiramento sub-horizontais
onde a assimetria dos profiroblastos indica caráter transcorrente dextral. Já a Zona de
Cavalgamento São Sebastião caracteriza-se como um empurrão de baixo ângulo sobrepondo
granitóides em migmatitos bandados cujas lineações de estiramento indicam sentido de
vergência para Sul, Campanha et. al; (1994). O mapa geológico de São Sebastião é
apresentado na figura 3 a seguir.

Figura 3 - Mapa geológico da região de São Sebastião. Elaborado pelo autor com base no
mapa geológico de Campanha et. al; (1994).
Em relação ao tipo de uso e ocupação de Paúba, a própria morfologia da bacia restringe a
ocupação de grande parte da área sendo esta concentrada nas áreas planas das Baixadas
Litorâneas próximas ao mar, seguindo o padrão de ocupação de todo litoral norte de São
Paulo. Por sua vez há algumas casas no interior da bacia seguindo o Rio Paúba bem próximas
às encostas, porém não foram observadas interferências bruscas no terreno passíveis de gerar
instabilidade nos taludes.
Quanto à cobertura vegetal, pode-se observar a ocorrência de vegetação nativa concentrada
próxima à área urbanizada localizadas na região mais a jusante da bacia, fato este que
minimiza o impacto desse tipo de uso na cooperação à deflagração das corridas de detritos. A
figura 4 mostra a distribuição dos tipos de uso e ocupação da bacia de Paúba.

Figura 4 - Tipos de uso e ocupação da bacia de Paúba.
MATERIAIS E MÉTODOS
O Modelo Digital de Elevação utilizado no presente trabalho é resultante da missão Shuttle
Radar Topography Mission (SRTM), realizada em conjunto pela agência espacial dos Estados
Unidos a National Aeronautics and Space Administration (NASA), a National GeospatialItelligence Agency (NGA), o Departamento de Defesa dos Estados Unidos (DoD), a agência
espacial alemã Deustches Zentrum für Luft-und Raumfahrt (DLG) e a agência espacial
italiana Agenzia Spaziale Italiana (ASI) em fevereiro de 2000 com o objetivo de mapear o
relevo da área continental da Terra compreendido entre as latitudes 60º norte e 54º sul o que
representa cerca de 80% das áreas emersas através de interferometria de radar de abertura
sintética, Grohmann et. al; (2008).
A princípio, os MDEs SRTM eram disponibilizados pela NASA com resolução de 1 segundo
de arco, cerca de 30 metros no equador, apenas para o território norte americano enquanto
para as outras áreas os modelos disponibilizados apresentavam resolução de 3 segundos de
arco, cerca de 90 metros, segundo Grohmann et. al; (2008). Atualmente, o Serviço Geológico
dos Estados Unidos (USGS), disponibiliza para todos os continentes os modelos de resolução
de 1 segundo de arco (30 metros). Dessa forma o modelo S24W46 que recobre a área
estudada foi georreferenciado em coordenadas geográficas datum WGS 84 posteriormente
reprojetado para o sistema Universal Transversa de Mercator datum SIRGAS 2000 zona 23
Sul e possui resolução de 1 segundo de arco.
Os Modelos Digitais de Terreno foram gerados a partir das cartas topográficas provenientes
do Instituto de Geografia e Estatística (IBGE) e do Instituto Geográfico e Cartográfico do
Estado de São Paulo (IGC) nas escalas 1:50.000 e 1:10.000 respectivamente. A carta
topográfica do IBGE apresenta curvas de nível com intervalos de 20 metros e a carta do IGC
curvas com intervalos de 5 metros.

