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CARACTERIZAÇÃO DE FATORES CLIMÁTICOS E INTRÍNSECOS AOS SOLOS 

RELACIONADOS ÀS OCORRÊNCIAS DE DESLIZAMENTOS NO MUNICÍPIO DE 

MAUÁ - SP 

RESUMO: O presente estudo investiga a influência da precipitação na deflagração dos 

processos de deslizamentos no município de Mauá - SP, que apresenta uma frequência 

elevada de registros de deslizamentos. Por meio da espacialização das ocorrências de 

deslizamentos, de janeiro de 2010 a março de 2018, pôde-se verificar que o bairro do Jardim 

Zaíra destaca-se em número de ocorrências, comparativamente ao Jardim Oratório, que está 

na segunda posição, considerando a quantidade de deslizamentos registrada. Isto justifica a 

escolha do Jardim Zaíra como referência para a análise de precipitação. Para analisar os 

padrões de precipitação da região, os eventos de chuva mensal e diária foram classificados por 

categoria (muito seco, seco, normal, chuvoso e muito chuvoso), pela técnica dos quantis, no 

período de 1999 a 2017.  Com o objetivo de se analisar as características da precipitação da 

região associadas aos deslizamentos foi realizada a análise da frequência de deslizamentos por 

categorias de precipitação mensal, nos meses hidrológicos de outubro a março, sendo 

verificada uma maior frequência de deslizamentos em meses muitos chuvosos. As envoltórias 

de escorregamentos, considerando os acumulados de 2 a 5 dias anteriores às ocorrências de 

deslizamentos generalizadas, ressaltaram a observação de limites de precipitação baixa, que 

decorrem das características das intensas ações antrópicas na região, observando, no geral, um 

limiar de 35 mm para a precipitação diária em períodos chuvosos e acima de 70 mm, para 

casos sem chuva em até cinco dias anteriores. Comparando-se as características geológico-

geotécnicas dos horizontes presentes na área com maior frequência de deslizamentos (região 

de solo de micaxisto) e na área onde há uma menor frequência (solo de granito), foi possível 

observar a influência significativa destas características na maior suscetibilidade aos 

processos geodinâmicos e correlatos, somados às condições geomorfológicas e características 

das interferências antrópicas. No entanto, a viabilidade e a confiabilidade deste tipo de estudo 

dependem da qualidade dos dados, sendo necessário um longo registro de chuvas e 

deslizamentos, ininterrupto, que represente de forma significativa o que ocorre na região 

estudada, bem como a realização de investigações geológico-geotécnicas específicas para as 

áreas onde seriam aplicados estes estudos.  

 

PALAVRAS-CHAVE: precipitação, escorregamento, relação chuva-deslizamento, solos 

tropicais.  



 

 

 

 

 

CHARACTERIZATION OF CLIMATIC AND SOIL INTRINSIC FACTORS 

RELATED TO THE OCCURRENCE OF LANDSLIDES IN THE MUNICIPALITY 

OF MAUÁ - SP 

 

ABSTRACT: The present study investigates the influence of the processes of landslides 

in Mauá - SP, which has a high frequency of landslide records. By means of the spatialisation 

of landslide occurrences, from January 2010 to March 2018, it was verified that the 

neighborhood of Jardim Zaíra stands out in number of occurrences, compared to Jardim 

Oratório, which is in the second position, considering the amount of landslides recorded. This 

justifies the choice of Jardim Zaíra as a reference for rainfall analysis. To analyze the 

precipitation patterns of the region, monthly and daily precipitation events were classified by 

category (very dry, dry, normal, rainy and very rainy) using the quantile period from 1999 to 

2017. In order to analyze the precipitation characteristics of the region associated with 

landslides, the frequency of landslides was analyzed by monthly precipitation categories, 

considering hydrological months from October to March, with a higher frequency of 

landslides in many months rainy. The landslides of slides prepared for the study area, 

considering the accumulations of 2 to 5 days prior to the occurrence of generalized landslides 

underscored the observation of low precipitation limits, due to the characteristics of the 

intense anthropic actions in the region, observing, in general, a threshold of 35 mm for daily 

precipitation in rainy periods and above 70 mm, for cases without rain in up to five previous 

days. Comparing the geological-geotechnical characteristics of the horizons present in the 

area with the highest frequency of landslides (micaxist soil region) and the area where there is 

a lower frequency (granite soil), it was possible to observe the significant influence of these 

characteristics on the greater susceptibility to the geodynamic and correlated processes, added 

to the geomorphological conditions and characteristics of the anthropic interferences. 

However, the feasibility and reliability of this type of study depends on the quality of the data, 

requiring a long uninterrupted record of rainfall and landslides, which represents in a 

significant way what occurs in the studied region, as well as the accomplishment of 

geological-specific geotechnics for the areas where these studies would be applied. 

 

KEY-WORDS: precipitation, sliding, rain-slip relationship, tropical soils. 
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1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA  

 

Os escorregamentos (ou deslizamentos) são condicionados por processos naturais que 

podem ser desencadeados e intensificados por agentes deflagradores, como os eventos 

extremos de chuva e a ação antrópica. O crescimento urbano observado a partir da década de 

1950 e a falta de moradias para a população mais pobre levaram a ocupação das áreas 

ambientalmente frágeis, principalmente por esta parcela da sociedade. Observa-se um 

aumento das ocorrências e registros de movimentos de massa nas cidades brasileiras devido a 

esses fatores (CEPED - UFSC, 2013).  

A distribuição e a intensidade das chuvas ao longo do ano são fatores que influenciam as 

características de formação dos solos, como a profundidade dos horizontes, e são importantes 

no estudo dos processos erosivos, principalmente em solos desprotegidos de cobertura 

vegetal, e de escorregamentos. No estado de São Paulo as chuvas são distribuídas de forma 

irregular (TOMINAGA, 2009) e mais intensa no verão (muito fortes e concentradas em 

poucos dias), período com maior incidência de situações de risco nas áreas urbanas com solos 

desprotegidos de cobertura vegetal. De acordo com Silva Dias et al. (2013), há uma tendência 

de aumento na precipitação anual na cidade de São Paulo entre 1930 e 2010 que está 

associada ao aumento de dias com precipitações mais elevadas e diminuição de episódios com 

precipitação mais fraca. Isto também reflete a irregularidade da precipitação, com chuvas 

mais intensas se tornando cada vez mais frequentes, ou seja, há fortes indícios de que as 

precipitações na Região Metropolitana de São Paulo têm se caracterizado por eventos de 

chuvas diárias mais intensas e de menor duração (PEREIRA FILHO et al., 2007; 

VALVERDE; CARDOSO; BRAMBILA. 2018). 

Além do clima e uso do solo, outros fatores intensificam os processos geodinâmicos e 

correlatos sobre determinada localidade, tais como: o relevo e a tipologia do solo. O grau de 

declividade do terreno condiciona a velocidade do escoamento superficial e, 

consequentemente, a intensidade da erosão. As propriedades físicas, químicas, biológicas e 

estruturais dos solos condicionam o seu comportamento geomecânico, atuando nos processos 

de infiltração, permeabilidade e saturação do solo, e conferindo maior ou menor resistência à 

ação erosiva da chuva (SANTORO, 2009).  

Ao longo das últimas décadas, tem-se observado um aumento de pesquisas publicadas 

dentro da temática de deslizamentos deflagrados pela chuva, com o uso de diferentes 

abordagens metodológicas visando caracterizar relação entre a precipitação e deslizamentos. 
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Ide e Macedo (2005), Bandeira (2010), entre outros autores, destacam a importância de serem 

desenvolvidos estudos locais devido às diferentes características meteorológicas, geológicas e 

geomorfológicas observadas no território brasileiro (em nível regional, estadual e municipal). 

Considera-se também a relevância da atualização periódica dos limiares críticos de 

precipitação estabelecidos através destes estudos, por se tratarem de parâmetros determinados 

por meio de análises empíricas que podem ser afetados por tendências ou variabilidade de 

longo prazo, inerentes ao clima, que são refletidos na variável precipitação.  Ainda ressalta-se 

a existência de diferentes propostas de procedimentos metodológicos na investigação da 

influência da precipitação no desencadeamento dos escorregamentos no Brasil (como por 

exemplo: Tatizana et al., 1987 a e b; Ide, 2005; Soares, 2006; Castro, 2006; D’orsi, 2011; 

Bandeira, 2010; Oliveira M., 2014; Sales, 2016; entre outros). As escolhas da métrica 

aplicada em estudos com este escopo decorrem da disponibilidade e qualidade dos dados, que 

viabilizem a obtenção de resultados eficazes no auxílio das ações de prevenção e no 

monitoramento de áreas com maior vulnerabilidade ao processo de deslizamento.  

De acordo com as pesquisas realizadas por diferentes autores, a investigação da relação 

entre a precipitação e a frequência de deslizamentos por meio do uso do método dos quantis 

(XAVIER; XAVIER, 1999) tem-se mostrado bastante eficaz na compreensão desta relação, 

auxiliando na determinação de limiares críticos de precipitação de acordo com as 

características locais. Com este escopo, podem ser destacados alguns estudos realizados em 

diferentes cidades do Brasil: Souza, Azevedo e Araújo (2012) na cidade de Recife - PE e 

Trevizolli et al. (2018) na Serra do Azeite, próxima ao município de Cajati - SP, Cardoso, 

Calixto e Canil (2018) na cidade de Caieiras - SP e na Região do Grande ABC Paulista: 

Faceto et al. (2012); Valverde e Cardoso (2012); Molina, Cardoso e Nogueira (2015) e 

Valverde, Cardoso e Brambila (2018).  

Os Planos Preventivos de Defesa Civil (PPDC), Planos de Redução de Risco Municipais 

(PRRM) e mapeamentos geotécnicos de aptidão à urbanização são alguns dos instrumentos de 

gestão de risco de desastres naturais que auxiliam as ações das defesas civis na diminuição de 

vítimas afetadas por deslizamentos e processos correlatos que têm a chuva como um dos 

principais agentes deflagradores. O PPDC do Estado de São Paulo está em operação desde 

1988/89 (inicialmente em Cubatão). Posteriormente, o PPDC foi extrapolado para outros 51 

municípios, situados na Baixada Santista, no Litoral Norte, no Vale do Paraíba, na Serra da 

Mantiqueira, nas regiões de Campinas e Sorocaba, e depois no ABCD (MACEDO; 

SANTORO; ARAÚJO, 2004). No sistema de alerta de riscos a deslizamentos e processos 
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correlatos, no geral, são previstos quatro níveis de ações (observação, atenção, alerta e alerta 

máximo). No nível de atenção, entre outros parâmetros, a precipitação acumulada de três dias 

e o monitoramento da previsão pluviométrica são utilizados como indicadores para a 

implantação das ações de prevenção durante o período chuvoso. Os valores críticos de 

precipitação e acumulada utilizados no PPDC foram estabelecidos baseados nos resultados e 

metodologia da pesquisa de Tatizana et al. (1987 a, b) de correlação entre chuva e 

deslizamento (CARVALHO; GALVÃO, 2006; INTITUTO GEOLÓGICO - IG, 2017). 

Vários autores, entre eles, Santoro et al. (2010) indicam a adequação e atualização dos 

limiares de precipitação utilizados no estado de São Paulo, principalmente de acordo com as 

características geológico-geotécnicas e antrópicas de cada município onde há a ocorrência de 

deslizamentos.  

O município de Mauá pertence à Região do Grande ABC Paulista do estado de São Paulo 

e está inserido na Região Metropolitana de São Paulo - RMSP. De acordo com o 

levantamento realizado pelo Instituto Geológico de São Paulo (IG - SP) de 2000 a 2015, 

Mauá está entre os cinco municípios do estado de São Paulo com situação mais crítica em 

relação ao número de registros de acidentes geológicos (queda, tombamento e rolamento de 

blocos, deslizamento, corrida de massa, subsidência e colapso, erosão costeira/marinha, 

erosão de margem fluvial, erosão continental) e em terceiro lugar de criticidade em relação 

aos óbitos causados pelos processos geodinâmicos (geológico, hidrológico, meteorológico e 

outros), sendo classificado entre os municípios como de alta frequência de acidentes 

geológicos (Figura 1). Comparativamente aos demais municípios da região do Grande ABC 

destaca-se em termos de elevados limiares de precipitação extrema e número de eventos de 

deslizamentos, conforme observado no estudo de Valverde, Cardoso e Brambila (2018), 

principalmente no verão. Além disso, os mesmos autores notaram aumento na frequência de 

precipitação intensa em Mauá, devido às tendências positivas no número de dias com 

precipitação acima de 80 mm e na precipitação máxima diária no mês, para o período de 1999 

a 2014. 

Neste contexto, é importante aprofundar o estudo da relação entre a precipitação e 

deslizamento considerando-se as características físicas locais (geomorfologia e tipologia de 

solo), distribuição e variabilidade da chuva e de uso e ocupação do solo. Dada a grande 

suscetibilidade do município de Mauá às ocorrências de deslizamentos e os fortes impactos 

socioeconômicos causados na região, é importante desenvolver estudos que busquem a 

identificação e a compreensão dos fatores deflagradores de eventos de deslizamentos para este 
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município, sendo este o principal objetivo deste projeto. Este tipo de estudo, além de fornecer 

conhecimento sobre o processo de deslizamento para esta região particular, pode fornecer 

subsídios para sistemas de alerta utilizados pela Defesa Civil, ajudando na prevenção e 

redução de riscos de deslizamentos com danos humanos (MACEDO; SANTORO; ARAÚJO, 

2004).   

 

Figura 1: Mapa com a indicação da frequência de escorregamentos em municípios do estado de São Paulo, com 

destaque para a alta frequência observada no município de Mauá - SP. 

 

Fonte: Instituto Geológico - SP (IG, 2016) - Adaptado pela autora. 
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2. OBJETIVOS 

 

Este estudo tem como objetivo investigar a relação entre eventos de precipitação e 

ocorrências de deslizamentos no município de Mauá - SP a partir da caracterização dos 

padrões de precipitação e da frequência de deslizamentos, considerando as características 

geológico-geotécnicas de amostras representativas dos horizontes mais suscetíveis aos 

processos geodinâmicos da região.  

Para tanto, os objetivos específicos do projeto são: 

- Caracterizar o padrão de precipitação mensal e diária e identificar as categorias da 

precipitação, visando analisar a associação entre os eventos de precipitação por categorias e as 

ocorrência de deslizamentos; 

- Avaliar a influência da intensidade e da duração dos eventos pluviométricos sobre as 

ocorrências;  

- Identificar os limiares críticos de precipitação associados a estes tipos de eventos no 

município; 

- Caracterizar e classificar as amostras representativas dos horizontes mais suscetíveis aos 

processos geodinâmicos da região; 

- Pontuar e discutir a influência das características geológico-geotécnicas nas áreas com 

maior número de ocorrências de deslizamentos. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Estabilidades de taludes 

 

A deflagração do escorregamento ocorre quando as tensões cisalhantes aplicadas aos solos 

ultrapassam a resistência ao cisalhamento do material. Na análise da estabilidade de uma 

encosta pode-se determinar a probabilidade de acontecer um deslizamento através da 

determinação do fator de segurança (FS), razão entre a resistência ao cisalhamento do solo e 

as tensões cisalhantes mobilizadas no solo. Quando FS é igual 1, a encosta está na condição 

de ruptura iminente e o contrário ocorre se for superior a 1. Segundo Varnes (1978 apud 

GERSCOVICH, JUNIOR; CAMPOS, 2015a), os fatores deflagradores dos movimentos de 

massa podem ser subdivididos em dois grupos: rupturas por causa do aumento das 

solicitações na encosta e redução da resistência ao cisalhamento (Tabela 1). 

 

Tabela 1: Classificação dos fatores deflagradores dos movimentos de massa (adaptada de Varnes, 1978). 

Ação Fatores Fenômenos geológicos / antrópicos 

Aumento da 

solicitação 

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 

Redução da 

resistência ao 

cisalhamento 

Características 

inerentes 

ao material 

(geometria, 

estruturas, etc.) 

Características geomecânicas do material 

Mudanças ou 

fatores 

variáveis 

Ação do intemperismo promovendo 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). 

Geração de excesso de poropressão como resultado de implantação 

de obras. 

Fluxo preferencial através de trincas ou juntas, acelerando 

processos de infiltração 

Fonte: Gerscovich, Junior e Campos (2015a). 
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Gerscovich, Junior, Campos (2015a) destacam que nas análises da estabilidade de 

encostas, por meio do estudo da relação chuva x escorregamento, deve-se considerar que: 

a) Os processos de fluxo interno continuam a ocorrer após a precipitação ter finalizado, 

saturando os horizontes superficiais e sendo possível verificar, ao longo do perfil da encosta, 

um aumento da umidade com a profundidade e a redução da sucção, podendo-se verificar a 

ruptura da encosta, posteriormente, ao evento pluviométrico. 

b) Nas encostas de regiões tropicais, é frequente a presença de perfis de intemperismo 

mais ou menos espessos, sobrejacentes a um horizonte de rocha fraturada que possui uma 

maior permeabilidade em relação ao solo e atua como superfície drenante, mantendo o nível 

d’água (NA) em cotas profundas e, por conseguinte, existindo a possibilidade de horizontes 

dos solos encontrarem-se em estado de não saturado. 

c) A associação de fatores como solos heterogêneos e encostas com geometrias complexa 

origina padrões de fluxo complexos. Esses fatores, juntamente com a presença de 

descontinuidades no substrato rochoso, proporcionam a ocorrência de fluxo preferencial, que 

gera poropressões positivas acelerando a ruptura do talude.  

Nas últimas décadas, no Brasil, foram realizados vários estudos de retroanálises de regiões 

com escorregamentos em solos não saturados, podendo-se destacar na Tabela 2 alguns dos 

mecanismos de ruptura de encostas presentes no território brasileiro (VARNES 1978 apud 

GERSCOVICH, JUNIOR; CAMPOS, 2015a): 

 

Tabela 2: Principais fatores deflagradores dos escorregamentos. 

Mecanismo Ação 

Variação das Tensões cisalhantes mobilizadas 

Ação 

antrópica: 

Ocupação 

desordenada 

de encostas 

Execução de cortes 

Construção de estruturas 

Acúmulo natural de material (depósitos) 

Perda de resistência ao cisalhamento 

Variação na 

pressão da 

água nos poros 

Infiltração interna por ruptura de tubulação de água ou esgoto (de Campos et al., 2005; de 

Campos et al., 2008) 

Infiltração 

da água de 

chuva 

Desenvolvimento de poropressão positiva por elevação do lençol 

freático (KORMANN; SESTREM; PRETTO, 2013) 

Redução dos níveis de sucção (BANDEIRA; COUTINHO, 2017; SALES; 

GERSCOVICH; CHAVES, 2017; BEZERRA; COUTINHO, 2018; TAVARES 

et al., 2018) 

Geração de fluxo preferencial através das fraturas do embasamento rochoso 

(BANDEIRA, 2010) 

Fonte: Gerscovich, Junior e Campos (2015a) – adaptado pela autora.  
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E ainda, ressalta-se que nas regiões tropicais pode ocorrer, ao longo do tempo, a redução 

da resistência dos horizontes: por alterações físico-químicas nos minerais devido à magnitude 

dos processos de intemperismo; por processos de variações cíclicas de umedecimento e 

secagem devido ao ciclo hidrológico. Entretanto, raramente estes mecanismos, 

individualmente, são responsáveis pelas rupturas de taludes/encostas (GERSCOVICH; 

JUNIOR; CAMPOS, 2015a).  

De acordo com Gerscovich, Junior, Campos (2015a):  

“Não existe consenso de qual a melhor estratégia para se relacionar a intensidade da 

chuva com escorregamentos. Por outro lado, chuvas localizadas de alta intensidade e 

curta duração têm sido responsáveis por diversos escorregamentos. A relação ideal 

entre chuva x escorregamento, adequada para determinada localidade, tem sido 

buscada incessantemente [...] de forma a subsidiar políticas públicas para minimizar 

o número de perdas humanas, principalmente, em comunidades de baixo poder 

aquisitivo. Cabe ressaltar que tais estudos ignoram as condições hidrológicas e 

geológicas locais” (p. 620).  

 

3.1.1 Estados de tensão de saturação do solo  

 

Os solos naturais são constituídos por uma mistura de várias fases, podendo-se serem 

denominados de acordo com as fases presentes, como: secos (partículas sólidas e ar), 

saturados (partículas sólidas e água) ou não saturados (ou parcialmente saturados: partículas 

sólidas, água e ar) em porcentagens volumétricas distintas. 

Segundo Skempton (1960 apud CRUZ, 1996), de acordo com o conceito estabelecido por 

Terzaghi, as tensões principais atuantes no solo saturado (vazios cheios de água) podem ser 

definidas, principalmente por meio: da pressão neutra (ou pressão de água nos poros, u) que 

atua em todas as direções com a mesma intensidade nas fases sólida e líquida do solo; e da 

tensão efetiva (σ’) que atua exclusivamente na fase sólida do solo e pode ser expressa como a 

diferença entre as pressões totais e a pressão neutra, representando o excesso de pressão sobre 

a pressão neutra.  Destaca-se o controle do comportamento do solo pela mudança da tensão 

efetiva atuante nele, podendo ocasionar a compressão, distorção e variação da resistência ao 

cisalhamento.  

Nos solos não saturados os “[...] vazios do meio poroso contêm tanto ar como a água, e o 

volume de ar é elevado, a pressão do ar passa a atuar em ‘todas as direções com a mesma 

intensidade’, a menos dos espaços ou das áreas ocupadas pela água [...]”, sendo, por isso, 

importante a análise separa da pressão da água e do ar (CRUZ, 1996, p. 120). A sucção 

matricial presente nos solos não saturados, gerada pela atuação das tensões capilares e forças 
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elétricas, proporciona uma coesão entre as partículas sólidas, entravando o seu deslocamento 

(CRUZ, 1996).  

Os solos não saturados possuem uma pressão negativa na água intersticial e, por isso, 

apresentam a sucção como diferença entre as pressões no ar e na água relacionada ao efeito da 

capilaridade (associada à interação entre a água e o ar) e às forças elétricas (associadas à 

interação entre a água e as partículas sólidas), dando origem à sucção matricial (menor 

pressão de ar necessária para iniciar o fluxo de água nos vazios no solo ou medida da 

capacidade do solo reter água). Devido às variações do teor de umidade do solo nos períodos 

de precipitação e estiagem, a sua resistência ao cisalhamento depende de sua sucção matricial, 

ressaltando-se a importância de se analisar a variação sazonal da sucção nas regiões de clima 

tropical úmido (CRUZ, 1996; MENDES, 2008; MENEZES, 2010).  E ainda, pode-se 

destacar, segundo Cruz (1996), que a sucção matricial do solo é crescente para umidades 

decrescentes.  

“[...] Fredlund (1993) menciona que a diferença básica entre os solos não-saturados 

e os solos saturados é que os primeiros se caracterizam por ter uma pressão negativa 

da água nos poros que acontece quando os solos se situam acima do nível d’água. 