Das cartas topográficas foram vetorizadas as curvas de nível, os pontos cotados, os cursos d’
água e a delimitação da bacia as quais foram utilizados no processo de interpolação para a
geração do MDT.
A interpolação foi realizada através do software ArcGIS 10.3 com a função Topo To Raster
no qual foi baseado nos trabalhos desenvolvidos por Hutchinson (1998, 1999, segundo
Nogueira & Amaral, 2009) em seu programa ANUDEM. Essa técnica apresenta grande
sucesso devido a sua capacidade de utilizar diferentes arquivos vetoriais como curvas de
nível, pontos cotados, cursos d’ água, massas d’ água e delimitadores de bacias no processo
de interpolação evitando possíveis erros durante a execução do processo. O método em
questão utiliza a eficiência computacional da interpolação local do método do inverso da
distância ponderada (IDW) preservando ao mesmo tempo, a continuidade superficial obtidas
em métodos globais como a Krigagem. Dessa forma, o resultado é um modelo hidrológico de
elevação exato, Nogueira & Amaral (2009).
A elaboração desses MDTs e a fácil acessibilidade aos MDEs somada ao avanço dos
softwares de SIG facilitam a obtenção de parâmetros morfométricos inerentes aos estudos de
estabilidade de encostas como escorregamentos e as corridas de detritos. Sendo assim, o uso
desses modelos tornaram-se frequentes em diversas metodologias de mapeamento de áreas de
risco, cartas de suscetibilidade, cartas geotécnicas de aptidão e determinação de
vulnerabilidade a corridas de detritos, foco do presente trabalho.
Kanji e Gramani (2001) estabeleceram uma metodologia para determinar graus de
vulnerabilidade aplicável a bacias de pequenas dimensões frente à possibilidade de ocorrência
de movimentos de massa. A referida metodologia surgiu a partir da coleta de dados e de uma
exaustiva investigação baseada em estudos de outros autores e na avaliação de eventos de
corridas de massa nacionais e internacionais. Com isso, os autores conseguiram estabelecer
quais são os fatores que intervêm no processo que pode deflagrar uma corrida de detritos.
Para cada fator existem 04 classes com seus respectivos atributos com valores numéricos, que
foram determinados a partir de casos analisados anteriormente. Cada fator possui também um
peso, cujo valor está em função da relevância e importância do fator. Uma nota parcial foi
designada para cada atributo a qual foi dividida em intervalos de 0 a 10, para casos menos
críticos aos mais críticos respectivamente.
Uma nota final (NF) será assignada a cada caso após a somatória das notas parciais (NP) de
cada fator relacionado na tabela 01, multiplicadas pelo seu peso (P) respectivo. A equação 01
mostra como determinar a nota final que varia de 0 a100.
(1)
Nesse caso, dentre todos os fatores, a chuva (R) apresenta maior peso sendo o agente
deflagrador do evento. Então, como o processo é deflagrado por picos de chuvas em um
evento pluviométrico, as chuvas são mensuradas em mm/h. A declividade das encostas (S) é o
segundo fator preponderante, pois gera os escorregamentos que podem ser generalizados
fornecendo material para a corrida de detritos. A declividade dos canais (D) é considerada
também, pois estes caracterizam o caminho por onde o fenômeno ocorrerá. A altura das
encostas (H) é responsável pela energia fornecida ao processo além de influenciar na geração
de escorregamentos. A área da bacia (A) interfere diretamente na captação da chuva, no
tempo de concentração, distribuição e amortecimento influenciando na dinâmica do processo.
Os condicionantes geológicos (G) estão relacionados ao arranjo estrutural da área e aos tipos
de depósitos observados e o uso e ocupação (V) estão em função da vegetação preservada e a
área ocupada, Kanji & Gramani (2001).

Observa-se que os aspectos S, D, H e A são parâmetros morfométricos passíveis de serem
extraídos dos MDTs e MDEs. Sendo assim, o foco do trabalho está na análise desses fatores
extraídos dos diferentes modelos utilizados. Os fatores considerados nesta metodologia e os
intervalos propostos e suas respectivas designações de vulnerabilidade propostos por Kanji &
Gramani (2001), estão apresentados na tabela 1 e 2 respectivamente.
Tabela 1 - Fatores com classes, pesos, atributos e notas parciais para determinar o grau de
vulnerabilidade Adaptado de Kanji & Gramani (2001).
FATORES

DESCRIÇÃO

ATRIBUTOS

NOTA
PARCIAL

>80

10

60-80

6,6

R3

30-60

3,3

R4

<30

0

S1

>45

10

30-45

6,6

S3

15-30

3,3

S4

<15

0

D1

>25

10

15-25

6,6

D3

10 -,15

3,3

D4

<10

0

A1

<5

10

5 -,10

6,6

A3

10 -,20

3,3

A4

>20

0

H1

>750

10

500-750

6,6

H3

200-500

3,3

H4

<200

0

V1

90-100

10

50-90

6,6

V3

30-50

3,3

V4

<30

0

G1

G1

10

G2

6,6

G3

G3

3,3

G4

G4

0

CLASSE

PESO
(P)

R1
Climático

Chuva (R)
(mm/h)

Inclinação da
encosta (S) (º)
G
e
o
m
o
r
f
o
l
ó
g
i
c
o

Geológico

Contribui com material
para dentro dos canais,
aumentando o volume da
corrida no seu percurso.

Declividade do
As corrida de massas
canal (R)
tracam suas trajetórias pela
mm/h
superficie do canal.

Área da Bacia
(A) (km²)

Altura da
Encosta (H)
(m)

Antrópico

Considerada como o
principal agente
deflagrador no processo de
corrida de detritos.