Diz ainda que, um solo não saturado apresenta mais que duas fases e a poro-pressão 

ou a pressão exercida pela água nos poros é negativa em relação à pressão do ar. 

Desta forma, qualquer solo próximo à superfície terrestre, localizado em ambiente 

relativamente seco, estará sujeito às pressões na água negativas e uma possível 

insaturação”. (MENEZES, 2010, p.34)  

“Em solos parcialmente saturados, o ar e água ocorrem em pressões diferentes 

devido à capilaridade. Duas distribuições do ar podem existir: ar como uma fase 

fluída contínua, quando a permeabilidade é muito elevada; e ar ocluso, quando este 

ocorre somente como bolhas isoladas e a permeabilidade é baixa, porque o fluxo só 

ocorre por difusão [...].”. (VAUGHAN, 1990 apud CRUZ,1996, p. 123) 

 

    3.1.2 Resistência ao cisalhamento 

 

“A propriedade dos solos em suportar e conservar sua estabilidade depende da 

resistência ao cisalhamento do solo; toda massa de solo se rompe quando esta 

resistência é excedida.” (CAPUTO, 1988, p.158). 

 

A resistência ao cisalhamento de um solo pode ser determinada através da equação 

clássica de Coulomb, equação 1: 

τ = τf= c + σ tg                                                                                                             (1) 

Onde, 

τ = τf = tensão cisalhante máxima na ruptura, no plano de ruptura em um determinado ponto (kPa); 

c = coesão aparente em relação à tensão total (kPa); 

σ = tensão total (kPa); 

ϕ = ângulo de atrito (
0
) formado com o eixo das tensões normais pela tangente ao circulo de Mohr, em relação à 

tensão total. 
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Em solos saturados, a resistência ao cisalhamento pode ser determinada em função da 

tensão efetiva (pressões que ocorrem nas áreas de contato das partículas do solo) definida por 

Terzaghi (1936), expressa na equação 2, ressaltando-se que os parâmetros de resistência não 

são constantes do solo, variando de acordo condições geotécnicas (como, tensões atuantes) e 

ambientais (como, teor de umidade e relevo) a que são expostos (CAPUTO, 1998; 

CARVALHO et al, 2015a).  

τ = τf = c’ + σ’ tg’                                                                                                             (2) 

Onde: 

τ = τf= tensão cisalhante máxima na ruptura, no plano de ruptura em um determinado ponto (kPa); 

c’= coesão efetiva em relação à tensão efetiva (kPa); 

σ’= tensão efetiva (kPa), igual à tensão total menos a pressão na água dos vazios do solo saturado (u);  

’= ângulo de atrito efetivo (
0
) formado com o eixo das tensões normais pela tangente ao circulo de Mohr, em 

relação à tensão total. 

 

Segundo, Bishop (1959), a tensão efetiva (equação 3) nos solos não saturados pode ser 

expressa em função da tensão total, pressão da água e do ar, e do parâmetro χ determinado em 

função da história prévia de umedecimento e secagem do solo, além do grau de saturação e 

tipo de material (CAMPO; MOTTA, 2015a).  

  σʹ = (σ – ua) – χ (ua – uw)                                                                                                  (3) 

Onde: ua=pressão no ar dos vazios do solo; uw= pressão no água dos vazios do solo; χ = parâmetro dependente 

do tipo do solo e seu grau de saturação, variando entre zero e um. 

 

Nos solos saturados, a resistência ao cisalhamento também pode ser representada segundo 

Fredlund (1973 apud CRUZ, 1996) pela variação de três tensões no solo: pressão no ar (σ – 

ua), pressões que ocorrem na área de contato (σ – uw) e sucção matricial (ua– uw). A variação 

na pressão na água dos seus poros afeta a sucção matricial no solo.  Esta sucção se anula 

quando o solo satura (ua = uw) e a pressão no ar se iguala às pressões que ocorrem na área de 

contato (σ – ua = σ – uw), resultando na equação determinada por Terzaghi para as tensões 

efetivas atuantes no solo saturado. Segundo Fredlund et al. (1978 apud CAMPO; MOTTA, 

2015a) a resistência ao cisalhamento para solos não saturados pode ser expressa pela equação 

abaixo (equação 4):  

τf = cʹ + (σn – ua)f  tg ʹ + (ua – uw)f tg b                                                                                        (4) 

Onde:  

cʹ, ʹ = parâmetros efetivos de resistência do solo saturado;  

(σn – ua)f = tensão normal líquida atuante no plano de ruptura, na ruptura; 

(ua – uw)f = sucção mátrica na ruptura; 

b = parâmetro que quantifica um aumento na resistência devido a um aumento na sucção. 



32 

 

 

 

 

Nos casos de cisalhamento planar nos solos não saturados, pode-se definir a resistência ao 

cisalhamento pela equação 5. A partir dessa equação, pode-se verificar que a coesão aparente 

é igual à coesão efetiva quando o solo está saturado, e sendo b constante, a coesão aparente 

aumenta linearmente com o aumento da sucção (CAMPO; MOTTA, 2015a) :  

τf = c + (σ n – u a)f tg ʹ                                                                                                      (5) 

Onde:  

c= cʹ+ (ua–uw)f tg b.  

 

Dessa forma, Campo e Motta (2015a) destacam que os solos não saturados, mesmo com 

baixos valores de coesão efetiva e/ou sucção, podem manter-se estáveis, no período de 

infiltração das águas da chuva, numa determinada encosta em virtude de apresentarem valores 

elevados de coesão aparente.  

 

3.1.3 Deslizamentos induzidos pela chuva 

 

Nos processos de dinâmica superficial que atuam na modificação da superfície da Terra, 

podem-se destacar os movimentos de massa, processos erosivos, desagregação superficial, 

alívio de tensões, entre outros mecanismos que contribuem para a instabilização das (dos 

taludes/encostas) encostas (AUGUSTO FILHO; VIRGILLI, 1998).  

Existem diferentes tipos de classificações de movimentos de massa (solos e/ou rochas), 

sendo as mais utilizadas no Brasil: Vargas (1977 apud MASSAD, 2010), Guidicini; Nieble 

(1984), Augusto Filho (1992 apud CARVALHO; MACEDO; OGURA, 2007) sendo esta 

última amplamente utilizada na gestão de risco brasileira. Resumidamente, os principais 

processos de movimento de massa podem ser divididos em escorregamentos, rastejos, quedas 

de blocos e corridas.  

Guidicini e Nieble (1984) ressaltam que diferentes movimentos de massa podem estar 

relacionados às causas ou agentes similares, o que dificulta a aplicação destas classificações. 

Propõem ainda a existência de movimentos de massa complexos que podem resultar da 

combinação de mais de um processo (por exemplo, erosões hídricas e escorregamentos), onde 

durante a ocorrência destes fenômenos se dá a alteração de suas características morfológicas, 

mecânicas ou causais que, por conseguinte, podem acarretar a progressão do processo 

instalado.  

Destaca-se que, nesta pesquisa, a discussão dos limiares críticos refere-se aos processos 

geodinâmicos do tipo escorregamento/deslizamento. Os escorregamentos (ou deslizamentos 
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de acordo com Tominaga, 2009) são primordialmente processos naturais de movimentos de 

massa com características (tipologia e geometria) destacadas na Tabela 3. No entanto, a 

frequência e magnitude destes processos, podem ser afetadas pelas formas inadequadas de uso 

e ocupação do solo em ambientes urbanos (ou de expansão urbana). 

Ressalta-se ainda a possibilidade de escorregamentos em taludes de cortes e aterros, 

principalmente em áreas urbanas com infraestrutura precária e em intervenções (obras) sem o 

devido acompanhamento técnico.  

Mendes (2008) destaca a presença dessa tipologia de deslizamento em taludes de corte na 

base de encosta, com inclinação elevada e sem estrutura de contenção, após períodos de 

chuvas intensas na região de Ubatuba - SP, observando a variação da geometria destes 

processos de movimento de massa de acordo com a alteração do maciço de solo e/ou rocha e 

da inclinação do talude de corte. 

 

Tabela 3: Características do processo de escorregamento. 

Processo Geodinâmico Características do Movimento/Material/Geometria 

Escorregamento ou 

deslizamento 

propriamente dito 

Poucos planos de deslocamento (externos), velocidades médias (m/h) a altas 

(m/s), de 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 

Fonte: Augusto Filho (1992 apud CARVALHO; MACEDO; OGURA, 2007) - Adaptado pela autora. 

 

Segundo Guidicini e Nieble (1984) e Tominaga (2009), os fatores condicionantes dos 

escorregamentos podem estar relacionados aos agentes predisponentes, características naturais 

da região (como condições geológicas e topográficas, características geotécnicas e regime de 

chuvas, entre outros fatores ambientais da área) e à ação de fatores efetivos que podem ser 

divididos em agentes efetivos preparatórios (como a pluviosidade, erosão pela água ou vento, 

ação humana, oscilação do lençol freático, entre outros), e agentes efetivos imediatos desses 

processos (como, chuva intensa, erosão e ação antrópica).   

Na Tabela 4, verificam-se algumas características dos movimentos de massa associados a 

riscos geológicos mais frequentes no Brasil, como por exemplo, os escorregamentos e a 

erosão hídrica, ressaltados por Cerri e Amaral (1998), onde se verificaram algumas 

características similares quanto as principais condições predisponentes e aos tipos de 

intervenções antrópicas desencadeadoras. Outros processos também destacados por estes 

autores foram: inundações e alagamentos, subsidência por adensamento, colapso de solos, 

subsidência e colapso devido às cavidades subterrâneas e expansão de terrenos.  
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Tabela 4: Condições predisponentes e tipos de intervenções antrópicas desencadeadoras de escorregamentos e 

erosões hídricas. 

Processos 
Principais condições 

predisponentes 

Exemplos de intervenções antrópicas 

desencadeadoras 

Escorregamentos 

Encostas com inclinação elevada; 

depósitos de tálus e coluviões; 

concentração do escoamento d’água 

de superfície e de subsuperfície; 

pluviometria média anual elevada 

Eliminação da cobertura vegetal; cortes 

instabilizadores; lançamento de lixo e água não 

controlado; aterro construído sem controle; 

construção de reservatórios (instabilização de 

margens) 

Erosão hídrica 

Solos arenosos e siltosos pouco 

coesivos; inclinações acentuadas dos 

terrenos; concentração do 

escoamento d’água de superfície e 

subsuperfície (piping); chuvas 

intensas e mal distribuídas no espaço 

e no tempo 

Eliminação da cobertura vegetal; lançamento 

concentrado e não dissipado de águas servidas e 

de chuvas; cortes e aterros não protegidos; 

construção de vias, caminhos e trilhas que 

concentram o escoamento; construção de 

reservatórios (impactos nas margens e na jusante) 

Fonte: Cerri e Amaral (1998) - adaptado pela autora. 

 

De acordo com Hillel (1971 apud GERSCOVICH, JUNIOR; CAMPOS, 2015a), quando a 

água da precipitação atinge a superfície de um solo não saturado, iniciando-se o processo de 

infiltração (fluxo principalmente vertical) e de saturação do solo, provocando a redução dos 

valores de sucção (ou poropressão).  Ao longo desse processo ocorre a diminuição da taxa de 

infiltração, entretanto esse fator não é obrigatoriamente similar à intensidade da precipitação 

incidente, pois varia também em função da inclinação da encosta, tipologia do solo e da 

cobertura vegetal.  

Machado e Vilar (2015) destacam que o nível da ascensão capilar do solo em campo 

acima do lençol freático depende do diâmetro de seus vazios, podendo atingir a ordem de 

centímetros nos solos arenosos e de dezenas de metros em solos argilosos. 

Devido à intensa ação intempérica sobre os solos e as rochas característica de regiões de 

clima tropical úmido, os solos dessas regiões possuem algumas peculiaridades de 

propriedades e comportamento (heterogeneidade, variações mineralógicas, forma dos grãos 

constituintes, entre outras), sendo denominados como solos tropicais. Esses solos são 

divididos principalmente em dois grupos: lateríticos e saprolíticos (NOGAMI; VILLIBOR, 

1995). A estrutura desses solos herdada da rocha de origem ou processo de intemperismo e 

agregações é um fator predisponente aos processos geodinâmicos, com grande influência no 

processo de infiltração da precipitação, quantidade e velocidade da água que penetra através 

de suas superfícies.  

Desta forma, Kormann, Sestrem e Pretto (2013) destacam alguns mecanismos geológico-

geotécnicos associados aos processos de movimento de massa observados em diferentes 

unidades geológicas do território nacional conforme: 
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 “Acréscimo de tensões cisalhantes devido a movimentos de terra ou ação antrópica; 

 Elevação do nível d’água, saturação de trincas e juntas existentes; 

 Percolação de água com dissolução dos elementos que formam a estrutura do solo 

(e.g. cimentação); 

 Saturação por frente de umedecimento, variando sua intensidade e impacto de 

acordo com a recorrência das chuvas; 

  Carregamento de partículas de menor diâmetro e erosão subterrânea (pipping).” 

(p.4). 

 

     3.1.4 Permeabilidade 

 

De acordo com Collins e Znidarcic (2004 apud AZEVEDO, 2011) a ruptura das encostas 

devido à infiltração pode acontecer por meio de dois processos diferentes:  

a) Acréscimo de pressão positiva nos poros levando a liquefação do solo; 

b) Redução da sucção no solo não saturado em condições de poropressões negativas 

(observada, em geral, em solos finos e com baixa infiltração), acarretando na 

diminuição da resistência ao cisalhamento devido a esta perda de sucção. 

Restrepo (2010 apud JACINTHO et al., 2012) ressalta a influência do teor de umidade no 

processo de infiltração. Observa-se que não ocorre o movimento descendente da água no solo 

seco até que suas partículas estejam envolvidas por uma fina película d’água, sendo a 

capacidade de infiltração inicial bastante elevada nos solos não saturados. Conforme ocorre a 

percolação da água, observa-se que a camada superficial do solo torna-se semissaturada 

(frente de saturação), diminuindo neste processo a capacidade de infiltração (tendendo-se a 

valores constantes após algumas horas).  Ainda, em relação ao processo de infiltração, pode 

ocorrer à obstrução do fluxo pela pressão positiva gerada no confinamento da fase ar pela 

lâmina d’água continua e essa resistência à infiltração contribui para o aumento do 

escoamento superficial. Ressalta-se, também, que quando a poropressão positiva apresenta 

valores superiores à coesão e à tensão efetiva do solo, pode ocorrer à desagregação superficial 

do solo.  

Nos solos saturados o coeficiente de permeabilidade (ou condutividade hidráulica em 

meio saturado, ksat) depende do volume de vazios efetivamente disponíveis para o fluxo que 

varia em função da forma, quantidade, distribuição e continuidade dos poros preenchidos com 

água. Assim, em geral, observa-se uma condutividade hidráulica maior nos solos granulares 

do que solos argilosos. Observa-se um comportamento oposto nos solos não saturados, pois 

“[...] a condutividade hidráulica (kw) depende não só da estrutura e dimensão dos poros, mas 

também da quantidade de água presente neste meio e do histórico de saturação”. 
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(MASROURI et al., 2008 apud BICALHO; MACHADO; GERSCOVICH, 2015a, p. 301) Ou 

seja, nos solos granulares (com maior quantidade de macroporos) não saturados a 

condutividade hidráulica pode ser reduzida com a diminuição da umidade em seus vazios. Já 

nos solos finos, observa-se uma menor variação de sua condutividade hidráulica, pois podem 

reter água em seus vazios mesmo para elevados valores de sucção.  

Segundo Wolle et al. (1978),  Wolle e Carvalho (1989), Wolle e Hachich (1989) citados 

por Mendes (2008), nos episódios de escorregamentos em períodos de precipitações intensas e 

prolongadas pode-se observar a diminuição da condutividade hidráulica ao longo do perfil de 

alteração do solo, por causa do surgimento de poropressões positivas. Já em situações onde a 

precipitação de dias anteriores (acumulada) possibilita a elevação do teor de umidade nos 

horizontes mais superficiais dos perfis de alteração. Nessas condições, a precipitação durante 

o escorregamento contribui ainda mais para o avanço das frentes de saturação para os 

horizontes mais profundos, observando-se um aumento da condutividade hidráulica com a 

elevação da profundidade, e a direção do fluxo (em decorrência da infiltração das águas de 

chuva) é praticamente vertical.  

Segundo Aristizábal, Martínez e Vélez (2010 apud Azevedo, 2011), em solos com baixa 

permeabilidade, as precipitações de longas durações ou as antecedentes são importantes no 

processo de ruptura das encostas. Em consequência da baixa velocidade de infiltração da água 

da chuva nestes solos, o período de restauração do fator de segurança da encosta é lento. 

Ressalta-se, segundo Masrouri, Bicalho e Kawai (2008 apud BICALHO; MACHADO; 

GERSCOVICH, 2015) que “[...] ainda existem poucos dados experimentais na literatura 

referentes às propriedades hidráulicas não saturadas de solos finos com baixa 

permeabilidade.” (p. 304). 

 

3.1.5 Influência da chuva  

 

A influência da intensidade e frequência das precipitações no desencadeamento dos 

deslizamentos por meio do processo de infiltração e saturação do solo é destacada por 

diversos autores da literatura técnica brasileira através da comparação do comportamento 

geomecânico do solo natural e saturado (BANDEIRA, 2010; KORMANN; SESTREM; 

PRETTO, 2013; GERSCOVICH; JÚNIOR; CAMPOS, 2015a; BANDEIRA; COUTINHO, 

2017; SALES; GERSCOVICH; CHAVES, 2017; BEZERRA; COUTINHO, 2018; 

TAVARES et al., 2018, entre outros).  
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O relevo é um elemento importante no processo de infiltração e formação dos solos: 

“Nos topos planos, a característica topográfica favorece a infiltração; por 

conseguinte, a água que circula no maciço favorecerá o processamento de reações 

químicas que resultam no intemperismo e na formação de mantos espessos de solo, 

uma vez que, nessa condição, a alteração intempérica é forte e o transporte mecânico 

de partículas na superfície menos importante. Por outro lado, os relevos mais 

declivosos, até por uma questão de gravidade, dificultam a infiltração. Logo, a pouca 

presença de água circulando no maciço não favorece o intemperismo, os solos que 

se formam são mais rasos, e o transporte mecânico de partículas pelo fluxo 

superficial se torna mais acentuado [...]. Isso não significa que o pouco que infiltra 

ou o que provém por fluxo interno do topo do maciço não seja desencadeador de 

instabilizações modeladoras do relevo.” (JESUS; LIMA; CARVALHO, 2012, p.80 e 

81). 

 

Dentre os fatores condicionantes, segundo Tatizana et al. (1987a), a precipitação pode 

influenciar os processos de instabilização em uma encosta de forma progressiva ou 

instantânea. As chuvas de baixa intensidade e longa duração contribuem para o processo de 

saturação do solo, que se desenvolve por meio das frentes de saturação. Outros fatores que 

também induzem a este fenômeno na encosta são: a textura e estrutura do substrato, baixa 

declividade e solos com alto teor de saturação. As chuvas de alta intensidade e curta duração, 

além de favorecerem o escoamento superficial, podem se associar a fenômenos como a 

erosão, salpicamento e desenvolvimento de linhas de fluxos (forças de percolação) que 

colaboram para a ocorrência de deslizamentos em encostas mais suscetíveis a esses 

movimentos. Dessa forma, a intensidade e frequência das precipitações possuem um papel 

significativo na deflagração dos deslizamentos através do processo de saturação do solo. 

Na análise do histórico de movimentos de massa no estado de Santa Catarina, Kormann, 

Sestrem e Pretto (2013), ressaltam a diferença entre os processos de instabilização da encosta 

quando a saturação ocorre a partir da base ou do topo. No processo de saturação da encosta 

ascendente, ocorre o aumento da poropressão e, por consequência, a diminuição do peso do 

solo. Nessa condição não é necessária à saturação de toda a espessura do solo para que ocorra 

o aumento das forças cisalhantes e diminuição das forças de resistência. Já no processo de 

saturação descendente, pode ocorrer a perda de sucção ou coesão aparente por consequência 

do aumento da frente de saturação do solo, não sendo necessária a saturação completa do 

maciço.  

“A perda de sucção reduz a resistência ao cisalhamento em solos não saturados, com 

uma superfície de ruptura se desenvolvendo ao longo do horizonte em que este 

processo de modificação de poropressões ocorreu. Os escorregamentos resultantes 

associam-se a vertentes íngremes, onde a estabilidade depende da coesão aparente 

decorrente das tensões de sucção, podendo ser observados durante ou logo após uma 

sequência de eventos pluviométricos.” (BORCHARDT, 2005 apud KORMANN; 

SESTREM; PRETTO, 2013, p. 4). 
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Bandeira (2010) realizou uma caracterização da precipitação crítica para a ocorrência de 

deslizamentos na Região Metropolitana do Recife (Recife - PE) nos municípios com maior 

número de deslizamentos de 2004 a 2009: Recife, Camaragibe e Jaboatão dos Guararapes. Em 

seu estudo foram instalados, no ano de 2009, alguns pluviômetros próximos às áreas com 

maior probabilidade de deslizamentos, devido à observação de diferenças significativas entre 

a intensidade e duração da precipitação (fator acionante) dentro um mesmo município ou 

bairro. Analisou-se o comportamento geotécnico dos solos (fator predisponente) da região 

(sedimentos das fácies da Formação Barreiras e os solos residuais de granito e de milonito) 

através da classificação geotécnica, e da determinação dos parâmetros de resistência e 

permeabilidade. Considerou-se, desta forma, além da influência da chuva, também a 

intervenção antrópica (fator agravante) na deflagração dos deslizamentos no ano analisado. O 

resumo dos resultados obtidos pelo autor quanto ao comportamento dos solos da região 

quando saturados estão apresentados na Tabela 5. 

 

Tabela 5: Comportamento geomecânico dos solos analisados por Bandeira (2010), Região Metropolitana do 

Recife - PE.  

Tipologia do Solo Comportamento Geomecânico 

Sedimentos da Formação Barreiras, 

predominantemente arenoso 

- suscetível à erosão; 

- caminhos preferenciais da água e de deslizamentos criados por 

camadas de argilas ou crosta laterítica; 

- Baixa coesão (máxima de 15 kPa) e elevados ângulos de atrito (até 

36º) em condições de chuva muito intensa 

Solos residuais de milonito 

- Em condições de baixa saturação do solo apresenta caminhos 

preferenciais de fluxo devido às condições de fraturamento; 

- Apresentaram coesão mais elevadas que os solos residuais de 

granito, e os ângulos de atrito menores; 

- Os solos classificados como siltosos com alta plasticidade 

apresentaram valores de permeabilidade característicos de solos 

arenosos, devido aos caminhos preferenciais de água 

Fonte: Bandeira, 2010 - Adaptado pela autora.  