As bacias interferem na
geração e na dinâmica das
corridas.

Influi na geração de
escorregamentos e é fonte
de energia para o
desenvolvimento do fluxo

Uso e
Representa a porcetagem
ocupação /
de área ocupada ou
vegetação (V)
desmatada da bacia que
(% da área
termina sendo exposta aos
ocupada ou
processos dinâmicos do
desmatada)
solo.

Aspectos
geológicos
(G)

Carácterização geológicageotécnica e estrutural.
Mapeamento de depósitos
susceptíveis à corridas.

R2
3

S2
2,5

D2
0,5

A2
1

H2
1

V2
0,5

G2
1,5

Tabela 2 - Intervalos propostos por Kanji & Gramani (2001), para determinação do Grau de
Vulnerabilidade a partir da nota final.

Intervalo
80 – 100
60 – 80
40 – 60
20 – 40
0 – 20

Designações
Muito alta
Alta
Média
Baixa
Muito baixa

APRESENTAÇÃO DOS DADOS OBTIDOS
Os dados obtidos relacionados aos aspectos geomorfológicos apresentam diferenças de acordo
com o modelo utilizado para a extração dos mesmos. Dessa maneira, inicia-se a apresentação
pela declividade das encostas no qual dentre todos os parâmetros analisados apresenta a maior
influência na suscetibilidade. A tabela 3 a seguir, indica a representatividade em porcentagem
da área ocupada por cada intervalo de classe de declividade levando em consideração dois
pontos de atingimento pelas corridas sendo elas a área urbanizada que nesse caso é considera
a bacia inteira e a travessia do Rio Paúba na Rodovia BR – 101 distantes 1789 metros da foz
do Rio Paúba ilustrados nas figuras 5 e 6 respectivamente.
Tabela 3 - Tabela de dados de representatividade das classes de declividade para cada modelo
e ponto de estudo.
DADOS OBTIDOS NO MODELO SRTM

ÁREA (km²)
PORCENTAGEM

CLASSE 1 (< 15º)
3,35
40,00

ÁREA (km²)
PORCENTAGEM

CLASSE 1 (< 15º)
2,61
36,50

ÁREA URBANIZADA
CLASSE 2 (15º- 30º) CLASSE 3 (30º- 45º) CLASSE 4 (>45º ) TOTAL DA BACIA
3,77
1,10
0,14
8,36
45,13
13,16
1,71
100,00
BR-101
CLASSE 2 (15º- 30º) CLASSE 3 (30º- 45º) CLASSE 4 (>45º ) TOTAL DA BACIA
3,35
1,05
0,14
7,15
46,80
14,71
2,00
1,00
DADOS OBTIDOS NO MODELO IBGE

ÁREA (km²)
PORCENTAGEM

CLASSE 1 (< 15º)
3,15
39,71

ÁREA (km²)
PORCENTAGEM

CLASSE 1 (< 15º)
2,42
36,03

ÁREA URBANIZADA
CLASSE 2 (15º- 30º) CLASSE 3 (30º- 45º) CLASSE 4 (>45º ) TOTAL DA BACIA
3,76
0,87
0,16
7,93
47,42
10,91
1,96
100,00
BR-101
CLASSE 2 (15º- 30º) CLASSE 3 (30º- 45º) CLASSE 4 (>45º ) TOTAL DA BACIA
3,36
0,79
0,16
6,73
49,88
11,77
2,32
100,00
DADOS OBTIDOS NO MODELO IGC

ÁREA (km²)
PORCENTAGEM

CLASSE 1 (< 15º)
2,07
26,42

ÁREA (km²)
PORCENTAGEM

CLASSE 1 (< 15º)
1,39
21,09

ÁREA URBANIZADA
CLASSE 2 (15º- 30º) CLASSE 3 (30º- 45º) CLASSE 4 (>45º ) TOTAL DA BACIA
3,98
1,52
0,27
7,84
50,76
19,43
3,39
100,00
BR-101
CLASSE 2 (15º- 30º) CLASSE 3 (30º- 45º) CLASSE 4 (>45º ) TOTAL DA BACIA
3,52
1,41
0,27
6,58
53,52
21,35
4,04
100,00

Figura 5 - Mapa de declividade da bacia de Paúba considerando a área urbanizada.

Figura 6 - Mapa de declividade da bacia de Paúba considerando a travessia do Rio Paúba na
BR-101.