 

Bandeira e Coutinho (2017) investigaram a contribuição da chuva e características 

geotécnicas na frequência de deslizamentos no município de Jaboatão dos Guararapes em 

Recife (com maior número de deslizamentos no período de 2004 a 2009 entre os municípios 

analisados por Bandeira, 2010), por meio do estudo de caso de uma encosta no bairro de Alto 

Dois Carneiros, Tabela 6. Ao compararem os valores mensais e diários de precipitação com as 

médias e máximas no período de 1994 a 2009 na Região Metropolitana do Recife, observaram 

valores extremos de precipitação mensal e diária na área de estudo, com período de retorno de 

até 15 anos, relacionados a eventos de deslizamentos com vítimas fatais (145,5 mm / 24h).  
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Ressalta-se a importância do acompanhamento da intensidade e duração da chuva de curto 

prazo para definição de parâmetros técnicos e ações da defesa civil. De acordo com dados 

verificados na Tabela 6, os autores concluíram que o solo da área de estudo, de textura fina e 

estrutura porosa, possui características que contribuem para o processo de infiltração, 

atingindo com isso o grau de saturação crítica e redução da resistência.   

 

Tabela 6: Resumo dos resultados obtidos na análise do solo de Alto Dois Carneiros, Jaboatão dos Guararapes - 

PE, realizada por Bandeira e Coutinho (2017).  

Tipologia do solo Geomorfologia 
Caracterização e 

Classificação Geotécnica 

Parâmetros 

Geotécnicos 

Solo da encosta 

sedimentos da 

Formação Barreiras de 

Leque Aluvial 

Mediano com 

Influência Proximal 

Relevo de colinas, 

morros e morrotes, 

distribuído em forma 

de ilhas na porção 

oeste do município, 

onde podem ser ainda 

encontrados blocos da 

rocha mãe, de 

tamanhos diversos 

- Granulometria com 

defloculante: 40% de argila, 

6% de silte e 32% de areia 

fina; 

 

- Granulometria sem 

defloculante: 2% de argila e 

44% de silte; 

 

- Limite de Liquidez de 

42,4% e Índice de 

Plasticidade de 17,7%; 

 

- Classificação SUCS: CL 

(argila de baixa 

plasticidade) 

- Resistência ao 

cisalhamento (solo 

previamente inundado) 

baixa: ângulo de atrito de 

29,7º e intercepto 

de coesão de 13,7 kPa 

 

- Permeabilidade (ensaio 

no equipamento Tri-Flex 

2, corpo de prova 

inundado): coeficiente de 

permeabilidade 

elevado, no valor de 

3,351x10
-2

 m/s, típico de 

solos grosseiros 

Onde: SUCS - Sistema Unificado de classificação de Solos. Fonte: Bandeira e  

Coutinho, 2017 - Adaptada pela autora. 

 

Sales, Gerscovich e Chaves (2017) estudaram as condições críticas de estabilidade em 

função da topografia e parâmetros de resistência para um talude do Maciço da Tijuca (na 

Comunidade Formiga no Rio de Janeiro) onde ocorreram 27 casos de deslizamentos no ano 

de 2010, sendo observado pelos autores quatro casos que não se ajustaram aos limiares de 

precipitação utilizados pela Fundação Geo-Rio. De acordo com os autores, a precipitação 

mensal (em áreas próximas) no ano de 2010 nos meses de março e abril ultrapassou em quase 

100% as médias históricas (de 1966 a 1990 e de 1997 a 2009) da cidade do Rio de Janeiro, 

sendo observado o registro de inúmeros casos de movimento de massa no município e na 

Comunidade Formiga. Considerando o processo de saturação do solo através da simulação da 

variação dos parâmetros de resistência e das condições do nível d’água, Tabelas 7 e 8, em 

uma encosta de forma côncava, com um talvegue na parte central e solo residual com 

espessura entre 2,5 m e 18 m, verificando-se no topo da encosta o afloramento do maciço 

rochoso. Os autores concluíram que a redução da coesão efetiva ocasionou a ruptura do 
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talude, ao passo que a elevação do nível d’água na área estudada teve pouco impacto na 

redução do fator de segurança (FS), Tabela 8. 

 

Tabela 7: Parâmetros adotados por Sales, Gerscovich e Chaves (2017), no estudo de estabilidade da vertente 

norte do Maciço da Tijuca (Rio de Janeiro).  

Descrição do solo Peso específico total (kN/m
3
) 

Parâmetros de Resistência 

c (kPa)  (°) 

Solo arenoso 17 65 37 

Saprolito silto arenoso 17 33 42 

Rocha fraturada 20 200 55 

Rocha sã 25 200 60 

Onde: c (kPa): coesão; e  (°): ângulo de atrito. Fonte: Sales, Gerscovich e Chaves, 2017. 

 

Tabela 8: Resultado geral das simulações da estabilidade da vertente norte do Maciço da Tijuca (Rio de Janeiro) 

realizada por Sales, Gerscovich e Chaves (2017). 

 Situação 1 Situação 2 Situação 3 

Descrição 

Parâmetros 

médios de 

resistência e 

sem nível 

d’água 

Parâmetros médios de resistência e 

infiltração vertical de água da chuva 

Parâmetros médios de 

resistência e nível d’água na 

rocha fraturada (para 

diferentes possibilidades 

de ascensão do nível d'água) 

Resultado Talude estável 

O talude tenderia a se instabilizar 

admitindo a redução da coesão efetiva 

para valores inferiores a 25 kPa 

O talude manteve-se estável 

Fonte: Sales, Gerscovich e Chaves, 2017 - Adaptado pela autora. 

 

Bezerra e Coutinho (2018) caracterizaram geotecnicamente o solo do topo (areia silto-

argilosa) e da base de uma encosta (areia siltosa) da Formação Barreiras, no bairro Castelo 

Branco em João Pessoa – Paraíba em um setor de risco muito alto, com alta frequência de 

movimentos de massa. Realizaram a coleta de amostras não saturadas (deformadas e 

indeformadas) de solo no período da estação seca (setembro de 2016). Na análise 

granulométrica com e sem defloculante das duas amostras os autores observaram uma elevada 

variação nas frações de argila, silte e areia fina. No ensaio sem defloculante, a porcentagem 

de argila foi praticamente nula, principalmente na amostra do topo da encosta, indicando que 

as frações finas destes solos apresentam-se agregadas em condições de campo. Ao 

compararem os resultados da condutividade hidráulica das amostras (ensaio de 

permeabilidade no permeâmetro de parede flexível modelo tri-flex 2), observaram resultados 

diferentes para as duas amostras, condizentes com a classificação SUCS dos solos analisados. 

Assim, devido à maior porcentagem de finos verificada na amostra do topo da encosta, foi 

observado um coeficiente de permeabilidade inferior ao da base. A resistência ao 

cisalhamento na condição natural apresentou, segundo os autores, resultados maiores do que 
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na condição inundada para ambas as amostras, por causa da redução da sucção com o 

aumento da umidade (Tabela 9).   

 

Tabela 9: Alguns parâmetros geotécnicos obtidos por Bezerra e Coutinho (2018) para amostras de solo do bairro 

Castelo Branco em João Pessoa - PB da Formação Barreiras.  

Tipologia do 

solo 

Classificação 

SUCS 
k (m/s) 

Condições Iniciais 
Parâmetros de Resistência 

W0 (%) e0 S0 (%) 

Areia Siltosa 

na base da 

encosta 

(talude de 

corte), com 

porcentagem 

significativa 

de 

pedregulho 

 

SW-SM (areia 

siltosa bem 

graduada) 

1,77 x 10
-5 

 

4,27 0,59 19,25 
- Condição Natural: 

c (kPa): 8,60 e  (°): 36 

4,36 0,60 19,25 
- Condição Inundada: 

c (kPa):0,00 e  (°):36  

 

Areia Silto-

argilosa no 

topo da 

encosta 

(talude de 

corte) 

SM-SC (areia 

silto argilosa) 

 

2,55 x 10
-7

 

16,83 0,84 53,00 
- Condição Natural: 

c (kPa):22,00 e  (°): 31  

17,22 0,84 54,25 
- Condição Inundada: 

c (kPa): 3,40 e  (°): 31 

Onde: W0 (%): umidade inicial; e0: índice de vazios inicial; S0 (%): saturação inicial; k (m/s): coeficiente de 

permeabilidade saturada; c (kPa): coesão; e  (°): ângulo de atrito. Fonte: Bezerra e Coutinho,  

2018 - Adaptado pela autora. 

 

Tavares et al. (2018) analisaram a correlação entre o grau de saturação e a estabilidade de 

um talude da comunidade São Rafael em João Pessoa - PB. Segundo os autores, essa área 

apresenta densidade demográfica elevada e significativa frequência de ocorrência de 

deslizamentos nos períodos chuvosos. Baseados no estudo dos valores dos limiares de 

precipitação de Soares e Ramos Filho (2014), obtidos para a mesma área de estudo, onde foi 

verificada uma relação bastante significativa entre a precipitação acumulada de cinco a dez 

dias e os deslizamentos nesta cidade, ressaltando a influência da saturação do solo nos 

processos de instabilização das encontas/taludes da região. Devido essas observações, os 

autores analisaram a estabilidade desse talude com a variação do grau de saturação em seu 

topo e base, por meio da realização de ensaios geotécnicos (como cisalhamento direto com 

amostra natural e inundada) e da simulação de diferentes condições de saturação no software 

SLOPE/W da GEO-SLOPE. Os parâmetros obtidos pelos autores para as amostras de solo da 

base e topo do talude podem ser observados na Tabela 10 e os valores obtidos em cada 

simulação de variação do grau de saturação considerando esses parâmetros estão mostrados 

na Tabela 11. Através dessas análises, concluíram que, devido ao solo do topo e base do 
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talude serem bastante arenosos e pouco coesivos, verificou-se a redução da estabilidade do 

talude com o aumento do grau de saturação (mesmo antes de estar completamente saturado), 

demonstrando a influência da água na ruptura do talude. 

 

Tabela 10: Parâmetros geotécnicos obtidos por Tavares et al. (2018) para solos arenosos. 

Tipologia do solo γ (kN/m³) 

W (%) Parâmetros de Resistência 

Natural Inundado Natural 

Inundado 

(parcialmente 

saturado) 

Areia fina siltosa (topo do 

talude) 
15, 19 0,34 17,35 

c (kPa): 8,83; 

 (°): 45 

c (kPa): 3,18; 

 (°): 38 

Areia grossa (base do 

talude) 
15, 89 0,40 18,70 

c (kPa): 7,73;  

 (°): 45 

c (kPa): 1,67;  

   (°): 35 

Onde: c (kPa) - coesão;  (°) - ângulo de atrito; γ (kN/m³) - peso específico natural do solo;  

e W (%) - teor de umidade do solo. Fonte: Tavares et al. (2018) - Adaptado pela autora.  

 

Tabela 11: Resultados da análise de estabilidade com a variação do grau de saturação (topo e base do talude) 

realizada por Tavares et al. (2018). 

Condições da 

simulação do grau de 

saturação 

Observações 
Resultado: Fator de Segurança 

(FS) 

Topo e base não 

saturados 

Situação em que a umidade do solo 

esteja na condição natural 

Estabilidade 

considerável com FS igual a 1,56 

Topo e base 

parcialmente saturados 

Situação após um 

período de chuva, em que os solos 

estejam com umidade acima do natural 

Total instabilização do talude diante 

da presença de água com FS em 

torno de 0,91 

Topo não saturado e 

base parcialmente 

saturada 

Considerando a permeabilidade 

do solo por ser arenoso 

Estabilidade do 

talude ainda apresenta condições 

satisfatórias FS igual a 1,12 

Topo não saturado e 

saturação limite 

 

A saturação limite é aquela a partir 

do qual o solo atinge a ruptura, ou seja, 

é onde o equilíbrio limite do talude 

ocorre 

A instabilização 

ocorre com 8 metros de saturação na 

camada do 

topo, de baixo para cima, com FS 

igual a 0,98 

Fonte: Tavares et al., 2018 - Adaptado pela autora. 

 

Konig et al., 2019 analisaram a variação do fator de segurança durante 48 horas de 

precipitação em áreas de encosta da bacia do Piracuama (Campos do Jordão - SP) onde, 

segundo os autores,  há registro histórico de deslizamentos. Realizaram esse estudo com a 

aplicação do modelo matemático TRIGRS na área de estudo, em razão deste ter sido 

desenvolvido para simular escorregamentos rasos, com evolução temporal e distribuição 

espacial, induzidos por chuva em regiões montanhosas. Introduziram neste modelo os dados 

geológicos e hidrológicos obtidos por Mendes et al. (2018), Tabela 12, e pluviométricos na 

área. No início do período analisado, de 07 a 08 de março de 2017, a região apresentava 

poucos pontos com FS abaixo de 0,9 e o registro de baixos índices pluviométricos. Os autores 

observaram a diminuição do FS com o aumento do índice pluviométrico acumulado no 
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período analisado. Verificaram um crescimento de regiões com FS abaixo de 0,9, 

principalmente após a ocorrência de um evento pluviométrico intenso (precipitação de 30,30 

mm), que contribuiu para a elevação do teor de umidade do solo e a deflagração de três 

deslizamentos na área estudada. Ressaltaram que área onde foi realizada a pesquisa possui 

ocupações irregulares em áreas de declividade acentuada, cortes verticais na encosta, acúmulo 

de lixo e entulho, encanamentos expostos e com vazamentos etc. Por isso, devido a estas 

interferências antrópicas, ressaltam que seja realizada a investigação da contribuição destas 

interferências na deflagração de deslizamentos em encostas íngremes.  

 

Tabela 12: Dados geológicos e hidrológicos obtidos por Mendes et al. (2018). 

Profundidade 

(m) 

Coesão do 

solo (kPa) 

Ângulo de atrito 

interno (°) 

Condutividade 

Hidráulica 

(m/ s) 

Difusidade 

Hidráulica 

(m/s) 

Peso específico 

do 

solo (kN/m
3
) 

0 - 2,0 37 56 4,44x10
-6

 6,45x10
-6

 18,3 

2,0 - 4,5 18 37 9,46x10
-6

 6,45x10
-6

 19,1 

4,5- 5,0 2 49 7,93x10
-6

 6,45x10
-6

 17,9 

Fonte: Konig et al., 2019 - adaptado pela autora. 

 

3.2 Peculiaridades dos Solos Tropicais: lateríticos e saprolíticos 

 

 Os solos tropicais, residuais ou transportados, possuem algumas peculiaridades 

(comportamentos e propriedades físico-químicas diferentes dos solos formados em regiões de 

clima frio e seco) devido à influência do intenso intemperismo físico-químico-biológico 

característico de regiões de clima tropical, caracterizado por valores elevados de precipitação 

e grande amplitude de variação da temperatura, na formação destes solos.   

De acordo com Nogami e Vilibor (1995), os principais tipos de horizontes tropicais são: 

os horizontes denominados lateríticos (solos maduros e evoluídos) e os saprolíticos (solos 

jovens). Os solos lateríticos, típicos das partes bem drenadas das regiões tropicais úmidas, no 

geral, possuem macrofábrica homogênea e caracterizada pela formação de agregados (torrões) 

nas frações de argila, que permanecem resistentes mesmo após a molhagem ou 

umedecimento. Segundo Nogami e Villibor (1995), do ponto de vista geotécnico, essa 

característica contribui para a: “manutenção de elevada porosidade aparente e de 

permeabilidade, quando as argilas e os solos argilosos lateríticos, em estado natural, são 

submetidos ao aumento da umidade, por imersão em água ou molhagem pelas chuvas” (p. 

24). Ainda, por serem solos altamente intemperizados, não possuem características reliquiares 
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da rocha máter, em geral, constituem-se em camadas de pequenas espessuras e podem possuir 

elevada coesão e ângulo de atrito.  

Já os solos saprolíticos possuem, geralmente, macrofábrica heterogênea e anisotrópica. 

Apresentam uma macrofábrica herdada da rocha mãe (feições geológicas como foliação e 

descontinuidade) com uma maior complexidade estrutural em relação à rocha de origem. 

Possuem espessura e composição granulométrica bastante variáveis, que dependem de sua 

posição no relevo e da rocha de origem (PASTORE; FONTES, 1998). No geral, os horizontes 

são bastante heterogêneos, pouco intemperizados, possuem menor teor de argila e baixa 

coesão. Pode-se destacar algumas características da macrofábrica destes solos que contribuem 

para o seu comportamento geomecânico peculiar (NOGAMI; VILLIBOR, 1995), como as 

estruturas vesiculares que “[...] diminuem a massa específica aparente do solo em condições 

naturais e aumentam o teor de umidade, quando saturado” (p.26). Além de apresentarem, 

muitas vezes, planos de fraqueza estrutural e maior anisotropia, contribuindo para a existência 

de caminhos preferenciais para infiltração e percolação da água da chuva. Existem ainda os 

solos de transição (ou saprolito), que são materiais que estão em transição entre as 

propriedades de solo e rocha, apresentando um maior teor de areia e presença de matacões e 

fragmentos de rocha (FUTAI; CECÍLIO; ABRAMENTO, 2012).  

Os solos saprolíticos apresentam uma menor permeabilidade, para o mesmo índice de 

vazios de um solo laterítico, por possuírem, em geral, uma porosidade melhor distribuída ou 

uniforme. Estes são mais suscetíveis a apresentarem um comportamento hidráulico e 

mecânico mais anisotrópico nos processos de compactação do solo devido à facilidade de 

orientação de suas partículas. Entretanto, quando apresentam pacotes de argilas estáveis em 

quantidade significativa, podem se comportar como os solos profundamente intemperizados, 

passando a ser mais permeáveis e a terem uma maior isotropia de comportamento hidráulico e 

mecânico (AGUIAR, 2014). 

Desta forma, a “[...] atuação diferenciada do intemperismo aliada aos aspectos geológicos, 

entre outros fatores, faz com que as propriedades desses solos apresentem uma grande 

variabilidade, surgindo a necessidade de estudos regionalizados.” (JACINTHO et al. 2012, p. 

118). Vários autores, ao estudarem o comportamento mecânico e hidráulico de solos tropicais, 

ressaltam diferenças observadas nos comportamentos esperados de acordo com a mecânica 

dos solos clássica em relação à influência do teor de água no solo na estabilidade dos taludes 

investigados geotecnicamente (NOGAMI; VILLIBOR, 1995; FONSECA et al., 2005; 

MENDES, 2008;  FUTAI; CECÍLIO JR.; ABRAMENTO, 2012; CARVALHO et al., 2015b; 
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BEZERRA; COUTINHO, 2018, entre outros),  destacando as peculiaridades dos solos 

tropicais presentes nas: propriedades índices; composição mineralógica; estrutura; 

permeabilidade; estado de tensões de saturação do solo; resistência ao cisalhamento; entre 

outras.  

A distribuição das partículas, a permeabilidade e porosidade do solo exercem influência na 

capacidade de infiltração e absorção da água da chuva na encosta. De acordo com Menezes 

(2010), os efeitos da infiltração nos solos não saturados são: a diminuição da sucção, que 

contribui para a coesão das partículas do solo (coesão aparente), o aumento da condutividade 

hidráulica do solo (coeficiente de permeabilidade do solo) e o aumento do peso específico do 

solo.   

Nos solos tropicais, o processo de infiltração é influenciado por sua estrutura (distribuição 

de macro e microporos), pelo grau de saturação inicial e sucção correspondente. Destaca-se 

que nos solos não saturados verifica-se uma descontinuidade da fase ar que inicialmente 

impede o início do processo de infiltração nesses solos em virtude da presença de ar nos poros 

e da pressão que este aplica no solo (GITIRANA JR, 2005 apud LUIZ; MARTINS; 

CAVALHO, 2014). Desta forma, Nogami e Villibor (1995), destacam que, em relação à 

erodibilidade dos solos tropicais, a permeabilidade do solo é uma importante propriedade em 

meios saturados e a infiltrabilidade, em meios não saturados.  

Por fim, na Tabela 13, observa-se algumas das características dos principais tipos de solos 

saprolíticos presentes no estado de São Paulo, destacadas por Nogami e Villibor (1995). 

 

Tabela 13: Peculiaridades dos horizontes saprolíticos presentes no estado de São Paulo. 

Embasamento 

Geológico 
Macroestrutura e/ou tipo de solo 

Granitos 
Presença de matacões (blocos esferoidais de diâmetro na ordem de centímetros a metros); 

Solos saprolíticos de natureza areno-siltosa 

Basaltos 

Camadas com tendência plano-horizontal, originadas pela sobreposição de sucessivos 

derrames de lava; Possibilidade de contato de forma complexa com camadas de outras 

rochas subjacentes, intercaladas ou sobrejacentes, inclusive superfícies curvilíneas, 

lembrando dobramentos 

Gnaisses, 

micaxistos e 

filitos 

Camadas inclinadas e/ou dobradas, frequentemente cortadas por várias descontinuidades 

(como, falhas, diques, veios de quartzo, etc.); podem conter intercalações de camadas 

concordantes, pouco ou não intemperizadas; 

Estrutura bastante complexa 

Arenitos 

Presença de camadas plano-paralelas horizontais ou suavemente dobradas ou inclinadas, 

sendo que as mesmas podem ser constituídas por partes com estratificações 

predominantemente paralelas ou cruzadas 

Folhelhos 
Similar aos arenitos, porém as camadas constituintes apresentam geralmente estratificações 

concordantes 

Tilitos Camadas das mais variadas formas, muito mal definidas 

Fonte: Nogami e Villibor, 1995 - adaptado pela autora.  
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3.2.1 Textura e constituição mineralógica 

 

A textura, a mineralogia e a estrutura dos solos residuais podem influenciar o seu 

comportamento hidromecânico, como por exemplo: permeabilidade, infiltrabilidade, sucção e 

resistência ao cisalhamento (NOGAMI; VILLIBOR, 1995; MENDES, 2008; FUTAI; 

CECÍLIO; ABRAMENTO, 2012; CARVALHO et al., 2015a), sendo esses fatores 

significativos para o entendimento do processo de instabilização das (dos taludes/encostas) 

encostas. 

Carvalho et al. (2015a), destacam a importância da composição mineralógica na retenção 

de água no solo vinculada às  propriedades físico-químicas dos minerais, diferenciando a 

participação dos minerais mais granulares e menos ativos (por exemplo, o quartzo) dos 

menores e mais ativos (por exemplo, o argilomineral caulinita) nos processos de capilaridade  

e adsorção, respectivamente.  

 

3.2.1.1Textura 

 

Na fração areia e pedregulho dos solos lateríticos há uma maior frequência do mineral 

quartzo, sendo destacadas por Rzhevsky e Novik (1971 apud NOGAMI; VILLIBOR, 1995) 

as peculiaridades observadas nas propriedades e comportamento nos solos devido à presença 

desse mineral: elevada resistência à compressão, elevada dureza, elevada estabilidade 

química, entre outras.  Já na fração areia e pedregulho dos solos saprolíticos existe uma 

grande variedade de minerais, com amplitude variada de acordo com o grau de 

intemperização de seus grãos (assim, o quartzo poderá não ser o mineral primário 

predominante), por exemplo: mica e feldspato. Os Feldspatos podem contribuir 

significativamente na retenção de umidade devido sua possível capacidade de absorção de 

água, auxiliando nas propriedades de capilaridade e sucção do solo não saturado (NOGAMI; 

VILLIBOR, 1995; CARVALHO et al., 2015a).  