Para a análise e obtenção dos valores referentes às declividades dos canais foram analisados 3
cursos d’ água sendo eles, o principal representado pelo Rio Paúba e outros dois afluentes
ambos da margem direita denominados Afluente 1 e Afluente 2. Para o cálculo da declividade
foram extraídas as extensões dos canais e a amplitude altimétrica (ΔH) no qual expressa a
diferença entre a altitude da nascente e da foz do canal.
A rede de drenagem do modelo SRTM foi obtida a partir da ferramenta Hydrology do
software ArcGIS 10.3. Nesse caso, o limiar adotado para extração da drenagem foi de 200
pixels a fim de não omitir pequenos riachos e principalmente os afluentes estudados. A figura
7 ilustra a localização dos canais analisados e também os perfis de cada curso d’ água
extraídos nos 3 modelos analisados.

Figura 7 - Mapa de localização dos cursos d' água e os perfis extraídos de cada modelo.

A declividade do canal pode ser obtida através de diferentes formas como o método direto
baseada nos extremos, o método da área equivalente ou compensação de área representada
pela declividade ponderada e o método da declividade equivalente ou média harmônica.
O método direto baseado nos extremos pode superestimar as declividades dos canais, podendo
interferir de maneira significativa no valor final de suscetibilidade. Já o método da área
equivalente ou compensação de áreas visa estabelecer uma declividade média para o talvegue
traçando uma linha no gráfico do perfil tal que a área do triangulo formado seja igual à área
formada entre a linha do perfil e a abcissa sendo este método mais adequado em relação ao
primeiro. Por fim o método da declividade equivalente ou média harmônica é o que apresenta
melhor representatividade da declividade real, pois considera a declividade de cada trecho.
Sendo assim, este último foi empregado para a obtenção das declividades dos canais
analisados.
A tabela 4 a seguir apresenta os dados obtidos e analisados dos cursos d’ água como extensão,
amplitude altimétrica entre a nascente e a foz, a declividade individual e a declividade média
final dos canais a serem aplicadas na metodologia.
Tabela 4 - Dados relacionados aos canais estudados.

MODELOS
SRTM

IBGE

IGC

MODELOS
SRTM

IBGE

IGC

ÁREA URBANIZADA
DADOS OBTIDOS
RIO PAÚBA
EXTENSÃO (m)
6.083,00
ALTITUDE ΔH (m)
681
DECLIVIDADE (º)
6,1
MÉDIA PROPORCIONAL (º)
EXTENSÃO (m)
6.430,50
ALTITUDE ΔH (m)
665
DECLIVIDADE (º)
6
MÉDIA PROPORCIONAL (º)
EXTENSÃO (m)
6.904,85
ALTITUDE ΔH (m)
670
DECLIVIDADE (º)
6,15
MÉDIA PROPORCIONAL (º)
BR-101
DADOS OBTIDOS
RIO PAÚBA
EXTENSÃO (m)
4.613,00
ALTITUDE ΔH (m)
575
DECLIVIDADE (º)
7,9
MÉDIA PROPORCIONAL (º)
EXTENSÃO (m)
4.733,50
ALTITUDE ΔH (m)
575
DECLIVIDADE (º)
7,7
MÉDIA PROPORCIONAL (º)
EXTENSÃO (m)
5.110,85
ALTITUDE ΔH (m)
662
DECLIVIDADE (º)
8,2
MÉDIA PROPORCIONAL (º)

AFLUENTE 1
1.440,00
350
15
10,60
1.440,15
345
15
9,80
1.804,84
395
13
10,20

AFLUENTE 2
1.125,00
520
30

AFLUENTE 1
1.440,15
350
15
11,90
1.440,15
345
15
11,10
1.804,84
395
13
11,70

AFLUENTE 2
1.135,48
520
30

1005,00
460
24,5
1.135,48
557
29

1005,00
460
24,5
1.135,48
557
29

Por fim, a altitude das encostas representa o último parâmetro obtido a partir dos MDTs e
MDE no qual apresentaram diferenças de valores de acordo com os modelos analisados. Sua
distribuição na bacia está representada no mapa hipsométrico na figura 8 e os valores
máximos obtidos para altitude das encostas e declividade na tabela 5.

Figura 8 - Mapa hipsométrico ilustrando a distribuição dos intervalos das altitudes.
Tabela 5 - Tabela resumo das altitudes e declividades máximas obtidos em cada modelo.
SRTM

IBGE

IGC

INDICADOR
MÁXIMO

ALTITUDE (m)

DECLIVIDADE (º)

ALTITUDE (m)

DECLIVIDADE (º)

ALTITUDE (m)

DECLIVIDADE (º)