Ainda, em relação à porosidade dos solos, no geral, os solos arenosos são mais permeáveis 

que os solos argilosos. No entanto, “[...] dependendo da estrutura do solo, solos argilosos 

podem se apresentar altamente porosos e até mais permeáveis que solos arenosos.” 

(MENEZES, 2010, p. 45). 
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 De acordo com a textura do solo e distribuição granulométrica, é possível caracterizar o 

solo quanto a sua erodibilidade, ou baixa resistência à ação da água da chuva (LLOPIS 

TRILLO, 1999 apud GOMES, 2001): 

 Solos arenosos: possuem maior velocidade de infiltração do que os solos argilosos 

e os solos siltosos possuem valores intermediários; 

 Elevado teor de areias (finas e grossas): possuem uma alta permeabilidade e são 

pouco erodíveis; 

 Grande porcentagem de argila: têm alta coesão e baixa dispersão sendo mais 

resistente à ação erosiva da chuva; 

 Alto teor de silte e areia fina: são menos resistentes e mais erodíveis.   

 

 Entretanto, vale ressaltar que o uso da granulometria (na análise textural do solo) para 

a estimativa das propriedades dos solos tropicais e subtropicais pode apresentar algumas 

discrepâncias nos resultados em relação ao seu comportamento in situ devido sua estrutura 

porosa (grãos de argila agregados), que pode influenciar nas propriedades mecânicas e 

hidráulicas dos solos. Pode-se observar uma menor porcentagem de fração de argila nestes 

solos em campo. Esta peculiaridade presente nos solos tropicais contribui para que solos 

argilosos apresentem, em seu estado natural, comportamento típico de solos arenosos como 

elevada permeabilidade. Podendo essa agregação ser destruída por gotas de chuvas com 

elevada energia cinética (NOGAMI; VILLIBOR, 1995; BASTOS, 1999; GOMES, 2001; 

BANDEIRA, 2010; DELGADO, 2007; AGUIAR, 2014; CARVALHO et al., 2015a ). 

 

3.2.1.2 Constituição Mineralogia 

 

Muitos dos comportamentos peculiares observados nos solos residuais podem ser 

compreendidos por meio da constituição mineralógica. Devido ao intenso intemperismo, são 

verificadas maiores variações dos minerais destes solos do que os de outras regiões 

(NOGAMI; VILLIBOR, 1995 e 2009) como: gibsita e óxidos de ferro hidratados (goetita e 

magnetita) nos solos lateríticos e argilo-minerais, das famílias da muscovita e montmorilonita, 

nos solos não lateríticos.  As alterações intempéricas dos minerais a partir da rocha de máter 

composta por minerais primários dão origem aos minerais secundários, sendo os 

argilominerais (por exemplo, os silicatos de alumínio hidratados) os minerais secundários 

mais presentes nos solos tropicais (JACINTHO et al., 2012).  
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O mineral de quartzo (SiO2), está principalmente presente nas frações grossas do solo 

(pode ser notado também nas frações de silte e microagregados), possui baixa atividade 

físico-química e, por isso, não contribui de forma significativa na retenção de umidade no 

solo (contribuindo para uma dinâmica em relação às variações de sucção em função da 

interação solo-atmosfera).  Já nos solos não saturados, contribui para a ocorrência da sucção 

matricial (devido ao efeito da capilaridade) que dependerá da distribuição granulométrica 

uniforme ou bem graduada e da porosidade (CARVALHO et al., 2015a). 

Durante o período chuvoso ocorre o processo de lixiviação (carreamento pela água) de 

materiais silicosos e, durante o período seco, a fixação do ferro e do alumínio presentes na 

superfície do solo, dando origem à formação dos solos lateríticos, sendo este processo mais 

intenso em regiões de clima tropical úmido. Esse processo nos solos superficiais bem 

drenados acima do lençol freático contribui para a formação de solos ricos em óxidos de ferro 

hidratados e de alumínio, principalmente goethita e gibsita, que contribuem para a formação 

de pacotes e agregados de argila providos de estabilidade estrutural. Assim, devido à evolução 

pedogenética, os solos lateríticos podem possuir uma maior porosidade, sendo caracterizados 

pelo coeficiente de permeabilidade que varia entre 10
-3

 m/s e 10
-6

 m/s. O aumento dos 

macroporos, resultantes dessa evolução pedogenética, também auxilia na elevação de sua 

compressibilidade. E o efeito cimentante dos minerais presentes nestes solos aumenta a 

resistência à erosão e ao cisalhamento (devido ao aumento da coesão aparente ou sucção 

matricial na condição não saturada). Já nos solos pouco intemperizados (saprolítico), os 

pacotes de argila são instáveis e de fácil defloculação, pois são constituídos, 

predominantemente, por argilominerais (COLLINS, 1985 apud MENDES, 2008; NOGAMI; 

VILLIBOR, 1995; MASSAD, 2010; JACINTHO et al. 2012; FUTAI; CECÍLIO; 

ABRAMENTO, 2012, CONCIANI; BURGOS; BEZERRA, 2015). 

Os argilominerais presentes na fração argila nos solos saprolíticos podem elevar seu 

potencial de expansão mineralógica (por exemplo, a montmorilonita). Destaca-se a influência 

dos argilominerais expansivos na infiltração da água através da variação do volume de vazios 

no solo e contribuição para o destacamento das partículas e o aumento da erodibilidade, 

principalmente, quando estes são expostos à precipitação (NOGAMI; VILLIBOR, 1995; 

CONCIANI; BURGOS; BEZERRA, 2015a; VILLAR; FERREIRA, 2015a). 

A grande maioria dos argilominerais placóides (por exemplo, a caulinita, característica de 

regiões de clima quente e úmido) contribuem para a elevada anisotropia do comportamento 

hidromecânico quando se apresentam em estado orientado nos solos, sendo essa propriedade 
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também observada em minerais primários planares (por exemplo, as micas). Podem também 

apresentar formas tubular, esférica (por exemplo, a haloisita) ou fibrilar, sendo a ocorrência 

de anisotropia devida a estas partículas inferior ao observado nos argilominerais planares 

(CARVALHO et al., 2015a).  

 O grupo de argilominerais da caulinita, relacionado à decomposição de uma série de 

minerais primários silicatados pela remoção parcial dos cátions básicos e silício, são 

argilominerais não expansivos (ou seja, estáveis na presença de água) e apresentam 

plasticidade. Apesar de ser não expansivo mineralogicamente na interação interpartículas, 

devido à sua forma de placas, poderá sofrer contração ou expansão ao ser exposto a variações 

de energia (por exemplo, tensão externa aplicada ao solo e variação da sucção), influenciando 

na definição da curva característica de retenção de água no solo devido à variação da 

porosidade. Entretanto, quando presente nas estruturas agregadas, esse processo de variação 

da porosidade do solo pela contração e expansão é propenso a não acontecer devido às 

interações entre a caulinita e os óxidos de ferro e alumínio. Essa interação propicia a definição 

de curvas características bimodais, (presentes nos solos altamente intemperizados) 

evidenciada pela microporosidade no interior do agregado e macroporosidade entre os 

agregados (CARVALHO et al., 2015a).  

 

3.2.2 Influência do teor de mica 

 

“Os vários escorregamentos em encostas naturais de solos saprolíticos com presença 

de material micáceo no Brasil denotam a importância do estudo da influência do teor 

de mica na resistência residual. Vale mencionar que, entre os solos formados em 

ambiente tropical, aqueles que contêm apreciável teor de mica são os que 

apresentam menores resistências.” (FONSECA et al., 2005, p. 207)  

 

A mica é um mineral de forma lamelar que possui orientação dependente da formação da 

rocha/solo e das tensões atuantes. Pode estar presente nas frações de areia, silte e argila dos 

solos.  Há uma grande variedade de micas (por exemplo, muscovita e biotita) existentes, com 

diferentes graus de intemperização, sendo a interação geométrica destes minerais com outros 

grãos e partículas variável em função da granulometria e forma destes (NOGAMI; 

VILLIBOR, 1995; FONSECA et al., 2005;  CARVALHO et al., 2015a).  

Nos solos micáceos, durante o processo de cisalhamento, as placas de mica podem 

apresentar uma orientação preferencial e mais frágil, sendo este comportamento característico 

de solos anisotrópicos diante das solicitações hidromecânicas (MENDES, 2008; 
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CARVALHO et al., 2015a). Pode-se destacar, nas regiões de clima tropical úmido 

(MASSAD, 2010), a formação de solos residuais siltosos micáceos a partir de rochas de 

gnaisse e micaxisto; e na decomposição de granitos a formação de solos micáceos com 

partículas de argila (do feldspato) e grão de areia (do quartzo). 

LUPINI et al. (1981 apud Fonseca et al., 2005) também discutem a influência do teor de 

mica na resistência residual que representa o valor mínimo ao cisalhamento do solo, na 

condição drenada, após grandes deslocamentos, destacando-se como um fator importante para 

a análise de ruptura em superfícies de cisalhamento pré-existentes. Ressaltando que quanto 

maior for a proporção das partículas lameares mais significativo será o alinhamento (ou 

orientação preferencial) destas partículas e mais bem polida será a superfície de cisalhamento, 

sendo a quantidade destas partículas inversamente proporcional ao ângulo de atrito residual 

do solo. 

E ainda, segundo Nogami e Villibor (1995), os solos saprolíticos micáceos, podem 

apresentar: 

 Aumento do limite de liquidez da umidade ótima de compactação e da 

expansibilidade devido à elevação de umidade;  

 Diminuição do índice de plasticidade, da massa específica aparente seca máxima 

(compactação) e forte redução da capacidade de suporte. 

 

3.2.3 Estrutura: macro e microporos 

 

O comportamento dos solos é significativamente orientado por sua estrutura: disposição 

espacial dos seus constituintes sólidos, seus vazios e suas superfícies de descontinuidades 

(NOGAMI; VILLIBOR, 1995; CARVALHO et al., 2015a).   

Os espaços vazios ao longo do perfil do solo (porosidade global) podem ser divididos em 

microporosidade (espaços vazios presentes no interior dos grãos, formados na matriz argilosa 

do solo) e macroporosidade (espaços vazios entre os grãos), podendo-se destacar a 

importância desta divisão da porosidade dos solos para a compreensão do comportamento 

hidromecânico dos solos tropicais. Os macroporos destes solos apresentam uma redução dos 

espaços vazios diante das tensões normalmente aplicadas a eles, afetando a distribuição dos 

poros, já os microporos praticamente não se modificam (GUIMARÃES, 2002; CARVALHO 

et al., 2015a, b).  
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Os solos com distribuição bimodal de poros possuem dois pontos de entrada de ar, 

podendo-se observar, para pequenos valores de sucção, a entrada de ar nos macroporos e, para 

valores elevados, a entrada de ar nos microporos, no processo de diminuição do teor de 

umidade dos solos (DELGADO, 2007).  

Os solos tropicais profundamente intemperizados são caracterizados por uma distribuição 

bimodal de poros devido ao seu processo de formação de agregações de partículas “[...] 

cimentadas ou não por óxido e hidróxidos de alumínio e/ou ferro, que por sua vez se ligam 

uma as outras, seja por estes mesmos cimentos ou por pontes de argila.” (CARVALHO; 

LEROUEIL, 2000 apud GUIMARÃES, 2002, p.71 e 72). 

A drenagem dos solos lateríticos (residual maduro) está relacionada à presença dos 

macroporos entre os seus agregados.  Durante o período de seca pode ocorrer a elevação da 

sucção devido ao baixo nível de hidratação de seus macroporos. Já durante o período 

chuvoso, a infiltração da água da chuva proporciona uma pressão neutra (poropressão) 

positiva na fase ar do solo e, quando esta pressão ultrapassa a coesão real do solo, ocorre a 

instabilização de sua estrutura, proporcionando a deflagração da erosão superficial e possíveis 

processos geodinâmicos. 

Já os solos menos intemperizados (predominantemente não agregados), geralmente, 

apresentam curvas características monomodais, com distribuição de poros uniformes a bem 

graduadas relacionadas à sua rocha de origem, apresentando baixos valores de condutividade 

hidráulica (CARVALHO et al., 2014). Entretanto, segundo Campos Guimarães e Carvalho 

(2008 apud LOPERA, 2016), os solos saprolíticos ricos em argilominerais expansivos podem 

apresentar uma distribuição bimodal de poros. E ainda, de acordo com Carvallho et al. (2014), 

nos solos saprolíticos, com presença de pacotes de argila, no período chuvoso, há uma 

diminuição da sucção entre estas partículas e a infiltração da água da chuva as desprende, 

facilitando a ocorrência da desagregação superficial. Estes autores ressaltam que, sendo estas 

partículas de argilas expansivas, há a ocorrência do processo de instabilização estrutural que 

também contribui para o desencadeamento da desagregação superficial.   

 

3.3 Relação entre chuva e deslizamento em diferentes compartimentos geológico-

geomorfológicos  

 

Através desta revisão, pretende-se apresentar algumas das diferentes abordagens 

metodológicas presentes em estudos de relação entre chuva e deslizamentos realizadas para 
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várias regiões do Brasil, destacando a avaliação da suscetibilidade aos escorregamentos por 

meio da compreensão e caracterização dos agentes predisponentes e deflagradores desses 

processos e da relação entre eles, sendo focalizada a influência da precipitação. Resultados de 

pesquisas com esta abordagem podem auxiliar na melhoria das medidas não estruturais 

(Planos de Contingência, Sistema de alerta de desastres antecipado, etc.) realizadas pelas 

defesas civis dos municípios brasileiros, com o objetivo de prevenir e reduzir os danos 

materiais e o número de pessoas afetadas pelos deslizamentos. 

Sabe-se que as características meteorológicas, geológicas e geomorfológicas não ocorrem 

localmente de maneira homogênea por todo o território brasileiro, se destacando a 

importância da elaboração de limiares críticos de precipitação específicos para cada município 

e/ou área de risco nos estudos da influência da chuva na deflagração dos deslizamentos (Ide e 

Macedo, 2005). Nos municípios que já contam em seus planos e programas com limiares 

críticos de precipitação determinados por estudos técnicos desenvolvidos para suas regiões, é 

ressaltado que se deve realizar a manutenção e/ou atualização desses limiares. De acordo com 

a Fundação Geo-Rio (Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - RJ, 

2012), a atualização ou redefinição dos limiares pluviométricos críticos pode ocorrer com 

base na investigação de no mínimo cinco anos de dados de deslizamentos e chuva para a 

região de estudo. Vários autores (IDE; MACEDO, 2005, BANDEIRA, 2010, SOARES; 

RAMOS, 2015, entre outros) destacam também a importância da atualização dos estudos da 

relação entre chuva e deslizamento, por se tratar de limiares determinados de forma empírica 

e dependerem do histórico de registros utilizados.  

Os estudos de correlação entre deslizamento e precipitação mais antigos desenvolvidos no 

Brasil são, segundo Ide e Macedo (2005): Pichler (1957); Guidicini e Iwasa (1977), Tatizana 

et al. (1987a), Elbachá et al. (1992) e Xavier (1996). 

Tatizana et al.(1987a) enfatizam que para obtenção de resultados satisfatórios em estudos 

de correlação entre precipitação e deslizamento é importante a investigação da influência da 

chuva como agente de ação progressiva (saturação do solo) e ação instantânea (processos de 

instabilidade nas encostas mais suscetíveis). Dessa forma, de acordo com esses autores, as 

pesquisas que visam relacionar a distribuição e a variação da chuva com os registros de 

deslizamentos deveriam utilizar dados de precipitação e deslizamento horários e não diários, 

procurando relacionar o estado prévio de saturação do solo e as chuvas intensas na 

deflagração dos deslizamentos no local de estudo. Entretanto, muitos municípios brasileiros 

não têm registros históricos longos (mais de 20 anos) de precipitação e nem registros de 
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ocorrências de deslizamentos horárias, sendo a ampliação de instalações de pluviômetros e 

pluviógrafos e a sistematização desses dados um processo recente na gestão de risco no 

Brasil. 

Tatizana et al. (1987 a, b) sugerem a elaboração dos gráficos de dispersão dos eventos de 

precipitação com e sem ocorrência de deslizamento, para n dias acumulados de precipitação, 

para se delimitar inicialmente o número de dias que representam a influência efetiva da 

precipitação na deflagração dos deslizamentos da área estudada. A determinação do número 

de dias acumulados pode ser realizada através da observação do patamar de separação entre 

os eventos com e sem ocorrência de deslizamento. Ressaltam que a análise apenas dos dias 

acumulados não considera a distribuição da precipitação dentro do intervalo acumulado. 

Segundo os autores, para analisar a relação entre precipitação e deslizamento, é necessário 

realizar a análise conjunta da influência da precipitação prolongada (acumulada) devido sua 

importância na pré-saturação do solo e da intensidade da precipitação de curta duração 

significativa no desenvolvimento dos processos instantâneos na deflagração dos 

deslizamentos.  

Através da retroanálise de casos de deslizamentos nas encostas da serra do Mar (Cubatão - 

SP) em um período de 30 anos (a partir de 1956), Tatizana et al. (1987 a, b)  analisaram a 

suscetibilidade aos processos geodinâmicos presente na região de acordo com as chuvas de 

curta duração e acumulada, selecionando os eventos de chuva com valores superiores a: 100 

mm / 1 dia, 150 mm / 2 dias, ou 200 mm / 3 dias. O estudo resultou na seleção de 35 casos de 

deslizamentos e dados de precipitação horária de sete dias antes do evento e um dia depois. 

Por meio de gráficos de dispersão, compararam a distribuição dos registros de precipitação 

horária e diferentes dias de acumulada para períodos com e sem ocorrências de deslizamentos, 

observando uma melhor divisão entre estes processos para a precipitação acumulada de quatro 

dias. A partir destes resultados foi desenvolvida a envoltória de escorregamentos induzidos 

(em área urbana), com cicatrizes de deslizamentos esparsas ou generalizadas, os autores 

destacam que a densidade dos escorregamentos na área estudada é função da intensidade da 

precipitação. Também determinaram a partir da envoltória de escorregamentos induzidos, 

envoltórias de escorregamentos esparsos, generalizados e corrida de lama, ressaltando que 

devido ao número pequeno de eventos analisados a confiabilidade do estudo decaia com o 

aumento da magnitude dos escorregamentos. Concluiram, por meio da análise e obtenção da 

equação de ajuste dessa curva (equação 6), que a intensidade da chuva horária necessária para 
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deflagrar o processo de deslizamento diminui com o aumento da saturação do solo, denotando 

a importância da análise das condições geotécnicas do solo. 

I (AC) = 2603 Ac 
-0.933

                                          (6) 

Onde: I = intensidade da precipitação (mm / h), Ac = precipitação acumulada de 4 dias (mm). 

 

Ide e Macedo (2005) analisaram a relação entre a precipitação e as ocorrências de 

deslizamentos no município de Campinas - SP (1997 a 2004), considerando as características 

da precipitação local e sua geologia, com o objetivo de aperfeiçoar os indicadores 

pluviométricos utilizados pela defesa civil (100 mm em três dias de chuva acumulada) nas 

ações de prevenção de risco a deslizamento de dezembro a março de cada ano. Para este 

estudo, desconsideraram eventos ou ocorrências de deslizamentos e processos correlatos 

desencadeados por outras causas ou quando foi verificada imprecisão nos dados registrados 

(como vazamento de água servida, margem de córrego, sem registro de chuva no dia anterior 

à ocorrência, erosão, corte irregular do terreno e escavação). Por causa da falta de registros 

horários das ocorrências, utilizaram a metodologia de Lumb (1975 apud Ide e Macedo, 2005) 

que utiliza dados diários de precipitação na análise de relação entre as chuvas e os casos de 

deslizamentos. Devido à característica da maior parte da precipitação no município (chuvas 

convectivas, instabilidade atmosférica, principalmente no fim da tarde) adotaram como 

referência o valor da chuva do dia seguinte à ocorrência de deslizamento. Os autores não 

conseguiram estabelecer o número de dias acumulados de precipitação em relação à chuva de 

24 horas que concentrariam a maior parte dos eventos de chuva com deslizamento no 

município. Por isso, investigaram outros condicionantes dos processos geodinâmicos na 

região, separando as ocorrências também pela tipologia da rocha no local de deslizamento 

(cristalina e sedimentar). A partir desta investigação, observaram uma melhor correlação (R
2 

igual a 0,7442) entre os casos de deslizamentos induzidos em rochas cristalinas do que nas 

sedimentares (regiões típicas de processos erosivos). Desta forma, foi determinado para a 

região de rochas cristalinas que um limiar crítico de 95 mm em 24h pode desencadear 

movimentos de massa mesmo na ausência de chuvas em seis dias precedentes, de acordo com 

a equação polinominal (equação 7) obtida a partir do ajuste dos dados. A análise desta 

equação também indicou a observação feita por Tatizana et al. (1987a) de que a intensidade 

da chuva de curta duração necessária para desencadear o processos de deslizamentos diminui 

com o aumento dos totais acumulados anteriormente à ocorrência de deslizamento devido ao 

processo de saturação do solo. 
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p24h= 0,0029(p6d)
2
 – 1,0824(p6d) + 94,462                      (7) 

Onde: p24h = precipitação acumulada em 24 horas (mm), p6d = precipitação acumulada nos seis dias anteriores 

ao escorregamento (mm). 

 

Soares (2006) assim como os autores acima, encontrou uma significativa relação entre os 

processos de deslizamentos e o acumulado de precipitação para o local de estudo, 

principalmente no período chuvoso. Realizaram a adaptação da metodologia utilizada por 

Tatizana et al. (1987a) para o município de Angra dos Reis - RJ (1993 a 2002), eliminando os 

casos de deslizamentos sem registro de precipitação no dia da ocorrência e anterior a ele. 

Posteriormente, selecionaram aqueles que atendiam a um dos 3 acumulados estabelecidos por 

critérios determinados de acordo com as características do município: 50 mm / 1 dia ou 60 

mm / 2 dias ou 100 mm / 3 dias (critério A); 50 mm / 1 dia ou 75 mm / 2 dias ou 120 mm / 3 

dias (critério B); 75 mm / 1 dia ou 120 mm / 2 dias ou 150 mm / 3 dias (critério C); e 100 mm 

/ 1 dia ou 150 mm / 2 dias ou 200 mm / 3 dias (critério T: segundo Tatizana et al., 1987a). O 

autor observou que a envoltória da curva de precipitação do critério C, determinada para a 

acumulada de dois dias antecedentes, foi a que melhor representou a separação entre os 

períodos com e sem deslizamento. 