681,00

64,11

673,00

58,80

701,00

58,70

APLICAÇÃO DO MÉTODO
Para a verificação dos materiais analisados, os dados obtidos e apresentados acima foram
aplicados na metodologia proposta por Gramani (2001) assim como as informações
resultantes de pesquisas bibliográficas a respeito da região estudada e da atividade de campo
realizada. Dessa forma, primeiramente serão apresentadas as notas atribuídas aos fatores que
não foram obtidos a partir dos modelos como chuva expressa em mm/h, uso e ocupação do
solo e aspectos geológicos.
Para isso é imprescindível citar a ocorrência de um processo de corrida de detritos no Rio
Paúba no dia 23 de dezembro de 2014. Os dados de chuva para esse evento apontam um
acumulado de 425 mm entre às 12:00 h do dia 22 e às 23:00 h do dia 24 cujo pico de chuva
ocorreu por volta das 17:40 h do dia 23 de dezembro atingindo cerca de 56 mm/h segundo
dados do SiMCosta (Sistema de Monitoramento da Costa Brasileira) da boia SP-CEBIMARUSP e conforme ilustra o gráfico da figura 9 e 10 respectivamente.

Figura 9 - Dados da pluviosidade acumulada entre os dias 22 e 24 de dezembro de 2014.

Figura 10 - Dados de intensidade da chuva entre 22 e 24 de dezembro de 2014. Fonte,
SiMCosta (2014).
Sendo assim, o valor de 56 mm/h está entre o intervalo 30-60 correspondente a classe R3 cuja
nota parcial é de 3,3 segundo a metodologia proposta por Gramani (2001).
Para obtenção da nota do uso e ocupação do solo expressa em porcentagem, as áreas foram
extraídas através do software ArcGIS e posteriormente calculada a representatividade de cada
tipo de uso em relação a área da bacia. Como resultado obteve-se 88% de mata nativa, 6% de
área desmatada e 6% de área urbanizada o que totalizou 12% do tipo de uso favorável à
ocorrência da corrida de detritos. Esse resultado enquadra-se no intervalo <30, representada
pela classe V4, cuja nota parcial é zero.
Os aspectos geológicos apresentam maior complexidade na determinação das classes e notas,
pois dependem da descrição do tipo de rocha e solo e suas características geotécnicas e
estruturais na qual se encontra inserida a área analisada. Outro fator preponderante na
caracterização geológica é a observação em campo de depósitos possivelmente provenientes
de escorregamentos e corridas pretéritas o que muitas vezes estão cobertos pela vegetação ou
sofrearam ação dos processos erosivos.
De acordo com Moura (2012), a estrutura geológica é um fator condicionante dos processos
erosivos e de movimento de massa, pois os padrões de fraturas determinam os planos de
descontinuidades que por sua vez estabelecem caminhos para infiltração e percolação da água
acelerando o intemperismo e os processos de formação do solo. Esse processo depende tanto
da concentração de fraturas e lineamentos quanto da composição da rocha estabelecendo

assim, um intemperismo mais rápido e profundo onde as concentrações dessas estruturas são
maiores e/ou a rocha é menos resistente. A concentração dessas estruturas em conjunto com
os processos erosivos também possibilita a geração de blocos soltos, material constituinte das
corridas de detritos.
No estudo de Moura (2012), é possível analisar a área da bacia de Paúba na qual apresentou
concentrações entre moderada à alta de cruzamentos de lineamentos estruturais informação
esta bastante relevante para classificação do aspecto geológico local.
Na atividade de campo foi possível identificar grandes depósitos de solo transportado,
principalmente ao longo da Rua Belo Horizonte que acompanha o curso do Rio Paúba. Os
materiais presentes nesses depósitos não são de grandes dimensões podendo ser caracterizado
como um depósito coluvionar com presença de alguns blocos maiores.
O evento ocorrido no dia 23 de dezembro de 2014 por sua vez, depositou inúmeros blocos de
diversos tamanhos principalmente no trecho da Rua Belo Horizonte próxima à curva do rio. A
alta energia associada ao processo tornou possível o extravasamento e o rolamento dos blocos
como é possível visualizar na figura 11.

Figura 11 - Caracterização dos depósitos observados na Bacia Hidrográfica de Paúba. a)
Contato inferido de solo transportado sobre solo de alteração, notar bloco de rocha inserido
em matriz de granulometria mal selecionada. b) Presença de blocos alterados concentrados
acima da linha vermelha. C) Blocos ao longo da Rua Belo Horizonte provenientes do
fenômeno ocorrido no dia 24 de dezembro de 2014. Foto: Tiago Fabrin Manzolli.
Analisando em conjunto os condicionantes estruturais, as observações de campo e a descrição
do processo de corrida do dia 23 de dezembro, atribui-se ao aspecto geológico da bacia, a
classe G2 cuja nota parcial é 6,6.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Por fim, com os dados obtidos, os mesmos foram empregados na equação proposta pela
metodologia na qual gerou os resultados para os dois cenários sendo eles o cenário I que
considera toda a bacia do Rio Paúba onde toda a área urbanizada está inserida e o cenário II
no qual leva em consideração a travessia da Rodovia BR-101 sobre o Rio Paúba.
Analisando os resultados obtidos para o cenário I, observa-se uma diferença no índice de
vulnerabilidade no conjunto de dados obtidos do MDT gerado a partir da carta do IBGE na
escala 1:50.000. Nesse caso, o índice de vulnerabilidade foi de 36,9 que se encontra no
intervalo cuja designação é baixa enquanto o MDE SRTM e o MDT da carta do IGC
obtiveram o valor de 41,25 na qual recebe a classificação de média como consta na tabela 2.
Para o cenário II, os índices permaneceram iguais onde todos apresentam o valor de 41,25
denotando a não influência dos diferentes modelos na determinação da vulnerabilidade para
esse caso.
Os resultados estão apresentados nas tabelas 6 e 7 respectivamente a seguir.
Tabela 6 - Resultados obtidos para o cenário I.
CENÁRIO I - ÁREA URBANIZADA
QUADRO RESUMO DA DETERMINAÇÃO DE VULNERABILIDADE - SRTM
FATORES
Valores
Classe
Peso (P)
Nota Parcial (NP)
CHUVA (mm/h)
56
R2
3
3,3
INCLINAÇÃO DA ENCOSTA (graus)
15-30
S3
2,5
3,3
DECLIVIDADE DO CANAL (graus)
10,6
D3
0,5
3,3
ÁREA DA BACIA (km²)
8,36
A2
1
6,6
ALTURA DA ENCOSTA (m)
681
H2
1
6,6
USO E OCUPAÇÃO (%)
12
V4
0,5
0
ASPECTOS GEOLÓGICOS
G2
G2
1,5
6,6
ÍNDICE DE VULNERABILIDADE
QUADRO RESUMO DA DETERMINAÇÃO DE VULNERABILIDADE - IBGE
FATORES
Valores
Classe
Peso (P)
Nota Parcial (NP)
CHUVA (mm/h)
56
R2
3
3,3
INCLINAÇÃO DA ENCOSTA (graus)
15-30
S2
2,5
3,3
DECLIVIDADE DO CANAL (graus)
9,8
D3
0,5
0
ÁREA DA BACIA (km²)
7,93
A2
1
6,6
ALTURA DA ENCOSTA (m)
673
H2
1
6,6
USO E OCUPAÇÃO (%)
10
V4
0,5
0
ASPECTOS GEOLÓGICOS
G2
G2
1,5
6,6
ÍNDICE DE VULNERABILIDADE
QUADRO RESUMO DA DETERMINAÇÃO DE VULNERABILIDADE - IGC
FATORES
Valores
Classe
Peso (P)
Nota Parcial (NP)
CHUVA (mm/h)
56
R2
3
3,3
INCLINAÇÃO DA ENCOSTA (graus)
15-30
S2
2,5
3,3
DECLIVIDADE DO CANAL (graus)
10,2
D2
0,5
3,3
ÁREA DA BACIA (km²)
7,84
A2
1
6,6
ALTURA DA ENCOSTA (m)
701
H2
1
6,6
USO E OCUPAÇÃO (%)
12
V4
0,5
0
ASPECTOS GEOLÓGICOS
G2
G2
1,5
6,6
ÍNDICE DE VULNERABILIDADE

NP x P
9,9
6,6
1,65
6,6
6,6
0
9,9
41,25
NP x P
9,9
6,6
0
6,6
6,6
0
9,9
39,6
NP x P
9,9
6,6
1,65
6,6
6,6
0
9,9
41,25