A Fundação Geo-Rio gerencia o sistema de alerta a deslizamento e inundações no 

município do Rio de Janeiro - RJ. Foi criado em 1996 e desde 2005 disponibiliza em seu site 

os estudos sobre a distribuição e intensidades (chuva máxima em uma hora, horária e mensal; 

acumulada diária e mensal; média mensal em relação à média histórica) dos principais 

eventos chuvosos no município. Estes relatórios são realizados com o objetivo de aprimorar o 

Sistema de Alerta de Deslizamentos Associados a Chuvas Intensas (Alerta Rio) e, assim, a 

confiabilidade da emissão dos boletins de alerta enviados para a população (via SMS, site, 

jornais e etc.) sobre a possibilidade da ocorrência de deslizamentos devido a chuvas intensas 

nas áreas de risco. Essas ações são baseadas também nos estudos de relação entre eventos 

chuvosos significativos na deflagração de acidentes geotécnicos nas encostas do município, 

sendo disponibilizadas as análises de correlação realizadas desde 2010 (Fundação Geo-Rio, 

2012).  

De acordo com a metodologia utilizada nos estudos de correlação entre chuvas e 

deslizamentos no município do Rio de Janeiro (Fundação Geo-Rio, 2012), o evento 

pluviométrico é registrado a partir do acumulado de chuva de 1 mm / h ou mais, e o fim dele 

se dá quando o registro é igual ou inferior a esse valor, sendo observada essa condição no 

mínimo durante seis horas para cada estação telepluviométrica. Para ser considerado um 
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evento significativo e utilizado nos estudos para a determinação dos limiares críticos de 

precipitação, o evento pluviométrico tem que cumprir alguns dos critérios estabelecidos pela 

Fundação Geo-Rio para as macrobacias hidrográficas da cidade conforme descrito na Tabela 

14. Na correlação entre os eventos de chuva e deslizamento, são eliminadas as ocorrências 

com data e hora repetidas (ou sem estes dados) e estabelecido um setor de pontos de descarte, 

onde se encontram deslizamentos que não foram deflagrados diretamente por Eventos 

Pluviométricos Significativos, mas sim pela interferência antrópica. Nessa metodologia são 

elaborados gráficos de correlação entre mm / h vs. mm / 24 h, mm / h vs. mm / 96 h e mm / 24 

h vs. mm / 96 h, sendo determinado o patamar pluviométrico (mm / h, mm / 24 h e mm / 96 h) 

através da determinação do índice de chuva no qual é possível verificar uma maior 

concentração de registros de deslizamentos na correlação analisada. Os períodos de 

precipitação acumulada são definidos de acordo com os esquemas presentes na Figura 2. No 

ano de 2010, foram registradas 627 ocorrências e, destas, 172 selecionadas para análise de 

correlação, deflagradas principalmente pela influência das precipitações acumuladas de 24 

horas e 96 horas. De acordo com esta análise, considerando os valores críticos de precipitação 

determinados para cada tipo de correlação utilizada (mm / 1 h vs. mm / 24 h(a), mm / 1 h vs. 

mm / 96 h(b), e mm / 24 h(b) vs. mm / 96 h(b)), o período de 24 horas foi mais significativo 

em relação à deflagração dos processos de deslizamentos e aos que apresentaram o valor igual 

ou superior a 50 mm. 

 

Tabela 14: Critérios para se classificar um Evento Pluviométrico como um Evento Pluviométrico Significativo 

segundo as medições das estações telepluviométricas do Alerta Rio nas macrobacias hidrográficas da cidade do 

Rio de Janeiro. 

Macrobacia 

hidrográfica 

Precipitação 

≥ 10 mm / h ≥ 20 mm / h ≥ 40 mm / h 

Baía de Guanabara 
Em pelo menos cinco estações 

pluviométricas Em pelo menos 

duas estações 

pluviométricas 

Em pelo menos uma 

estação pluviométrica Zona Sul 
Em pelo menos 3 estações 

pluviométricas 
Jacarepaguá 

Baía de Sepetiba 

Fonte: Fundação Geo-Rio, 2012. 
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Figura 2: Esquemas estabelecidos para definição das precipitações acumuladas utilizadas nos gráficos de 

correlação entre a chuva e deslizamento no município do Rio de Janeiro - RJ. 

 
Fonte: Fundação Geo-Rio, 2012. 

 

Souza et al. (2012) estudaram a climatologia (1961 a 2008) através da técnica dos quantis 

e a relação dos limiares quantílicos determinados (onde P é a precipitação diária) com os 

deslizamentos registrados no bairro da Várzea (Recife - PE) durante dois períodos chuvosos 

(2006 - 2007 e 2007 - 2008). Neste estudo, consideraram um dia de chuva os que 

apresentaram valores de precipitação igual ou superior a 2 mm. Observaram a maior 

suscetibilidade a deslizamentos na região nos períodos de chuva muito forte (P ≥ 55,3 mm) e 

forte (18,6 ≤ P < 55,3 mm), agravada pelo acúmulo de chuva em dias anteriores. Destacam a 

verificação de ocorrência de deslizamentos em dias de chuva fraca somente quando 

antecedidos por um acumulado de precipitação superior a 30 mm. Verificaram ainda que as 

condições de infraestrutura influenciavam na frequência de deslizamentos na área de estudo.  

Molina, Cardoso e Nogueira (2015) investigaram a influência da precipitação na 

deflagração das ocorrências de deslizamentos nos bairros do Montanhão (área com grande 

suscetibilidade ao deslizamento), Ferrazópolis, Demarchi, Santa Terezinha e Botujuru do 

município de São Bernardo do Campo – São Paulo, consideradas regiões homogêneas de 

acordo com as características geomorfológicas. Com o objetivo de compreender a relação 

entre os deslizamentos e a precipitação da região e determinar os limiares críticos de 

precipitação, caracterizaram a climatologia do local com o uso da técnica dos quantis (dados 

de 2003 a 2012) e elaboraram envoltórias de escorregamentos aplicando a metodologia de 

Tatizana et al. (1987 a, b), considerando as características da área de estudo (dados de 2009 a 

2012). Foi destacada também em suas análises a influência dos condicionantes antrópicos na 

instabilização das encostas urbanas. Foram propostos, assim como por Soares e Marton 

(2008), critérios de precipitação acumulada de acordo com as características locais, como 

pode ser observado na Tabela 15. O critério 3 utilizado, de 50 mm em um dia e 150 mm em 

quatro dias de precipitação, foi o mais representativo para relacionar casos de deslizamentos 
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com precipitação, mostrando um melhor resultado para os critérios mais restritivos no ajuste 

da envoltória exponencial de deslizamento, com R
2 

igual a 0,564 (equação 8), em relação aos 

valores utilizados pela defesa civil do município, que considera a chuva acumulada em 72 

horas (3 dias) de 80 mm (critério 2, nesse estudo, que também apresentou um bom resultado). 

A equação exponencial determinada com o critério 3 para precipitação acumulada de quatro 

dias mostrou que em condições sem chuvas nos dias anteriores a uma precipitação de 100 mm 

em 24 horas pode desencadear acidentes geotécnicos na região.  

Y= 106, 18 e
-0, 011X

                                                 (8) 
Onde: Y é a precipitação diária (mm) e X a acumulada em 4 dias (mm). 

 

Tabela 15: Critérios de precipitação acumulada testados por Molina, Cardoso e Nogueira (2015) para o 

município de São Bernardo do Campo - SP. 

Critério Precipitação (mm) 

1 Dia 2 Dias 3 Dias 4 Dias 

1 35 50 70 90 

2 45 60 80 110 

3 50 80 120 150 

Fonte: Molina, Cardoso e Nogueira, 2015. 

 

Oliveira et al. (2016) estudaram a relação entre chuva e deslizamento no município de 

Nova Friburgo (Rio de Janeiro) no período de novembro de 2008 a dezembro de 2011. 

Selecionaram, assim como Soares e Marton (2008), os eventos de precipitação associados ou 

não à ocorrência de deslizamentos de acordo com os critérios estabelecidos por Soares (2006) 

e Tatizana et al. (1987a). Foram determinados os limiares críticos de precipitação para o 

desencadeamento de deslizamentos na região por meio da análise de gráficos de dispersão 

para 1 dia, 2 dias, 3 dias e 4 dias de precipitação acumulada com e sem a ocorrência de 

deslizamento para cada critério. Para a identificação do limiar de precipitação, em cada 

período analisado, considerou-se a delimitação da região onde a probabilidade de ocorrência 

de deslizamento foi maior, contabilizando nesta área uma menor frequência de eventos de 

precipitação sem a ocorrência de deslizamentos comparados aos casos de precipitação com 

deslizamentos abaixo desta região (OLIVEIRA, 2014).  Os autores ressaltam em seu estudo a 

dificuldade presente na forma como são feitos os registros das ocorrências de deslizamentos 

pela defesa civil, que é efetuada a partir do contato do morador a este órgão. Também 

ressaltam a observação da ocorrência de deslizamento após a saturação do solo devido a 

acumulados de precipitação significativos antes da data de ocorrência. Por isso, incluíram em 

suas análises os eventos de precipitação que atenderam aos critérios utilizados na seleção dos 

deslizamentos, sendo observados registros de ocorrências próximos a estes eventos (até dois 
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dias antes ou depois, denominados deslizamentos incluídos). Comparando os resultados 

obtidos por meio da análise dos gráficos de dispersão dos acumulados diários com e sem 

deslizamento, foi verificado que os limiares obtidos a partir do critério menos restritivo 

(valores baixos de precipitação) são capazes de influenciar a ocorrência de deslizamentos no 

município: 40 mm / 1 dia, 60 mm / 2 dias, 80 mm / 3 dias e 100 mm / 4 dias. 

Oliveira, Higashi e Oliveira M. (2017) compararam os resultados obtidos no estudo de 

correlação da precipitação e deslizamentos no município de Florianópolis (Santa Catarina) no 

período de março de 2004 e janeiro de 2017, através da determinação da envoltória de 

escorregamentos (TATIZANA et al., 1987a) para quatro dias de precipitação acumulada, com 

outras duas curvas determinadas para regiões de Serra. Os autores observaram uma maior 

semelhança entre a curva estabelecida para Florianópolis e Serra de Corupá - SC, 

caracterizadas com limites baixos de precipitação devido à grande interferência antrópica nas 

duas regiões. Verificaram também maiores limites pluviométricos determinados para encostas 

naturais da Serra do Mar - SP (TATIZANA et al., 1987 a, b). Desta forma, sugerem que a 

redução dos valores de limites de precipitação observados pode estar relaciona à ação 

antrópica na região.  

Outro exemplo de metodologia aplicada no Brasil é a utilizada para definir os limiares de 

precipitação utilizados no Plano de Contingência do Estado do Rio de Janeiro no período de 

dezembro de 2017 a abril de 2018 (DRM - RJ, 2018), determinados com base nos estudos de 

correlação vs. deslizamento que consideram a chuva acumulada de um mês (aumento da 

umidade e redução significativa da sucção do solo), quatro dias (eliminação da sucção e 

equalização das condições para a ampliação da poropressão positiva), diária (continuidade da 

elevação da poropressão e condições favoráveis ao início dos movimentos), e horária 

(elevação da poropressão positiva e conforme a intensidade pode desencadear os processos 

erosivos e facilitar a ruptura do talude). Por meio do estudo empírico, analisam-se as curvas 

determinadas com os dados de chuvas horárias e diárias com e sem deslizamento buscando 

determinar a transição entre estas condições, sendo estabelecidos, desta forma, três cenários 

de risco a desastres de deslizamentos na Serra Fluminense (Rio de Janeiro): ocasionais (em 

geral, em locais de talude de corte já afetados), esparsos (em áreas mais críticas) e 

generalizados (acidentes adjacentes e de largo alcance). Assim, foram determinados através 

deste estudo de correlação os limiares de chuva para cada cenário, respectivamente: superior 

de 50-55 mm / h ou acima de 120 mm / 24 h; chuvas horárias ou diárias de alta intensidade 
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associadas a acumuladas acima de 115 mm / 4 dias e 270 mm / mês; e acumulada superior a 

270 mm / mês e a 115 mm / 4 dias. 

Podem-se citar ainda outros estudos recentes que destacam, além da influência da 

precipitação, a contribuição do conhecimento da relação entre os parâmetros geológico-

geotécnicos em áreas atingidas por deslizamentos para prevenção de desastres naturais devido 

ao processo de saturação do solo, tais como: Lafayette et al. (2005), Oliveira et al. (2009), 

Parizzi et al. (2010), Bandeira e Coutinho (2015), Mendes et al. (2015). 

Nas metodologias analisadas nesta revisão, pode-se observar que o patamar de dias 

acumulados de precipitação na deflagração dos deslizamentos geralmente é determinado a 

partir de gráficos de dispersão entre os dados de chuva com e sem deslizamento para 

diferentes durações de precipitação, sendo verificada a divisão da concentração dos dados de 

precipitação com e sem deslizamentos. Ainda, muitos autores relatam o aumento do número 

de registros de deslizamentos no período chuvoso da região pesquisada, indicando a forte 

influência da precipitação na deflagração destes movimentos. 

Tatizana et al. (1987  a, b) sugerem a elaboração dos gráficos de dispersão dos eventos de 

precipitação com e sem ocorrência de deslizamento, para n dias acumulados de precipitação, 

para se delimitar inicialmente o número de dias que representam a influência efetiva da 

precipitação na deflagração dos deslizamentos da área estudada. A determinação do número 

de dias acumulados pode ser realizada através da observação do patamar de separação entre 

os eventos com e sem ocorrência de deslizamento. Ressaltam que a análise apenas dos dias 

acumulados não considera a distribuição da precipitação dentro do intervalo acumulado. 

Segundo os autores, para analisar a relação entre precipitação e deslizamento, é necessário 

realizar a análise conjunta da influência da precipitação prolongada (acumulada) devido sua 

importância na pré-saturação do solo e da intensidade da precipitação de curta duração 

significativa no desenvolvimento dos processos instantâneos na deflagração dos 

deslizamentos.  

Souza, Azevedo e Araújo (2012), Molina, Cardoso e Nogueira (2015), Cardoso, Calixto e 

Kanil (2018) e Trevizolli et al. (2018) destacam a importância do uso da técnica dos quantis 

para se compreender o significado de cada total pluviométrico diário específico para cada área 

de estudo, considerando as características locais da precipitação para responder a uma das 

questões presentes nos estudos de relação entre a precipitação e deslizamentos: os limites 

críticos de precipitação associados às ocorrências de deslizamento. 
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Em geral, os estudos de correlação chuva e deslizamento no Brasil destacam a dificuldade 

de se determinar limiares críticos para deslizamentos induzidos pela precipitação devido aos 

dados de ocorrências serem oriundos de atendimentos no meio urbano (áreas habitadas), onde 

se observa a influência da interferência antrópica na instabilidade das encostas ou taludes 

(incluindo cortes e aterros, lançamento de águas servidas e entulho, etc.). 

Acredita-se que, por meio desta revisão bibliográfica, foi possível apresentar um 

panorama geral das propostas de relação entre escorregamento e precipitação no Brasil, tendo 

em vista auxiliar possíveis ações de prevenção a deslizamentos em áreas urbanas e contribuir 

para o aprofundamento da compreensão dos limiares críticos de precipitação.  

Na Tabela 16 destacam-se os valores dos limiares de precipitação propostos por diferentes 

autores de acordo com as características das regiões por eles pesquisadas (geologia e 

geomorfologia), sendo apresentados diferentes valores de precipitação crítica e períodos 

acumulados, mostrando a importância de estudos específicos para aumentar a eficiência das 

ações de redução e prevenção de riscos baseadas nas condições meteorológicas. 

Ressalta-se que na revisão bibliográfica realizada observou-se pouca informação quanto a 

geologia e geomorfologia das regiões pesquisadas e, quando apresentadas, foram utilizadas, 

principalmente, na caracterização das áreas de estudo e não consideradas para a  determinação 

de valores críticos de precipitação na deflagração dos escorregamentos como realizado por 

Ide e Macedo (2005). No geral, nos estudos apresentados, verifica-se a predominância de 

relevos montanhosos e de alta declividade, demonstrando a influência do relevo no regime 

hídrico do solo e seu efeito na deflagração dos deslizamentos e processos erosivos (ROSS, 

1996 apud JESUS et al., 2015; NOGAMI; VILLIBOR, 1995; PARIZZI et al., 2010, entre 

outros).   
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Tabela 16: Valores limites de precipitação relacionados a ocorrências de deslizamentos em diferentes cidades brasileiras determinados empiricamente por diferentes autores. 

Autor e ano Local Valores limites de precipitação Geologia Geomorfologia 

Guidicini; 

Iwasa, 1977 

Nove áreas da 

costa do 

Brasil entre 

Ceará, Minas 

Gerais, Rio de 

Janeiro, São 

Paulo e Santa 

Catarina 

Limite de 8 a 17% de pluviosidade anual. 

Com 20% da pluviosidade anual, 

desenvolvem-se fenômenos catastróficos 

- Serra do Mar 

Tatizana et al., 

1987a 
Cubatão - SP 

Acumulada de precipitação de quatro dias; 

Equação: I (AC) = 2.603 Ac 
-0.933

 

Onde: I = intensidade horária da precipitação (mm), 

Ac = precipitação (mm) acumulada de quatro dias 

Rochas do escudo Atlântico, constituídas principalmente 

por Migmatitos oftalmíticos, estromatíticos, xistos, filitos, 

quartzitos, rochas cataclásticas, miloníticas e granitos, 

apresentando xistosidades mergulhando para a encosta 

 

Serra do Mar, na área de 

estudo caracteriza-se como 

uma escapa de falha recuada 

(Falha de Cubatão), com 

desnível superior a 800 m e 

alta declividade 

Elbachá et al., 

1992 apud Ide, 2005 

Salvador – 

BA 
Limite indicativo de 120 mm / 4 dias - - 

 

Xavier, 1996 apud Ide, 

2005 

Belo 

Horizonte - 

MG 

 

Limite de 30 mm / 1 dia e 50 mm / 2 dias - - 

Alheiros, 2003 

 

Olinda - 

PE 

Maior chance de instabilidade de massa para R > 60.000 

mm
2
. 

Equação: R=Pac . I 

Onde: R =Relação entre os níveis piezométricos e a 

precipitação (mm
2
/dia), I=intensidade da chuva 

concentrada (mm) e 

Pac = precipitação acumulada desde o início 

da estação chuvosa (mm) 

Depósitos arenosos da Formação Barreiras formados 

principalmente por quartzo e feldspatos 

 

Morros com declividade 

média superiores a 30% 
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Autor e ano Local Valores limites de precipitação Geologia Geomorfologia 

Vieira, 2004 
Blumenau - 

SC 

Boa relação com chuva acumulada de três a 

quatro dias, somando em torno de 50 mm 

Grupo Itajaí: rochas das Formações Gaspar (arenitos 

feldspáticos de coloração bordô com estratificação plana 

paralela e cruzada acanalada) e Campo Alegre (arenitos 

médios e pelitos de cores verde e cinza, frequentemente 

com estratificação rítmica (turbiditos)) 

Topografia acidentada, 

apresentando grandes 

amplitudes topográficas 

Ide e Macedo, 2005 Campinas - SP 

Acumulado de seis dias e 95 mm / 24 h. 

Equação: p24h= 0,0029(p6d)
2
 – 1,0824(p6d) + 94,462 

Onde: p24h = precipitação acumulada em 24 horas 

(mm); 

p6d = precipitação acumulada nos seis dias anteriores ao 

escorregamento (mm) 

Rochas cristalinas 

Relevo acidentado e altas 

declividades em relação às 

áreas de rochas sedimentares 

do município 

Soares e Marton, 2008 
Angra dos Reis 

- RJ 

Acumulado de precipitação em dois dias e patamar 

crítico de 75 mm / 1 dia. 

 

Equação: PAc24h=158,22 e
-0,0141x 

 

Onde: PAc24h= precipitação acumulada-crítica de 24 

horas para indução deslizamentos (mm); x = precipitação 

acumulada de dois dias anteriores ao deslizamento (mm). 

Predomínio de gnaisses diversos, migmatitos, sedimentos 

holocênicos e granitos pré- 

cambrianos com características intrusivas (granitos 

Mambucaba, Angra e Mangaratiba). As rochas na região, 

como decorrência do tectonismo, apresentam expressiva 

quantidade de fraturas (falhas e juntas) e dobramentos 

(mais de uma fase) 

Escarpamentos bastante 

elevados, alternados com 

bacias sedimentares 

tafrogênicas e 

depressões 

Santoro et al., 2010 

Campinas, 

Baixada 

Santista, Litoral 

Norte, 

Sorocaba, 

ABCD, e Vale 

do Paraíba - SP 

Boa correlação com chuva acumulada de três dias. 

Limite de 60 a 100 mm em três dias 
- - 
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Autor e ano Local Valores limites de precipitação Geologia Geomorfologia 

Castro et al., 2012 
Ouro Preto – 

MG 

Boa correlação dos escorregamentos generalizados com 

chuva acumulada de cinco dias. 

Limite (nível de atenção) de 22 a 128 mm / 5dias 

Equação: PD = 6386,6 PA
-1,3847

, 

Onde: PD= precipitação diária no 

dia da ocorrência (mm) e PA= precipitação acumulada 

em 

cinco dias, excluindo a precipitação do dia do 

escorregamento 

O substrato é constituído por metassedimentos 

de idade paleoproterozoica (filitos, quartzitos, xistos 

e formações ferríferas), com foliação metamórfica 

marcante e descontinuidades planares (falhas e fraturas) 

Acidentado com vertentes 

bem íngremes e vales 

profundos e encaixados 

Bandeira e Coutinho, 

2015 

Região 

Metropolitana 

de Recife - PE 

Boa relação com chuva concentrada de quatro dias ou 

menos e acumulada de longo prazo 

 

Rochas graníticas do embasamento cristalino, e sedimentar 

da Formação Barreiras (em geral solos areno-argilosos) 

com presença de feldspato e mica 

Relevo acidentado 

Mendes et al., 2015 
São José dos 

Campos - SP 

Limite de 20 a 50 mm / 1 dia e precipitação acumulada 

acima de 50 mm / 3 dias 

Rochas cristalinas (ígneas e metamórficas) dos complexos: 

Amparo, Embu, Paraíba do Sul e Paraisópolis; com 

predomínio de gnaisses e suítes graníticas. Ocorrem 

também rochas sedimentares da formação Taubaté 

(Terciário Superior) e depósitos quaternários (aluviões) 

Nas áreas com maior 

frequência de movimentos de 

massa há o predomínio de 

montanhas, serras e picos 

Molina; Cardoso; 

Nogueira, 2015 

São Bernardo 

do Campo - SP 
Limite de 50 mm / 1 dia e 150 mm / 4 dias 

Substratos rochosos constituídos por xistos e micaxistos, 

em geral 

Conjunto de morros com 

encostas de alta declividade, 

topos estreitos e alongados, e 

vales fechados 

Soares e Ramos Filho, 

2015 

João Pessoa - 

PB 

Boa correlação com chuva acumulada de oito dias. 

Equações: PD = 2160, 6 PA
-0,72

 (para registro de apenas 

um movimento no dia), PD = 2253,2PA
-0,653

 (para 

registro de dois ou três movimentos no dia) e PD = 

2938,6PA
-0,67

 (para registro de mais de três movimentos 

no dia). 

Onde: PD = precipitação diária no dia da ocorrência de 

deslizamento (mm) e PA= precipitação acumulada 

anterior à ocorrência (mm) 

- - 

 

(Continuação) 

(Continua) 



65 

 

 

 

 

Autor e ano Local Valores limites de precipitação Geologia Geomorfologia 

Oliveira et al., 2016 
Nova Friburgo, 

RJ 

Limite de 40 mm / 1 dia, 60 mm / 2 dias, 80 mm /3 dias e 

100 mm / 4 dias 

 

Os solos são ligeiramente espessos e sujeitos ao processo 

de lixiviação 

Heterogêneo e desigual, com a 

presença de montanhas e vales 

em quase todo o seu 

comprimento 

Bandeira e Coutinho, 

2017 

Altos dos Dois 

Carneiros, 

Jaboatão dos 

Guararapes -

Recife (PE) 

Limite de 80 mm / 3 dias e 750 mm para chuva de longo 

prazo 
Solo residual argiloso de milonito 

Caracterizado por uma quebra 

pronunciada entre a planície e 

os morros 

Chaves, Gerscovich e 

Sales, 2017 

Comunidade 

Formiga, RJ 

Correlação satisfatória para mm / 24 h VS mm / 96 h, 

sendo observada uma maior tendência para precipitações 

superiores a 200 mm / 24 h e 270 mm / 96 h, e inferior a 

20 mm / h quando o solo esta saturado 

- 
Maciço da Tijuca, relevo 

montanhoso 

Oliveira, Higashi e 

Oliveira M., 2017 

Florianópolis, 

SC 

 

Limite mais adequado a região foi obtido para a 

precipitação acumulada de 4 dias, expresso pela equação:   

y = 926,46x
-1,159

; onde y é a precipitação no dia da 

ocorrência e x a acumulada em 4 dias 

. 

- 
Relevo de morros, bastante 

acidentado 

Victorino, Sestrem e 

Kormann, 2017 

Trechos da 

Rodovia BR -

376, PR. 

Faixa crítica delimitada por duas curvas onde y é a 

duração da precipitação e x a intensidade em mm. 

Equações:          y1 = 0,0002x
2
 + 0,6604x + 73.666 

y2 = -0,0003x
2
 + 1,1698x + 75.883 

Principalmente por solos coluvionares e residuais 

provenientes de formações de granito, migmatito e gnaisse 
Serra do Mar Paranaense 

Acorde e Júnior, 2018 

Municípios da 

Região 

metropolitana 

de Curitiba - 

PR: Araucária, 

Campo Magro, 

Quatro Barras, 

Rio Branco do 

Sul e São José 

dos Pinhais 

Maior frequência com precipitação acumulada mensal 

próximo a 150 mm 
- - 

 

 

 

(Continuação) 
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Autor e ano Local Valores limites de precipitação Geologia Geomorfologia 

Cardoso, Calixo e Kanil, 

2018 
Caieiras - SP 

Precipitação igual ou superior a 35 mm no dia do 

evento de deslizamento, como também precipitação 

maior ou igual a 45 mm acumulada dois dias e 50 mm 

acumulados em três ou em quatro dias anteriores a 

ocorrência de eventos de deslizamentos 

- - 

Gonzalez, Mendonça e 

Coelho, 2018 

Bacia do rio 

Quitandinha, em 

Petrópolis, 

região serrana 

do Rio de 

Janeiro 

Maior influência observada com um dia e quatro dias de 

precipitação 

 

Solo pouco desenvolvido com maior parte de tipos 

instáveis (como residuais e depósito de transporte) 

 

Relevo, acidentado, com altas 

declividades (entre 20 e 75%) 

Metodiev et al., 2018 

Regiões da 

Baixada Santista 

e Litoral Norte - 

SP 

Linha de tendência entre a precipitação acumulada de 6 e 

72h a partir do momento do desencadeamento do 

movimento de massa, classificados por tipo, magnitude e 

impacto. Limites críticos: 50 mm / 72 h para 

deslizamentos em locais de lançamentos de aterro; 100 

mm / 72 h para deslizamentos em encostas naturais; 220 

mm / 72 h para corrida de lama; 50 mm / 72 h pode 

causar deslizamentos de alta magnitude; 50 mm / 72 h 

pode causar deslizamentos de médio a alto impacto; e 

100 mm / 72h separando os deslizamentos induzidos por 

fatores antrópicos e pela precipitação 

- 

Litoral norte entre montanhas 

da Serra do e do Oceano 

Atlântico Sul 

Fonte: Ide, 2005 - Adaptado pela autora.

(Conclusão) 
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3.4 Exemplos de limiares críticos de precipitação aplicados 

 

No Brasil, os movimentos de massa em encostas são responsáveis por grande parte dos 

registros de vítimas fatais de desastres naturais (Carvalho e Galvão, 2016), estando as maiores 

porcentagens de morte atreladas aos desastres naturais do tipo enxurradas, movimento de 

massa e inundação, em ordem decrescente (Centro de Estudos e Pesquisas em Engenharia e 

Defesa Civil - CEPED - UFSC, 2013).  

De acordo com dados publicados pelo CEPED - UFSC (2013), do total dos movimentos 

de massa registrados entre as décadas de 1990 e 2000, 96% dos casos ocorreram na década de 

2000. Em comparação com a média de aumento dos desastres ocorridos no país, que foi de 

seis vezes, destacam-se que os movimentos de massa, que tiveram um aumento de 21,7 vezes. 

Observa-se nas últimas décadas uma tendência de aumento no número de movimentos de 

massa registrados no país em comparação aos eventos de inundação e enxurradas, no entanto, 

salienta-se que este aumento acentuado, além de decorrer da maior incidência destes 

processos em períodos mais recentes, pode também estar relacionado à melhoria da prática de 

registro de dados. Os autores dessa pesquisa ressaltam algumas limitações presentes no o 

processo de gerenciamento das informações sobre os desastres brasileiros, principalmente no 

período analisado de 1991 a 2001: 

 

• Ausência de unidades e campos padronizados para as informações declaradas nos 

documentos; 

• Ausência de método de coleta sistêmica e armazenamento dos dados;  

• Falta de cuidado quanto ao registro e integridade histórica; 

• Dificuldades na interpretação do tipo de desastre pelos responsáveis pela emissão 

dos documentos; 

• Dificuldades de consolidação, transparência e acesso aos dados. (Centro de 

Estudos e Pesquisas em Engenharia e Defesa Civil - CEPED - UFSC, 2013, 

p.19). 

 

No estudo realizado pela CEPED (2013), foi observada no período de 1991 a 2012 uma 

maior frequência dos movimentos de massa nos meses de novembro a março, que 

correspondem aos períodos chuvosos da Região Sudeste e Sul do Brasil, onde se verificou o 

maior número de ocorrências de movimentos de massa no país. Observa-se que na região 

Nordeste, também bastante afetada por esses processos, houve um aumento no número de 

casos de movimentos de massa nos meses de abril a agosto, sendo esse o período mais 

chuvoso na região. A Região Sudeste do Brasil, segundo os dados do IPT (Instituto de 

Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo apud Macedo et al., 2004) e do CEPED - 
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UFSC (2013), está entre as regiões com maior vulnerabilidade a graves movimentos de massa 

de encostas (79,8% em relação aos registros de 1991 a 2012), principalmente devido às suas 

características físicas (distribuição de chuva, geomorfologia e tipologia de solo) e de 

ocupação. Destas, destaca-se o número elevado de ocorrências de movimento de massa nos 

estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, principalmente nas encostas da Serra do 

Mar.  

A gestão de risco a deslizamentos e processos correlatos no Brasil tinha um maior enfoque 

nas ações pós-desastre, antes dos eventos registrados em janeiro de 2011, devido às fortes 

chuvas (nos dias 11 e 12 do referido mês) que desencadearam na Região Serrana do Rio de 

Janeiro um grande número de deslizamentos e enxurradas. Nessa ocasião, houve o registro de 

905 mortes e mais de 300 mil pessoas afetadas, sendo este considerado o maior desastre do 

país (CEPED-UFSC, 2015a).  

No ano de 2012, o Governo Federal brasileiro criou a Política Nacional de Proteção e 

Defesa Civil - PNPDEC (Lei 12.608/12). Nela foi estabelecido que União e Estados, 

juntamente com os Municípios, devem adotar medidas de prevenção, redução e eliminação de 

risco de desastres naturais (mitigadoras e adaptativas) baseadas na identificação e no 

monitoramento das áreas de risco. Bem como na investigação mais criteriosa de seus agentes 

deflagradores (como, eventos climáticos extremos), incorporando essas ações ao 

planejamento urbano-ambiental e ao desenvolvimento das cidades. Dessa forma, visa-se o 

desenvolvimento da cultura de prevenção de desastres, e à criação de cidades mais resilientes 

frente às mudanças climáticas e à expansão urbana no país.  

O Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (CEMADEN) foi 

criado após esse grande desastre com o objetivo de melhorar as ações de prevenção e redução 

de desastres naturais no Brasil. Por meio das análises de estudos científicos multidisciplinares 

baseados no uso de novas tecnologias, dos resultados da ampliação da rede de monitoramento 

e previsões hidrometeorológicas e geodinâmicas, o CEMADEN tem sugerido os limiares 

críticos de precipitação a serem utilizados nos níveis de alerta, buscando, em longo prazo, um 

aumento da qualidade e confiabilidade dos alertas a acidentes geotécnicos e hidrológicos 

emitidos aos 957 municípios prioritários, onde existe uma maior suscetibilidade e 

vulnerabilidade a estes processos. Os alertas emitidos pelo CEMADEN são divididos em três 

níveis (moderado, alto e muito alto), de acordo com a intensidade e acumulado de chuvas 

previstas e monitoradas, e enviados ao CENAD/MI (Centro Nacional de Gerenciamento de 
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Riscos e Desastres, órgão do Ministério da Integração - MI), de onde são encaminhados às 

Defesas Civis dos estados e municípios brasileiros (CEMADEN, 2018).  

Santoro et al. (2010) destacam a importância da adoção de limiares de precipitação para 

cada local de ação do PPDC (Plano Preventivo de Defesa Civil) dentro de uma determinada 

região, considerando a influência das características geológico-geotécnicas, dos padrões e 

intensidades das chuvas e das ações antrópicas na deflagração dos deslizamentos. Visa-se, 

assim, antecipar as ações de vistorias de campo e outras medidas preventivas previstas no 

PPDC e, dessa forma, diminuir os impactos sociais relacionados aos deslizamentos. Baseadas 

em parâmetros técnicos (como a precipitação acumulada, previsão meteorológica e vistorias 

de campo das áreas de risco), as estratégias presentes no PPDC têm como objetivo a adoção 

de medidas de prevenção e redução de deslizamentos e processos associados, agindo 

principalmente antes da deflagração destes eventos, sendo importante a atualização desses 

dados para a melhoria de suas ações na redução dos possíveis danos socioeconômicos. Na 

Tabela 17, podem-se observar as alternativas técnicas para o controle e redução do risco de 

deslizamentos, dividas em três categorias principais. 

 

Tabela 17: Enfoques presentes no gerenciamento de risco a deslizamento em áreas urbanas do Brasil. 

Alternativa Técnica Enfoque das Ações Exemplo de medidas adotadas 

Eliminar/reduzir o risco 
Sobre o processo e/ou 

consequência 

Obras de contenção de encosta e retirada dos 

moradores da área de risco 

Evitar a formação de áreas 

de risco 

Controle efetivo sobre o uso 

do solo 

Fiscalização e diretrizes técnicas visando a 

ocupação adequada e segura de áreas 

suscetíveis a riscos geológicos 

Conviver com os problemas 

Elaboração e operação de 

planos preventivos de 

defesa civil 

Operação Guarda Chuva e ações que visam 

reduzir a possibilidade de 

ocorrência de perda de vidas humanas 

Fonte: Carvalho et al., 2007 - Adaptado pela autora. 

 

De acordo com o levantamento realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, 2013), no período de 2008 a 2012, nos 895 municípios em todo o Brasil que 

tiveram ocorrências de movimentos de massa no período analisado, a infiltração da água da 

chuva e a modificação das condições naturais das encostas e/ou taludes foram umas das 

principais causas desencadeadoras destes processos (IBGE, 2013). Em relação às leis ou 

planos integrados à prevenção de deslizamentos nestes municípios, apenas 17,4% dos Planos 

Diretores e 16,2% das Leis de zoneamento ou uso e ocupação do solo apresentavam ações 

efetivas de prevenção. Ainda, segundo esse levantamento, dos 5.570 municípios brasileiros: 

apenas 195 possuíam a carta geotécnica de aptidão à urbanização e entre estes apenas 64 
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possuíam lei específica que contemple a prevenção de escorregamentos ou deslizamentos de 

encostas; e 526 tinham elaborado o Plano Municipal de Redução de Risco. Entretanto, em 

1.175 municípios foi verificado pelo menos um instrumento ou medida de gestão de risco a 

deslizamentos (como cadastro de áreas de risco, Plano de Contingência, sistema de alerta, 

programa habitacional de realocação de pessoas em área de risco, projetos de contenção de 

encostas, entre outros). O uso de limiares críticos de precipitação auxilia os municípios nas 

ações de gestão de risco a deslizamento e na elaboração de seus Planos de Contingência e 

Sistemas de Alerta, sendo importante a determinação destes valores de acordo com as 

características de cada município, já que estão relacionados à sua suscetibilidade a este 

processo geodinâmico. Na Tabela 18 constam alguns exemplos de limiares de precipitação 

aplicados na gestão de risco no Brasil, juntamente com outras medidas de prevenção, redução 

e mitigação do risco a deslizamento, os usos desses limiares colaboraram para a diminuição 

do número de registros de ocorrências de deslizamentos e, consequentemente, de afetados. 

 No geral, na Tabela 18, observa-se uma significativa diferença nos limiares adotados em 

relação à intensidade da precipitação e ao número de dias acumulados considerados, mesmo 

dentro de um mesmo estado ou região de aplicação dos Planos de Contingência e operações 

da Defesa Civil.  

Os limiares críticos utilizados pela Defesa Civil de Ouro Preto (Tabela 18) foram 

estabelecidos a partir da pesquisa de Castro (2006) em parceria com Universidade de Ouro 

Preto (UFOP) e aplicados no Plano de Contingência do município durante seu período 

chuvoso. No Estado de São Paulo, no ano de 2015, foi realizada a revisão dos limiares críticos 

de precipitação nos PPDC específicos para escorregamentos, reduzindo-os em 20 mm no 

acumulado de três dias, no geral, com o objetivo de adequá-los aos estudos de correlação dos 

índices pluviométricos e ocorrências de escorregamentos e aos alertas emitidos pelo Centro de 

Monitoramento de Desastres Naturais (CEMADEN) para os 175 municípios abrangidos pelo 

PPDC estadual (IG, 2017). Na Tabela 18 estão presentes algumas destas regiões que tiveram 

os seus limiares revistos em caráter experimental na Operação Verão de 2016 - 2017 e 

redefinidos no PPDC de 2017 - 2018. 
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Tabela 18: Valores aplicados de limiares de precipitação relacionados a casos de deslizamentos em diferentes 

cidades brasileiras, determinados empiricamente. 

Local 

Valores de Precipitação Limites 

Aplicados 

(acumulados por dias ou horas) 

Referência 

Salvador - BA 80 mm / 3 dias Operação Guarda - Chuva, 2016 

São Bernardo do Campo 

- SP 
80 mm / 3 dias Operação Guarda - Chuva, 2012 

Ouro Preto - MG 
 22 mm / 5 dias consecutivos 

128 mm / 5 dias acumulados 

Sistema de Alerta Meteorológico de 

Ouro Preto - Samop, 2012 

Mauá - SP 

Maior ou igual a 50 mm / 3 dias, 

com previsão de continuidade de 

precipitações.  

Operação Guarda - Chuva, 2017 - 2018 

Santo André - SP  80 mm / 3 dias 
Gestão de Áreas de Risco na Região do 

Grande ABC - IPT, 2014 

Amparo - SP 80 mm / 3 dias 
Plano de Contingenciamento de Defesa 

Civil: Operação Verão 2013 - 2014 

Região Metropolitana de 

São Paulo - SP 

60 mm (São Paulo), 80 mm (demais 

municípios) em 3 dias** 

Plano Preventivo de Defesa Civil 

específico para escorregamentos na 

Região Metropolitana de São Paulo, 2018 

Região da Baixada 

Santista – SP 
80 mm / 3 dias * 

Plano Preventivo de Defesa Civil 

específico para escorregamentos na 

Região da Baixada Santista, 2018 

Região do Vale do 

Paraíba, Serra da 

Mantiqueira e Litoral 

Norte – SP 

100 mm (Litoral Norte), 80 mm 

(Vale do Paraíba) ou 60 mm (Serra 

da Mantiqueira e São Luiz do 

Paraitinga) em 3 dias* 

Plano Preventivo de Defesa Civil 

específico para escorregamentos na 

Região do Vale do Paraíba, Serra da 

Mantiqueira e Litoral Norte, 2018 

Itapeva – SP 60 mm / 3 dias ** 

Plano Preventivo de Defesa Civil 

específico para escorregamentos na 

Região de Itapeva, 2018 

Região de Campinas - SP 80 mm / 3 dias** 

Plano Preventivo de Defesa Civil 

específico para escorregamentos na 

Região de Campinas, 2018 

Região Serrana - RJ 
40 mm / h + 100 mm / 24h +          

115 mm / 4 dias + 270 mm / 30 dias 

Plano de Contingência do DRM - RJ, 

2017 - 2018 

Região Metropolitana do 

Rio de Janeiro (Geo-Rio) 

- RJ 

≥ 40 mm / h ou ≥ 125 mm / h ou 

200 mm / 4 dias + ≥ 40 mm / 24 h 

Plano de Contingência do DRM - RJ,  

2017 - 2018 

Região Norte, Noroeste e 

Vale do Paraíba - RJ 

35 mm / h + 70 mm / 24 h +              

100 mm / 4 dias + 300 mm / 30 dias 

Plano de Contingência do DRM - RJ,  

2017 - 2018 

Região da Costa Verde - 

RJ 

35 mm / h + 75 mm / 24 h  

(ou curva crítica de Soares, 2006) +  

115 mm / 4 dias + 270 mm / 30 dias 

Plano de Contingência do DRM - RJ,  

2017 - 2018 

*E previsão de chuvas com tendência de longa duração de qualquer intensidade ou CCM (Coeficiente de Ciclo 

Móvel) >=1,2 e previsão de chuvas com tendência de longa duração e precipitação a partir de moderada a forte 

ou recebimento de informação de risco de escorregamento remetida pelo CEMADEN. 

** E previsão de chuvas com tendência de longa duração de qualquer intensidade ou recebimento de alerta de 

risco de escorregamento remetida pelo CEMADEN. 

  

De acordo com o Núcleo de Análise e Diagnóstico de Escorregamentos (NADE) do 

Serviço Geológico do Rio de Janeiro (DRM - RJ, 2018) os limiares críticos de precipitação 

apresentados no Plano de Contingência para os municípios fluminenses (Tabela 18) foram 

baseados nos estudos de correlação entre a precipitação e o escorregamento realizados desde 
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2011 na região. Esses são valores preliminares (com exceção da região serrana), pois ainda o 

número de dados pluviométricos e de escorregamentos é escasso e por isso devem funcionar 

apenas como referência. Ainda, durante esse período, observaram, com relação aos casos de 

escorregamentos com maior gravidade, em geral, a presença de quatro fatores:  

“(1) a chuva acumulada em 1 mês, que provoca o aumento da umidade dos solos e 

leva a uma redução significativa da parcela de sucção dos mesmos; (2) a chuva 

acumulada em 4 dias, que ocasiona a eliminação da sucção e equaliza as condições 

para ampliação da poro-pressão positiva; (3) a chuva diária, que provoca a elevação 

da poro-pressão de modo contínuo e cria as condições suficientes para o início dos 

movimentos; e (4) a chuva horária, que causa a elevação da poro-pressão positiva, e, 

dependendo da sua intensidade, gera processos erosivos superficiais que modificam 

a geometria dos taludes e facilitam a ruptura.” (p.4) 

 

Destaca-se, desta forma, a necessidade de estudos técnicos em ação conjunta com as 

defesas civis dos municípios para o aprimoramento dos limiares críticos de precipitação 

utilizados para as ações de prevenção de ocorrência dos acidentes associados a 

escorregamentos no Brasil. 
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4. ÁREA DE ESTUDO 

 

O município de Mauá pertence à região do grande ABC Paulista do estado de São Paulo, 

tem 61.909 km
2
 (onde 12,44 km

2
 do seu território são assentados em áreas de proteção e 

recuperação dos mananciais da sub-bacia do Rio Guaió, da Bacia Hidrográfica Billings), faz 

limite a oeste com o Município de Santo André, ao norte com São Paulo, ao sul/leste com 

Ribeirão Pires e a nordeste com Ferraz de Vasconcelos (IBGE, 2018; PREFEITURA DE 

MAUÁ - SP, 2012). Possui clima subtropical de inverno seco e verão quente (Cwa, segundo a 

Classificação Climática de Köppen - Clima dos Municípios Paulistas - UNICAMP, 2017). 

Segundo os dados do último censo de 2010, possui 417.064 habitantes, densidade 

demográfica de 6.741,41 hab. / km², taxa de crescimento de 14,83% (entre 2000 e 2010), e 

IDH de 0.766 (IBGE, 2018). 

De acordo com os dados da Prefeitura de Mauá (2012), possui uma altitude média de 819 

metros (em relação ao nível do mar) e o “ponto culminante do Município encontra-se junto ao 

limite com o Município de São Paulo, nas extremidades do bairro Jardim Zaíra, ao norte do 

Município, apresentando cota de 994 metros de altitude em relação ao nível do mar.” (p.15).  

 

4.1 Geologia e Geomorfologia 

 

Segundo dados da Prefeitura de Mauá (2012), o território do município é composto por 

rochas de predominância cristalino-argilosas (destacando-se os micaxistos, migmatitos e 

filitos), e: 

“Desde a década de 60, no entanto, a expansão horizontal do Município vem ocorrendo nas 

áreas de relevo mais íngreme, nas encostas de morros e interflúvios. Esses trechos mais 

íngremes, nos quais predominam terraços, patamares de morros, morros e cristas, e 

representam em torno de 80% da área total do Município. Eles ficam principalmente nos 

contrafortes que delimitam o Município de Mauá e os Municípios de Ribeirão Pires (sul e 

sudeste), São Paulo (norte e nordeste) e Santo André (sudoeste) e alongam-se paralelamente à 

calha principal do Tamanduateí e seus principais afluentes.” (p.37). 

 

Ressalta-se que: 

“Nas áreas de maiores altitudes, caracterizadas por cabeceiras de drenagem, vertentes 

apresentando vales fortemente encaixados e segmentos de encostas com altas declividades, o 

potencial de instabilidade geotécnica, ou seja, o risco de erosão e/ou deslizamentos, é elevado. 