Tabela 7 - Resultados obtidos para o cenário II.
CENÁRIO II - BR - 101
QUADRO RESUMO DA DETERMINAÇÃO DE VULNERABILIDADE - SRTM
FATORES
Valores
Classe
Peso (P)
Nota Parcial (NP)
CHUVA (mm/h)
56
R2
3
3,3
INCLINAÇÃO DA ENCOSTA (graus)
15-30
S3
2,5
3,3
DECLIVIDADE DO CANAL (graus)
11,9
D3
0,5
3,3
ÁREA DA BACIA (km²)
7,15
A2
1
6,6
ALTURA DA ENCOSTA (m)
681
H2
1
6,6
USO E OCUPAÇÃO (%)
12
V4
0,5
0
ASPECTOS GEOLÓGICOS
G2
G2
1,5
6,6
ÍNDICE DE VULNERABILIDADE
QUADRO RESUMO DA DETERMINAÇÃO DE VULNERABILIDADE - IBGE
FATORES
Valores
Classe
Peso (P)
Nota Parcial (NP)
CHUVA (mm/h)
56
R2
3
3,3
INCLINAÇÃO DA ENCOSTA (graus)
15-30
S2
2,5
3,3
DECLIVIDADE DO CANAL (graus)
11,1
D3
0,5
3,3
ÁREA DA BACIA (km²)
6,73
A2
1
6,6
ALTURA DA ENCOSTA (m)
673
H2
1
6,6
USO E OCUPAÇÃO (%)
10
V4
0,5
0
ASPECTOS GEOLÓGICOS
G2
G2
1,5
6,6
ÍNDICE DE VULNERABILIDADE
QUADRO RESUMO DA DETERMINAÇÃO DE VULNERABILIDADE - IGC
FATORES
Valores
Classe
Peso (P)
Nota Parcial (NP)
CHUVA (mm/h)
56
R2
3
3,3
INCLINAÇÃO DA ENCOSTA (graus)
15-30
S2
2,5
3,3
DECLIVIDADE DO CANAL (graus)
11,7
D2
0,5
3,3
ÁREA DA BACIA (km²)
6,58
A2
1
6,6
ALTURA DA ENCOSTA (m)
701
H2
1
6,6
USO E OCUPAÇÃO (%)
12
V4
0,5
0
ASPECTOS GEOLÓGICOS
G2
G2
1,5
6,6
ÍNDICE DE VULNERABILIDADE

NP x P
9,9
6,6
1,65
6,6
6,6
0
9,9
41,25
NP x P
9,9
6,6
1,65
6,6
6,6
0
9,9
41,25
NP x P
9,9
6,6
1,65
6,6
6,6
0
9,9
41,25

Analisando as classes de declividade resultantes dos diferentes modelos estudados, nota-se
uma diferença significativa em relação ao intervalo 30º - 45º obtidos nos MDE SRTM e MDT
da carta do IBGE em relação ao MDT da carta do IGC. Nesse caso os dois primeiros modelos
supracitados obtiveram 13% e 11% de ocupação na bacia respectivamente enquanto o MDT
do IGC obteve 20% no cenário I, o que pode ser considerada uma diferença significativa, pois
a representatividade desse intervalo, considerado crítico para deflagração do fenômeno em
questão, quase dobrou. No cenário II observa-se um aumento da ocupação do referido
intervalo, pois a área de baixada litorânea que apresenta declividade menor que 15º não foi
considerada. Sendo assim o MDE SRTM e os MDTs do IBGE e IGC obtiveram para esse
intervalo 15%, 12% e 21% respectivamente.
Apesar de apresentarem essas diferenças, os valores para esse fator aplicados na metodologia
foram os mesmos, ou seja, mesmo o intervalo de 30º - 45º ter maior representatividade no
MDT do IGC a nota atribuída foi a mesma dos demais modelos, pois nesse caso é considerado
o intervalo com maior representatividade na área. Sendo assim para o cenário I a classe de
declividade de 15º - 30º ocupa 45%, 47% e 51% para os modelos SRTM, IBGE e IGC
respectivamente e para o cenário II 47%, 50% e 54%.
No que tange a morfometria dos canais, os perfis demonstram semelhança entre os gerados a
partir do MDE SRTM e o MDT gerado com os dados da carta do IGC enquanto os do MDT
gerados a partir dos elementos extraídos da carta do IBGE apresentam distinções
consideráveis principalmente nos Afluentes 1 e 2. Outra diferença notada foi a extensão dos

cursos d’ água onde a maior diferença foi no Rio Paúba entre os modelos IBGE e IGC da
ordem de 474 metros e 497 para os cenários I e II respectivamente.
A diferença notada entre o MDT do IBGE e o MDT do IGC pode estar ligada à quantidade de
elementos topográficos representados nas referidas cartas. A Carta do IGC apresenta um
número muito maior desses elementos representados pelas curvas de nível, pontos cotados e
rede de drenagem em relação à carta do IBGE. A carta do IGC apresenta escala maior de
1:10.000 com curvas de intervalos de 5 metros e uma grande quantidade de pontos cotados
enquanto a carta do IBGE na escala de 1:50.000 apresenta curvas de nível de 20 metros de
intervalo e poucos pontos cotados restritos aos divisores de água.
A falta de elementos morfométricos na carta do IBGE pode suprimir dados importantes a
respeito da forma do relevo e isso se reflete no modelo digital de terreno resultante da
interpolação. A figura 12 ilustra a diferença entre as cartas em relação à quantidade de
elementos morfométricos utilizados na interpolação.