Este potencial é agravado pela interferência humana, sobretudo nas ocupações e implantações 

de loteamentos que se dão em desacordo com a legislação vigente.” (PREFEITURA DE 

MAUÁ, 2012, p.37).  
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Desta forma, de acordo com a Lei de Uso e Ocupação do Solo do município de Mauá (LEI 

Municipal Nº 3272/00, Art. 36, § 2º), são considerados terrenos de complexidade geológica 

áreas com: declividade predominante superior a 30%; zonas de erosão e/ou risco de 

escorregamentos; presença de rochas ou matacões na superfície.  

As geologias predominantes no município de Mauá, verificadas a partir dos mapas 

elaborados no mapeamento das áreas suscetíveis a movimentos gravitacionais de massa e 

inundações no município de Mauá pelo IPT e CPRM (2015), são: Aluviões fluviais (Qa); 

Argilas, areias e cascalhos (TQa); Granitos e granodioritos (pEAmgg); Migmatitos, gnaisses 

graníticos e gnaisses miloníticos (pEAmg); Micaxisto e/ou meta-arenito e xistos miloníticos 

(pEAmx); e Anfibolitos metabasitos (pEAam). E o relevo é composto por áreas de planícies e 

terraços fluviais, colinas, morrotes, morros baixos e altos. 

Os solos saprolíticos de micaxistos, assim com os gnaisses e filitos, estão presentes nas 

áreas de alta e média suscetibilidade aos processos de deslizamentos no município de Mauá 

(IPT e CPRM, 2015). De acordo com a Mecânica dos Solos Tropicais (Committee on 

Tropical Soils of ISSSMFE, 1985 apud NOGAMI; VILLIBOR, 1995) estes solos podem 

possuir algumas estruturas herdadas das rochas de origem como: descontinuidades, veios de 

quartzos e intercalações de camadas pouco ou não intemperizadas.  

Os padrões de relevo utilizados neste mapeamento consideram os critérios de amplitudes e 

declividades estabelecidos pelos seguintes autores (Tabela 19): IPT e Emplasa (1990) e, 

complementarmente, os de Ponçano et al. (1981) e Ross (1992), considerando as 

características do município.  Ainda, de acordo com Ross (1996 apud JESUS; LIMA; 

CARVALHO, 2012) os locais com maior fragilidade a processos erosivos hídricos conforme 

a declividade são os relevos com: 20 a 30% (forte fragilidade) e superior a 30% (fragilidade 

muito forte).  

Na Tabela 20 podem ser verificadas as características pedológicas dos solos presentes no 

município de Mauá, verificadas através do levantamento dos dados da Carta de 

Suscetibilidade (IPT e CPRM, 2015). Observando-se na área não urbanizada, ao norte do 

município, a presença de argissolos e, ao sul, os cambissolos. 
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Tabela 19: Padrões de relevo presentes no município de Mauá (SP) e parâmetros básicos sugeridos para a 

elaboração das Cartas de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundações, considerando os 

estudos de: IPT/Emplasa (1990), Ponçano et al. (1981) e Ross (1992).   

Padrão de relevo Amplitude predominante (m) 
Declividade predominante 

(Graus) (%) 

Planícies e terraços fluviais  20  5  8 

Colinas 40 a 70  11,3  20 

Morrotes 60 a 90 11,3 20 

Morros baixos 90 a 110 16,7 30 

Morros altos 140 a 200  16,7  30 

Fontes: IPT e CPRM (2014). 

 

 Tabela 20: Descrição pedológica dos solos presentes no município de Mauá - SP. 

Pedologia Descrição 

Argissolos 

Solos minerais com nítida diferenciação entre as camadas ou horizontes, reconhecida em campo 

especialmente pelo aumento, por vezes abrupto, nos teores de argila em profundidade. Podem ser 

arenosos, de textura média ou argilosos no horizonte mais superficial. Apresentam ainda cor mais 

forte (amarelada, brunada ou avermelhada), maior coesão e maior plasticidade e pegajosidade em 

profundidade, devido ao maior teor de argila. 

Cambissolos 

Solos minerais com características bastante variáveis, mas que sempre apresentam textura média 

ou mais fina e ausência de grande desenvolvimento pedogenético. São solos com pequena 

profundidade, elevado teor de minerais primários (minerais herdados da rocha), presença 

significativa de fragmentos de rocha na massa do solo e outros indícios do intemperismo 

incipiente do solo. 

Fonte: Instituto Agronômico (IAC) do Estado de São Paulo, 2000.  

 

Na Tabela 21 são descritas as características predominantes das áreas de alta e média 

suscetibilidade a deslizamentos, segundo os resultados da Carta de Suscetibilidade a 

Movimentos Gravitacionais de Massa e Inundações de Mauá - SP (IPT e CPRM, 2015). 

 

Tabela 21: Descrição das características geomorfológicas das áreas classificadas como de alta e média 

suscetibilidade a deslizamentos no município de Mauá - SP.  

Classe de 

Suscetibilidade 
Características Predominantes Foto Ilustrativa 

Alta 

- Relevo: morros altos e morros baixos; 

- Forma das encostas: retilíneas e côncavas, com 

anfiteatros de cabeceiras de drenagem abruptos; 

- Amplitudes: 100 a 200 m; 

- Declividades: >25°; 

- Litologia: micaxistos, meta-arenitos e xistos 

miloníticos; 

- Densidade de lineamentos/estruturas: alta;  

- Solos: pouco evoluídos e rasos  

Média 

- Relevo: morros baixos; 

- Forma das encostas: convexas a retilíneas e 

côncavas, 

com anfiteatros de cabeceira de drenagem; 

- Amplitudes: 90 a 110 m; 

- Declividades: 10 a 30°; 

- Litologia: micaxistos, meta-arenitos e xistos 

miloníticos; 

- Densidade de lineamentos/estruturas: média;  

- Solos: evoluídos e moderadamente profundos  

Fonte: Quadro-Legenda da Carta de Suscetibilidade a Movimentos Gravitacionais de Massa e Inundações de 

Mauá - SP (IPT e CPRM, 2015) - Adaptado pela autora. 
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4.2 Características Gerais do Uso e Ocupação do Solo 

 

O município de Mauá é dividido em duas Macrozonas: Macrozona Adensável e 

Macrozona Não Adensável, as quais se dividem em cinco zonas (Figura 3), segundo a 

legislação municipal de uso e ocupação e urbanização do solo: 

“I – Na Macrozona Adensável: 

 

a - Zona de Uso Diversificado 1 - ZUD 1 - corresponde às áreas com infraestrutura 

considerada satisfatória para o adensamento populacional; 

 

b - Zona de Desenvolvimento Econômico - ZDE - corresponde às regiões com 

potencialidade para concentração de atividades econômicas. 

 

II - Na Macrozona Não Adensável: 

 

a - Zona de Uso Diversificado 2 - ZUD 2 - corresponde às áreas com infraestrutura e 

condições geotécnicas consideradas desfavoráveis ao adensamento populacional; 

 

b - Zona de Ocupação Controlada - ZOC - corresponde às áreas de recuperação 

ambiental e ocupação dirigida dentro da Área de Proteção aos Mananciais nos 

termos da Lei Estadual nº 9.866/97; 

 

c - Área de Proteção aos Mananciais - APM - corresponde às áreas pertencentes à 

Bacia do Rio Guaió, nos limites da Área de Proteção aos Mananciais nos termos da 

Lei Estadual nº 9.866/97, cujos parâmetros serão regulamentados por lei municipal 

específica.” (LEI Municipal Nº 3.272/2000, capítulo I - Art. 7º) 

 

Figura 3: Macrozoneamento do Município de Mauá - SP.  

 

Fonte: Prefeitura de Mauá - SP, 2016. 
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Para fins de planejamento e gestão das políticas públicas e do Orçamento Participativo, o 

município de Mauá foi dividido em quatorze Regiões de Planejamento (RP), denominadas de 

acordo com os bairros de referência (LEI Municipal Nº 4.452/2009), Figura 4: RP1 - Centro; 

RP2 - Sertãozinho/Vila Carlina; RP3 - Parque São Vicente; RP4 - Vilas Vitória e Assis 

Brasil/ Jardim Guapituba; RP5 - Jardim Capuava; RP6 - Jardim Sônia Maria e Silvia Maria; 

RP7 - Vila Magini/ Jardim Oratório, Paranavaí e Nova Mauá; RP8 - Jardim Zaíra; RP9 - 

Parque das Américas/ Jardim Santa Lídia e Flórida; RP10 - Jardim Itapark, Mauá e Miranda 

D’Aviz; RP11 - Jardim Feital / Chácara Maria Francisca e Maria Aparecida; RP12 - Parque 

Bandeirantes/ Jardim São João e Canadá; RP13 - Jardim Itapeva, Esperança e Santista; e 

RP14 - Núcleo Sampaio Vidal e Dr. Carlos de Campos/ Recanto Vital Brasil. De acordo com 

o zoneamento do município, as Zonas de Desenvolvimento Econômico (ZDE) e Polos 

Industriais estão localizados nas Regiões de Planejamento 2 e 5. 

Na Figura 5 podem ser observadas as áreas com as maiores densidades demográficas (hab. 

/ km
2
), presentes nos setores das Regiões de Planejamento 4, 7, 8, 9 e 10.  

 

Figura 4: Regiões de Planejamento do Município de Mauá - SP, 2009. 

 
Fonte: Prefeitura de Mauá, 2009.  
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Figura 5: Densidade Demográfica, Mauá - SP. 

 
Fonte: Censo 2010 (IBGE, 2011) - Elaborado pela autora. 

 

Comparando-se a distribuição da densidade demográfica apresentada na Figura 5, de 

acordo com dos dados do Censo do IBGE de 2010, com as áreas do Macrozoneamento do 

município de Mauá - SP observadas na Figura 3 verifica-se que existe uma concentração 

expressiva de habitantes por km
2 

na área de Macrozona Não Adensável.  

Segundo o mapeamento do uso e ocupação do solo, realizado pela Emplasa (Empresa 

Paulista de Planejamento Metropolitano, 2006), Figura 6, Mauá apresenta 36,19% do seu 

território urbanizado. 3,45% das habitações presentes no município são classificadas como 

favelas (moradias irregulares, casas de madeira ou alvenaria e barracos, dispostos de maneira 

densa e desordenada com pouca infraestrutura, em geral em áreas ambientalmente frágeis).  

No município pode ser observado que restam alguns fragmentos florestais de matas 

secundárias da Mata Atlântica (Figura 6), principalmente na Área de Proteção aos Mananciais 

(APM) localizada nas Regiões de Planejamento 13 e 14.  
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Figura 6: Uso e ocupação do solo em Mauá - SP. 

  
Fonte: Atlas Mauá - EMPLASA (2006). 

 

4.3. Características dos eventos de precipitação na Região do Grande ABC, incluindo 

Mauá - SP 

 

Ao analisarem a climatologia da precipitação acumulada mensal de municípios 

pertencentes à Região do Grande ABC no período de 1972 a 2002, Valverde e Cardoso 

(2012) verificaram que as precipitações máximas mensais ocorreram nos meses de janeiro e 

fevereiro, e as mínimas no mês de agosto, observando maiores acumulados no mês de janeiro 

nos municípios de Mauá (258,86 mm) e Ribeirão Pires (256,40 mm). Através da 

determinação do limiar quantílico para dias muitos chuvosos, acima do percentil de 85% 

(XAVIER; XAVIER, 1984), considerando apenas dias com chuva, verificaram elevados 

valores extremos de precipitação diária no município de Santo André em quase todos os 

meses do ano (com um máximo de 32 mm / dia em fevereiro), sendo destacados os máximos 

de precipitação diária observados em Mauá e Diadema nos meses de dezembro e janeiro no 

período analisado. Ainda, observaram que a Região do ABC (com exceção de Ribeirão Pires) 

apresenta na época de verão uma tendência positiva para chuvas extremas acumuladas em 

cinco dias (índice RX5day). São Caetano, São Bernardo do Campo e Mauá também possuem 

uma tendência positiva para precipitações máximas em 1 dia (índice RX1day), sendo estas 
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tendências também observadas por Valverde; Cardoso e Brambila (2018) no período de 1999 

a 2014.  

Em um estudo mais recente, Valverde, Cardoso e Brambila (2018) analisaram os padrões 

de chuvas na Região do ABC (exceto Rio Grande da Serra, pois não possui séries longas de 

precipitação) e seus impactos, mostrando o ciclo sazonal bem definido para região nos dois 

períodos analisados: período climatológico de 1968 a 1998 e outro mais atual: 1999 a 2014, 

com uma estação chuvosa (dezembro a março) e outra com poucas chuvas (junho a agosto). 

Com relação ao período climatológico, os autores constataram uma maior variabilidade entre 

as precipitações médias mensais dos municípios nas estações chuvosas, com destaque para 

janeiro (principalmente nos municípios: Ribeirão Pires, Mauá e São Bernardo de Campo). 

Além disso, foi observado que Mauá possui uma alta frequência de dias com chuva de 

moderada a forte intensidade (detectada através da determinação dos índices R50mm e 

R80mm - número de dias por ano com precipitação maior ou igual a 50 mm e 80 mm).  

Em relação à variabilidade espacial da precipitação diária na Região do Grande ABC foi 

verificado por Cardoso e Valverde (2018), para o período 1999 a 2016, que há diferenças nos 

padrões de precipitação locais e dentro de um mesmo município, que podem estar 

relacionados às características físicas de ocupação e de urbanização de cada região. Os 

padrões de precipitação são diferenciados nas áreas mais adensadas, com chuvas mais 

intensas e menos regulares em relação às com maior vegetação, com precipitação mais 

distribuída ao longo do ano. 

Neste mesmo estudo foi verificada a presença de uma grande dispersão da precipitação 

diária em relação ao percentil 85% na estação localizada no bairro Jardim Zaíra e as 

diferenças entre os valores dos indicadores da precipitação diária entre as duas estações 

presentes no município de Mauá com séries mais atuais (Zaíra e Noemia). De acordo com os 

autores, esta diferença pode ser explicada devido à localização da estação Zaíra em relação ao 

outro posto analisado no mesmo município, sendo que o primeiro apresenta características 

específicas de alta declividade e maior altitude, o que pode influenciar também na intensidade 

da chuva, devido aos efeitos orográficos. Ainda de acordo com análise realizada por esses 

autores, a série histórica de dados da estação pluviométrica Mauá - Zaíra possui uma 

similaridade maior com os padrões de precipitação diária e valor de altitude observados nas 

estações São Bernardo do Campo - Vila Tanque e Santo André - Lucinda. Já a estação Mauá -

Noemia possui uma maior semelhança com a estação Ribeirão Pires - Região Central, 
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apresentando padrões de precipitação diária menos elevados em comparação aos valores 

médios observados na Região do ABC.  

 

4.4 Casos extremos de ocorrências de deslizamentos em Mauá - SP 

 

Nos trabalhos de campo realizados no município de Mauá foi possível observar algumas 

das características de uso e ocupação do solo como: a presença de moradias próximas à base 

ou crista do talude/encosta, o lançamento inadequado de lixo e de águas servidas; a execução 

de cortes indevidos no terreno ou o plantio de bananeiras, que são formas de interferências 

antrópicas que podem contribuir para a deflagração ou potencialização dos escorregamentos e 

danos socioeconômicos e ambientais que caracterizam não só os processos  

geológicos, mas também geotécnicos ou tecnogênicos. Ressaltando, desta forma, que os 

movimentos de massa nas áreas urbanas ou em processo de urbanização: 

 “não dependem apenas das características intrínsecas dos materiais 

envolvidos nos processos geodinâmicos, da morfologia das encostas 

ou do regime pluviométrico da estação chuvosa. Está diretamente 

relacionado à forma de ocupação, tanto em encostas como em 

baixadas, e à conscientização da população envolvida no que tange a 

alteração da geometria das encostas sem critérios técnicos.” (SOUZA, 

2009, p.7).  

 

A presença de processos geodinâmicos tecnogênicos no município de Mauá pode ser 

verificada por meio da observação de casos extremos de deslizamentos ocorridos em 

diferentes taludes/encostas nos anos de 2011 e 2019 (Figuras 7 a 23).  

No ano de 2011, na primeira quinzena do mês de janeiro (de 5 a 17 de janeiro), de acordo 

com dados da Prefeitura de Mauá - SP (DECRETO 7.542/11, Mauá - SP), no município foi 

observado um acumulado de 279,5 mm, sendo decretada situação de emergência devido ao 

registro de grandes deslizamentos, inundações e enchentes. Os deslizamentos ocorreram em 

áreas de morros e colinas constituídos de xistos (em geral, meteorizados) no período de 05 a 

07, 09 e 11 de janeiro de 2011. Muitas dessas áreas já haviam sido classificadas como de risco 

alto e muito alto para deslizamentos, devido às características físicas e de ocupação 

salientadas no mapeamento de risco realizado no ano de 2004 (IPT, 2004). De acordo com a 

Defesa Civil de Mauá, nas áreas atingidas (Figuras 7 a 12), as causas desses desastres, além 

da precipitação intensa e acumulada, foram às ações antrópicas característica das ocupações 

irregulares nas regiões com maior suscetibilidade aos deslizamentos, como: desmatamentos, 
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lançamentos inadequados de águas de chuva e esgoto, construções em cortes associados a 

aterros em áreas com solos pouco coesivos e lançamentos de lixo e entulhos.  

 

Figura 7: Deslizamentos na Rua Anne Altomar, altura do nº 152, Jardim Zaíra (Macuco), Mauá - SP. Área com 

infraestrutura precária e em processo de ocupação, observando-se a presença de baixo padrão construtivo. Data 

da vistoria: 13/01/2011. Ficha ZA 07 e 08. 

 
Fonte: Anexo, DECRETO Municipal nº 7.542/11, Prefeitura de Mauá - SP - Adaptado pela autora. 

 

Figura 8: Deslizamento no final da Rua Lourival Portal da Silva (local de infraestrutura precária), Jardim Zaíra 

(Macuco), Mauá - SP. Data da vistoria: 13/01/2011. Ficha ZA 02. 

 
Fonte: Anexo, DECRETO Municipal nº 7.542/11, Prefeitura de Mauá - SP - Adaptado pela autora. 

 

 

Material mobilizado  

Cicatriz de deslizamento 

coberta por lona plástica  

Cicatriz de deslizamento  

em área de fundo de vale 

Moradias em área sem ou com 

infraestrutura precária  
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Figura 9: Deslizamento no final da Rua Lourival Portal da Silva, Jardim Zaíra (Macuco), Mauá - SP. Data da 

vistoria: 13/01/2011. Ficha ZA 10 e 12. 

  
Fonte: Anexo, DECRETO Municipal nº 7.542/11, Prefeitura de Mauá - SP - Adaptado pela autora. 

 

Figura 10: Deslizamento final da Travessa Balsas, Jardim Oratório, Mauá - SP. Data da vistoria: 13/01/2011. 

Ficha OR 01. 

 
Fonte: Anexo, DECRETO Municipal nº 7.542/11, Prefeitura de Mauá - SP - Adaptado pela autora. 
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Figura 11: Deslizamento no final da Rua Vereador Alberto Ratti, altura do nº 603, Jardim Rosina, Mauá - SP. 

Data da vistoria: 13/01/2011. Ficha RO 02. Cabeceira de alta declividade natural, onde há recorrência de 

escorregamentos de grande porte e rupturas pontuais em locais de declividade elevada (IPT, 2004). 

 
Fonte: Anexo, DECRETO Municipal nº 7.542/11, Prefeitura de Mauá - SP-Adaptado pela autora. 

 

Figura 12: Deslizamento na Avenida Washington Luiz, altura do nº 687, Jardim Cerqueira Leite, Mauá - SP. 

Data da vistoria: 13/01/2011. Ficha CL 01. 

 
 Fonte: Anexo, DECRETO Municipal nº 7.542/11, Prefeitura de Mauá - SP - Adaptado pela autora. 
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Devido à recorrência de deslizamentos graves, a cidade de Mauá foi incluída na lista dos 

821 municípios críticos selecionados pelo governo federal para receber apoio governamental 

prioritário para a implantação das ações previstas na Lei Federal nº 12.608/12 (Política 

Nacional de Proteção e Defesa Civil - PNPDEC) de gestão de risco e resposta a riscos a 

desastres, devido a apresentarem elevadas quantidades de pessoas desalojadas/desabrigadas e 

registro de óbitos no período de 1991 a 2010 (BERTONE; MARINHO, 2013; CEPED - 

UFSC, 2015b). De acordo com o PMRR (Plano Municipal de Redução de Riscos de 

escorregamentos e solapamentos de margens de córregos para o município de Mauá - IPT, 

2012), o município de Mauá possuía em 2012 um total de 30 áreas de risco, com um total de 

103 setores de risco. Destes, 15 foram classificados com risco muito alto devido a apresentar, 

entre outros fatores de risco (Tabela 22): cicatrizes de escorregamentos, feições erosivas, alta 

intervenção antrópica e maior probabilidade de processos de instabilização (escorregamentos 

em encostas ocupadas e solapamento de margens de córregos) durante episódios de chuvas 

intensas e prolongadas, devido às suas características.  

 

Tabela 22: Critérios utilizados pelo IPT (PMRR - Mauá, 2012) para determinação dos graus de probabilidade de 

ocorrência de processos de instabilização do tipo escorregamentos em encostas ocupadas e solapamento de 

margens de córregos: de médio a muito alto. 

Grau de 

Probabilidade 
Descrição 

Número 

de 

Setores 

R2 - Médio 

Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes (declividade, tipo de 

terreno, etc.) e o nível de intervenção no setor são de média potencialidade para 

o desenvolvimento de processos de escorregamentos e solapamentos. Observa-

se a presença de alguma(s) evidência(s) de instabilidade (encostas e margens de 

drenagens), porém incipiente(s). Mantidas as condições existentes, é reduzida a 

possibilidade de ocorrência de eventos destrutivos durante episódios de chuvas 

intensas e prolongadas no período de 1 ano 

33 

R3 - Alto 

Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes (declividade, tipo de 

terreno, etc.) e o nível de intervenção no setor são de alta potencialidade para o 

desenvolvimento de processos de escorregamentos e solapamentos. Observa-se 

a presença de significativa(s) evidência(s) de instabilidade (trincas no solo, 

degraus de abatimento em taludes, etc.). Mantidas as condições existentes, é 

perfeitamente possível a ocorrência de eventos destrutivos durante episódios de 

chuvas intensas e prolongadas no período de 1 ano 

50 

R4 - Muito 

Alto 

Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes (declividade, tipo de 

terreno, etc.) e o nível de intervenção no setor são de muito alta potencialidade 

para o desenvolvimento de processos de escorregamentos e solapamentos. As 

evidências de instabilidade (trincas no solo, degraus de abatimento em taludes, 

trincas em moradias ou em muros de contenção, árvores ou postes inclinados, 

cicatrizes de escorregamento, feições erosivas, proximidade da moradia em 

relação à margem de córregos, etc.) são expressivas e estão presentes em 

grande número e/ou magnitude. É a condição mais crítica. Mantidas as 

condições existentes, é muito provável a ocorrência de eventos destrutivos 

durante episódios de chuvas intensas e prolongadas no período de 1 ano 

15 

Fonte: PMRR do município de Mauá - SP (IPT, 2012) - adaptado pela autora.  
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De acordo com mapeamento das áreas de risco realizado pelo IPT (2012), os bairros como 

Chafik, Jardim Oratório, Cerqueira Leite, Pajussara e Núcleo Canaã possuíam 150 famílias 

em situação de risco iminente e que precisavam ser removidas (Prefeitura de Mauá, 2014).  