Figura 12 - Comparação entre as quantidades de elementos morfométricos utilizados para
interpolação das cartas do IGC e IBGE respectivamente.
Já o MDE SRTM apresenta diversas aplicações. Segundo Ibanez et. al, (2007) o uso de
modelos SRTM permitiu a identificação de relevos suaves na região norte do país fornecendo
informações importantes em relação a geologia estrutural. Por sua vez, Grohmann et. al;

(2007) constatou que os modelos SRTM apresentam nível de detalhe que permitem trabalhar
em escalas de até 1:50.000.
Mesmo tendo como limiar a escala de 1:50.000 e ainda considerando a vegetação e
construção como parte do terreno, a representatividade da superfície obtida pelo MDE SRTM
apresentou dados mais próximos ao do MDT IGC que no caso é o mais detalhado e isso é
notado nos valores de vulnerabilidade no resultado final onde ambos obtiveram a mesma nota.
Por fim, a diferença dos métodos de obtenção e geração dos modelos permite a ocorrência de
grandes distinções entre os valores dos parâmetros utilizados na metodologia. Este fato é
notado nos valores referentes às altitudes, área e como já mostrado, o comprimento dos
canais. Para as altitudes a maior diferença encontrada foi entre os modelos IBGE e IGC
chegando a 28 metros. Em relação às áreas, a maior diferença foi entre MDE SRTM e o MDT
do IGC chegando a 0,52 km².
No presente trabalho, as diferentes extensões dos cursos d’ água impactaram diretamente o
resultado final, pois a declividade dos canais é obtida a partir dos dados de elevação e
extensão.
CONCLUSÕES
O presente estudo buscou avaliar a influência dos MDTs gerados a partir das cartas
topográficas do IBGE na escala 1:50.000 e do IGC na escala 1:10.000 e do MDE SRTM no
resultado final de vulnerabilidade de pequenas bacias hidrográficas à ocorrência de corridas
de detritos através da metodologia proposta por Gramani (2001), na qual leva em
consideração diversos elementos geomorfológicos passíveis de serem extraídos dos referidos
modelos como declividade das encostas, declividade do canal, altitude das encostas e área da
bacia.
Nesse caso, todos esses elementos apresentaram diferenças significativas e por se tratar de
estudos onde vidas podem ser poupadas ou prejuízos financeiros evitados, grandes valores
lhes são atribuídos principalmente no que se refere à escolha de quais dados serão utilizados
paras as avaliações de vulnerabilidade.
Em relação aos modelos, por apresentar maior quantidade de informação a respeito da
superfície como curvas de nível de 5 metros de intervalo, pontos cotados e rede drenagem, o
MDT obtido a partir da carta topográfica do IGC na escala 1:10.000 é considerado o melhor
para este tipo de estudo, pois apresenta maior resolução dentre os analisados. Porém, o
trabalho torna-se mais lento, devido à vetorização dos referidos elementos na qual demanda
uma grande quantidade de tempo tornando o trabalho menos prático.
O modelo gerado a partir dos dados da carta topográfica do IBGE na escala 1:50.000
apresenta o pior resultado. A pouca quantidade de informação topográfica é a grande
responsável por este fato. As curvas com intervalos de 20 metros podem omitir feições
importantes do terreno assim como influenciar diretamente nos valores das extensões da rede
de drenagem e na área da bacia. Mesmo apresentando poucos elementos e consequentemente
uma maior velocidade na vetorização dos dados, o trabalho não compensa pela resolução final
obtida.
Já o MDE SRTM apresentou um resultado satisfatório mesmo com estudos apontando seu
emprego em trabalhos com detalhes de até 1:50.000. Deve ser levado em consideração
também que a rede de drenagem é obtida de forma automática e dependendo da morfologia da
região os cursos d’ água podem apresentar enormes diferenças em relação ao curso real. O
estudo realizado por Brubacher et. al, (2012), apontou grandes discrepâncias entre as
extensões de rios extraídos de diferentes bases SRTM como as fornecidos pelo Serviço

Geológico dos Estados Unidos (USGS), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(EMBRAPA) e pelo projeto Topodata do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).
Nesses casos, as diferenças ocorrem principalmente em áreas planas e com rios sinuosos,
característica esta que ocorre na região de baixada litorânea da bacia estudada.
Levando todos os fatos supracitados, pode-se concluir que o melhor modelo a ser utilizado é
aquele com maior detalhe e maior resolução que no caso é o MDT do IGC, porém para
lugares com carência de material cartográfico ou dados sobre a superfície, o MDE SRTM é
uma boa alternativa tendo em vista os resultados semelhantes obtidos para o estudo aplicado
na bacia de Paúba.
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