Na Operação Chuvas de Verão (1º de dezembro de 2015 a 15 de abril de 2016) do Plano 

Preventivo de Defesa Civil (PPDC) 2015/2016, foram registradas 95 ocorrências de 

deslizamentos e 112 interdições de moradias em risco no período de chuvas intensas. De 

acordo com o PPDC 2015/2016, em fevereiro de 2016 houve um acumulado de 600 mm de 

chuva no município de Mauá, com registros de deslizamentos no município devido à água da 

chuva, causando a saturação do solo e, por conseguinte, sua perda de resistência (Prefeitura de 

Mauá, 2016).  

Durante a Operação Chuvas de Verão 2018/2019, de acordo com os jornais locais e 

depoimentos da Defesa Civil do Munícipio de Mauá, foram verificadas algumas ocorrências 

de deslizamentos com registros de óbitos, casas interditadas e destruídas em diferentes 

taludes/encostas do bairro de Jardim Zaíra. 

No dia 01 de dezembro de 2018 quatro casas foram interditadas devido a um deslizamento 

na Rua João Cesário Simão, Jardim Zaíra, sendo observada pela Defesa Civil a ocorrência de 

algumas rachaduras nas moradias próximas ao talude, Figura 13 (DIÁRIO DO GRANDE 

ABC, 2018). 

 

Figura 13: Deslizamento na Rua João Cesário Simão, Jardim Zaíra, Mauá - SP, ocorrido no dia 01 de dezembro 

de 2018. 

 
Fonte: DIÁRIO DO GRANDE ABC, 2018 - Adaptado pela autora. 

 

No dia 16/02/2019 foram registrados 13 casos de deslizamentos e 5 desabamentos no 

município de Mauá, com registro de quatro óbitos na Rua Anne Altomar e na Avenida Cidade 

Material mobilizado 
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de Mauá no bairro Jardim Zaíra de acordo com os dados da Polícia Civil e Corpo de 

Bombeiros (PORTAL G1 - SP, 2019), Figuras 14 e 15.  

 

Figura 14: Foto no dia da ocorrência de deslizamento na Rua Anne Altomar, Jardim Zaíra, Mauá - SP, com o 

registro de dois óbitos.  

   
Fonte: Portal G1 - SP, 2019 - Adaptado pela autora. 

 

Figura 15: Rua Anne Altomar, Jardim Zaíra, Mauá - SP (coordenadas: 23°38’38,5”S; 46°26’43,8”W). Local de 

ocorrência de deslizamento após fortes chuvas no município de Mauá. 

  
Fonte: Laboratório de Geotecnia da Universidade Federal do ABC, 2019 - Adaptado pela autora. 
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Na Figura 16 podem-se observar algumas características da macrofábrica do solo residual 

do embasamento de micaxisto presente nas encostas do bairro Jardim Zaíra.  

 

Figura 16: Amostra de solo coletada na Rua Anne Altomar, Jardim Zaíra, Mauá - SP (coordenadas: 

23°38’38,5”S; 46°26’43,8”W). 

 
Fonte: Laboratório de Geotecnia da Universidade Federal do ABC, 2019.  

 

Na Figura 17 podem-se observar taludes/encostas próximas a Rua Anne Altomar com 

cicatriz de deslizamento, taludes de corte e vegetação de diferentes portes, além de moradias 

de mais de um pavimento posicionadas na crista da encosta.  

 

Figura 17: Vista da Rua Anne Altomar, Jardim Zaíra, Mauá - SP (coordenadas: 23°38’38,5”S; 46°26’43,8”W). 

Área adensada com presença de cicatrizes de deslizamento. 

 
Fonte: Laboratório de Geotecnia da Universidade Federal do ABC, 2019 - Adaptado pela autora. 

 

Cicatriz de escorregamento 

em talude de corte 

Presença de mica e foliações 

(planos de fraqueza) 



89 

 

 

 

 

No dia 26 de fevereiro de 2019 ocorreu um deslizamento na Rua Guilherme Polydoro, 

Jardim Zaíra, e cerca de 30 casas foram interditadas (DIÁRIO DO GRANDE ABC, 2019). 

Nas Figuras 18 a 23 pode-se observar algumas das características das interferências antrópicas 

em encostas próximas a esta rua que contribuem para os processos tecnogênicos recorrentes 

nesta área.  

 

Figura 18: Rua Guilherme Polydoro, Jardim Zaíra, Mauá - SP (coordenadas: 23°38’36,1”S; 46°25’47,9”W). 

Cicatriz de escorregamento, presença de material de lixo e entulho, lançamento de água servida e vegetação 

tanto rasteira quanto de maior porte em setores distintos da encosta. 

 

   
Fonte: Laboratório de Geotecnia da Universidade Federal do ABC, 2019 - Adaptado pela autora. 
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Figura 19: Rua Guilherme Polydoro, Jardim Zaíra, Mauá - SP (coordenadas: 23°38’35,7”S; 46°25’48,8”W). 

Cicatriz de escorregamentos em taludes de corte e aterro.  

 
Fonte: Laboratório de Geotecnia da Universidade Federal do ABC, 2019 - Adaptado pela autora. 

 

Figura 20: Vista do intenso adensamento de domicílios em encostas presentes no bairro Jardim Zaíra. Local: Rua 

Guilherme Polydoro, Jardim Zaíra, Mauá - SP (coordenadas: 23°38’35,7”S; 46°25’48,8”W). 

 
Fonte: Laboratório de Geotecnia da Universidade Federal do ABC, 2019. 
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Figura 21: Rua Guilherme Polydoro, Jardim Zaíra, Mauá - SP (coordenadas: 23°38’35,7”S; 46°25’48,8”W). 

Horizonte residual jovem de micaxisto. 

 
Fonte: Laboratório de Geotecnia da Universidade Federal do ABC, 2019 - Adaptado pela autora. 

 

Figura 22: Amostra coletada na Rua Guilherme Polydoro, Jardim Zaíra, Mauá - SP (coordenadas: 23°38’35,7”S; 

46°25’48,8”W). Horizonte residual jovem de micaxisto. 

 
Fonte: Laboratório de Geotecnia da Universidade Federal do ABC, 2019 - Adaptado pela autora. 
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Figura 23: Exemplo de perfil de solo nas áreas com presença de material de origem antrópica, Local: Rua 

Guilherme Polydoro, Jardim Zaíra, Mauá - SP. 

 

Fonte: Laboratório de Geotecnia da Universidade Federal do ABC, 2019 - Adaptado pela autora. 
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5. DADOS E METODOLOGIA 

 

Na realização desta pesquisa os dados e metodologia aplicados foram desenvolvidos em 

cinco etapas de trabalho, descritas nos itens 5.1 e 5.2 deste capítulo, conforme os fluxogramas 

apresentados nas Figuras 24 a 28, que representam as seguintes etapas:  

I) Dados e tratamento de dados;  

II) Investigação dos padrões de precipitação e deslizamentos; 

III) Análise das precipitações acumuladas com e sem deslizamento;  

IV) Estudo da relação numérica entre a precipitação e deslizamentos;  

V) Investigação geotécnica. 

 

Figura 24: Fluxograma das etapas da parte I da pesquisa: dados e tratamento de dados.  

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Figura 25: Fluxograma das etapas da parte II da pesquisa: investigação dos padrões de precipitação e 

deslizamentos.  

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Figura 26: Fluxograma das etapas da parte III da pesquisa: análise das precipitações acumuladas com e sem 

deslizamento. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Figura 27: Fluxograma das etapas da parte IV da pesquisa: estudo da relação numérica entre a precipitação e 

deslizamentos. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Figura 28: Fluxograma das etapas da parte V da pesquisa: investigação geotécnica. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

5.1 Dados 

 

Para o desenvolvimento deste trabalho, os dados de ocorrências de deslizamentos foram 

coletados junto à defesa civil do município de Mauá e em notícias de jornais no período de 

janeiro de 2010 a março de 2018.  

Para realizar a análise dos padrões de precipitação no Município de Mauá e da relação dos 

deslizamentos com os episódios de precipitação, foram utilizados os dados de precipitação da 

estação pluviométrica PB Zaíra (código E3-157, período de 1999 a 2016), disponibilizada 

pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), por ser a série com maior 

proximidade às áreas com elevada incidência de deslizamentos mais longa e atual. Os dados 

diários faltantes foram preenchidos utilizando dados de estações pluviométricas vizinhas, 

através do método de regressão linear múltipla. Foram consideradas as estações vizinhas do 
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DAEE que apresentaram maiores correlações e período de sobreposição. Foi também 

utilizado o mesmo critério e metodologia para o preenchimento do ano de 2017, com o uso 

das estações do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais 

(Cemadem), período de 2014 a 2017.     

Por fim, para examinar a influência da infiltração da água da chuva no comportamento 

geomecânico dos solos das áreas com maior frequência de registro de deslizamentos no 

município, foram coletadas amostras dos horizontes C, representativas dos solos de micaxisto 

e granito.  

 

5.1.1 Ocorrências de deslizamentos: pré-filtragem 

 

Para a busca das ocorrências na Defesa Civil ou em notícias de jornais locais foram 

considerados os casos de movimentos de massa denominados por palavras, relacionadas ao 

senso comum, para posteriormente serem revisadas de acordo com os dados disponíveis, 

sendo estas: deslizamento, escorregamento, desmoronamento, erosão e queda de 

barranco/murro (totalizando 440 ocorrências). Foi realizada uma pré-filtragem destes registros 

por meio da análise da descrição dos pareceres técnicos ou descrição das notícias, com o 

objetivo de selecionar as ocorrências de deslizamentos com maior influência da precipitação 

(IDE, 2005 e CASTRO, 2006). Dessa forma, foram excluídos 90 registros de ocorrências que 

não tiveram a precipitação como principal agente deflagrador, desencadeados por: lançamento 

de água servida; vazamento/rompimento de tubulação; escavação/corte de talude; erosão; 

solapamento; rolamento de blocos; e relacionados a risco de deslizamento ou sem parecer 

técnico.  

Na etapa de espacialização dos casos de deslizamentos das 350 ocorrências selecionadas, 

por meios do uso do dos endereços registrados nas fichas de ocorrências da Defesa Civil e 

notícias de jornais locais buscou-se georreferenciar os pontos destas ocorrências, excluindo 

ainda as com endereços imprecisos ou próximos a córregos, restando 339 casos de 

deslizamentos em todo o território de Mauá (sendo 336 registrados de 2010 a 2017). Por fim, 

na etapa da investigação da relação entre a precipitação e escorregamentos da região foram 

coletados em jornais locais casos de deslizamentos no período de abril de 2018 a março de 

2019. 

Ressaltam-se as incertezas presentes na espacialização dos casos de deslizamentos 

utilizados nesta pesquisa quanto à localização do deslizamento pelo fato das ocorrências 
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serem associadas ao endereço do morador da área atingida e não do local (coordenadas 

geográficas) do deslizamento, sendo esta incerteza agravada nos registros de ocorrências em 

áreas de assentamentos precários. Outras fontes de incertezas que podem estar presentes nesta 

etapa de coleta e pré-filtragem são: a falta de informação sobre a tipologia do deslizamento e 

volume mobilizado (por exemplo: raso, corte e/ou aterro, rotacional), considerando-se 

abritariarmente para os objetivos deste estudo como escorregamentos rasos; e da data (dia e 

horário) precisa da ocorrência devido o seu registro ter a possibilidade de estar relacionado ao 

acionamento da defesa civil e não à deflagração do deslizamento, sendo observando na 

maioria dos casos a falta de dados quanto ao horário da ocorrência.    

 

5.1.2 Coleta de amostras de solo 

 

Com o objetivo de realizar a investigação dos fatores geotécnicos relacionados às 

ocorrências de deslizamentos no município de Mauá - SP foram selecionados possíveis locais 

para as coletas de amostras de solo para a análise geotécnica em laboratório. Foram 

consideradas: as áreas de risco 4 e 3 presentes no PMRR (IPT, 2012) e a análise das ruas, 

bairros e geologias com maior frequência de deslizamentos (de acordo com as ocorrências 

coletadas e georreferrenciadas, e das indicações da Defesa Civil do Município). Durante a 

visita de campo de reconhecimento da área de estudo, foram realizadas coletas de amostras 

indeformadas superficiais do horizonte C para descrição, caracterização e classificação 

(tradicional) dos solos, de acordo com as possibilidades de acesso ao local na área de estudo 

(Tabela 23).  Posteriormente foram realizadas coletas de amostras indeformadas significativas 

para a realização da caracterização e classificação convencional e não convencional dos solos 

representativos dos embasamentos geológicos de micaxisto e granito, presentes nas áreas de 

alta e média suscetibilidade a ocorrência de deslizamentos (IPT e CPRM, 2015), 

considerando-se também a distribuição espacial dos casos de deslizamentos no município de 

Mauá no período de janeiro de 2010 a março de 2018.  
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Tabela 23: Localização dos pontos georreferenciados de coleta de amostras de solos do horizonte C no 

município de Mauá - SP. 

Amostra 

Nº 
Localização Latitude Longitude Geologia* 

01M 

 

Júlio Antônio de 

Condé, 159, 

Jardim Zaíra 

-23.646026 -46.437914 

Micaxisto e/ou meta-arenitos de 

médio grau metamórfico, inclui 

também xistos em zonas de 

movimentação tectônica 

02M 

Estr. do Regalado, 

379, Jardim 

Taquarussu 

-23.65048 -46.41725 

Micaxisto e/ou meta-arenitos de 

médio grau metamórfico, inclui 

também xistos em zonas de 

movimentação tectônica 

03M 
Rua Deise, 168, 

Jardim Zaíra 
-23.65298 -46.42898 

Micaxisto e/ou meta-arenitos de 

médio grau metamórfico, inclui 

também xistos em zonas de 

movimentação tectônica 

07G 

Rua Doná Ida 

Scilla Gianone, 

118, Jardim 

Itapark Velho 

-23.67949 -46.43108 

Granitos e granodioritos normais ou 

em partes gnaissicos, equigranulares 

ou porfróides 

08G 

Rua Doná Ida 

Scilla Gianone, 

118, Jardim 

Itapark Velho 

-23.67965 -46.43102 

Granitos e granodioritos normais ou 

em partes gnaissicos, equigranulares 

ou porfróides 

09G 

Rua Topázio, 236, 

Jardim Itapark 

Velho 

-23.68122 -46.43184 

Granitos e granodioritos normais ou 

em partes gnaissicos, equigranulares 

ou porfróides 

*Segundo IPT e CPRM, 2015. Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Nas Figuras 29 a 32, são ressaltadas algumas características da área de estudo e das 

interferências antrópicas observadas durante os trabalhos campos realizados.  

 

Figura 29: Moradia de madeira (condição precária) e presença de bananeiras na Rua Doná Ida Scilla 

Gianone, Jardim Itapark Velho, Mauá - SP. 

 
Fonte: própria autora, 2018.  
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Figura 30: Talude de corte onde se pode verificar um exemplo de perfil de horizonte residual jovem de micaxisto 

na região. Local: Estrada do Regalado, Jardim Taquarussu, Mauá - SP.  

 
 

 
Fonte: própria autora, 2018.  
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Figura 31: Visualização a partir da Rua Deyse, Jardim Zaíra, Mauá - SP: forte adensamento de moradias de 

alvenaria, presença de vegetação de pequeno e grande porte. 

  
Fonte: própria autora, 2018.  

 

Figura 32: Visualização a partir da Rua Monte Sinay, Jardim Zaíra, Mauá - SP, fundo de vale com forte 

adensamento de moradias de alvenaria e madeira, presença de vegetação e lançamento de água servida. 

 
Fonte: própria autora, 2018.  

 

5.1.3 Levantamento e tratamento de dados de precipitação 

 

Inicialmente foram coletados os dados de precipitação das estações pluviométricas em 

operação no município de Mauá - SP (Apêndice A), levando em conta o período de 

Lançamento de 

água servida 

Vegetação: presença 

de Bananeiras 

Cicatriz de 
escorregamento 

em talude de 

corte 

Vegetação: presença de Bananeiras 

Lançamento de 

água servida 



103 

 

 

 

 

abrangência coincidente com os registros de ocorrências disponibilizados pela Defesa Civil do 

Município e a proximidade das áreas com a maior frequência de deslizamentos. Foi 

considerada também a porcentagem de dados com falhas de precipitação diária em cada uma 

das estações (Apêndice A), buscando-se as estações com menor número de falhas e maior 

período de abrangência para realizar a análise da precipitação no município. Ressalta-se que 

os pluviômetros com leituras da precipitação horária possuem o menor período de 

abrangência e, por isso, nesta pesquisa foi realizada a análise diária da precipitação em 

relação aos casos de deslizamentos.  

De acordo com as descrições nos sites dos órgãos responsáveis pelas estações 

pluviométricas no município de Mauá, as medições são realizadas de maneiras diferentes.  

Segundo o DAEE (2017), os dados diários de precipitação referem-se aos valores de 

precipitação acumulados “entre às 7 horas do dia anterior e às 7 horas do dia considerado”. 

Segundo o CEMADEN, os dados diários correspondem aos acumulados da 0 horas até às 24 

horas do dia considerado, de acordo com fuso horário UTC (Coordinated Universal 

Time/Tempo Universal Coordenado): 

“Os dados disponibilizados via Mapa Interativo são brutos, ou seja, não passaram 

por nenhum tratamento; logo, pode haver inconsistências neles. Em complemento, 

todos os dados do CEMADEN/MCTIC são disponibilizados em horário UTC. [...] 

No caso do Brasil, essa diferença se altera conforme o fuso horário e a vigência do 

horário de verão. Para as regiões onde se segue o horário de Brasília e o horário de 

verão não está vigente, é necessário diminuir 3 horas no horário UTC. No período 

em que o horário de verão está vigente (em que adiantamos em 1 hora os relógios), 

nos aproximamos do horário UTC, e a diferença que deve ser subtraída passa a ser 

de apenas 2 horas.” (CEMADEN - site, 2017).  

 

Devido à diferença de fuso horário entre as estações e a forma de medição do acumulado 

diário, foi realizada a sincronização dos conjuntos de dados disponibilizados no site do 

CEMADEN com os dados do DAEE: passando para o fuso horário de Brasília e depois 

realizando o somatório dos valores medidos de precipitação de acordo com o período de 

início e fim da medida de precipitação diária utilizado pelo DAEE.  

A partir desse conjunto de dados de precipitação (Apêndice A), foi escolhida uma estação 

pluviométrica principal para realização da relação chuva e deslizamento, levando em conta 

como critérios de escolha: proximidade das áreas com mais deslizamentos, série mais longa 

atual, proximidade de estações vizinhas para preenchimento de falha e consistência da série 

de precipitação com os dados das estações vizinhas (OLIVEIRA et al., 2010; BIER; 

FERRAZ, 2017, e TREVIZOLLI et al., 2018). Desta forma, foi utilizada a série de 

precipitação diária da estação Zaíra (código: E3-157, DAEE - 2017), que apresenta uma série 
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mais atual e longa na região, de 1999 a 2016, próxima a áreas com maior suscetibilidade a 

deslizamentos no município.  

Foram utilizados os dados das estações pluviométricas Vila Tanque (do DAEE em São 

Bernardo do Campo), PB Noemia, Jardim Zaíra e Jardim Paranavaí (presentes no município 

de Mauá) para o preenchimento das falhas presentes na estação PB Zaíra (1999 a 2016) e no 

período faltante (2017 a março de 2018), georreferenciadas na Figura 33. Considerando 

também os resultados do estudo apresentado por Valverde, Cardoso e Brambila (2018), em 

relação à estação PB Zaíra, e a correlação da precipitação mensal, segundo Bier e Ferraz 

(2017) inicial superior 0,8. 

Na investigação da relação entre chuva e deslizamento, em geral, é destacada a dificuldade 

de se determinar limiares críticos para a ocorrência de deslizamentos induzidos pela 

precipitação. Isto se dá devido aos dados de ocorrências serem oriundos de atendimentos no 

meio urbano (áreas habitadas), onde se observa a influência da interferência antrópica na 

estabilidade das encostas ou taludes (corte ou aterro). Além disso, a principal fonte de 

registros são normalmente as defesas civis dos municípios, que registram apenas as 

ocorrências de eventos com chamadas, não havendo uma padronização no preenchimento 

destes registros. Outra dificuldade provém da disponibilidade de dados de chuvas para a 

caracterização climatológica no local de interesse, pois em alguns locais não há estações 

meteorológicas próximas, ou as séries de precipitação são curtas e apresentam muitos dados 

faltantes, o que é bastante comum no território brasileiro. 
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Figura 33: Localização das estações pluviométricas utilizadas para o preenchimento da estação PB Zaíra e ocorrências de deslizamentos no município de Mauá - SP.  

 
Fontes: Hidroweb - ANA (Agência Nacional das Águas), Google Satélite, Defesa Civil de Mauá (SP) e Notícias (on-line) de jornais, 2018. - Elaborado pela autora. 
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5.1.3.1 Análise da Consistência dos dados de precipitação e preenchimento das falhas na 

estação pluviométrica PB Zaíra  

 

Foi realizada a consistência dos dados de precipitação mensal e diária a partir da 

comparação entre estações vizinhas em dois períodos, de 1999 a 2016 (Apêndice B) e 2014 a 

2016 (Apêndice C), desconsiderando os dados com falhas nas estações pluviométricas nos 

períodos de sobreposição analisados. Ressalta-se que, no período de 2014 a 2016, devido ao 

grande número de falhas no mês de julho nas estações do CEMADEN, foi desconsiderado 

nesta etapa da análise da precipitação da região. 

Por meio da técnica dos quantis, foi realizada a classificação de limiares para chuva 

acumulada diária ao longo de cada período por meio da análise de consistência da 

precipitação da estação PB Zaíra e vizinhas, utilizando as ordens quantílicas para delimitar as 

categorias de precipitação. Para tanto, considerou-se as ordens quantílicas propostas por 

Xavier e Xavier (1984), conforme: quantil q  ≤ 0,15 como Muito Seco (MS); Seco (S) se 0,15 

< q ≤ 0,35; Normal (N) se 0,35 < q  ≤ 0,65; Chuvoso (C) se 0,65 < q ≤ 0,85; e Muito Chuvoso 

(MC) se q > 0,85.  

Através da aplicação do método de Dupla Massa descrita por Bertoni e Tucci (1993), 

utilizado em estudos de relação entre a precipitação e deslizamentos em áreas onde existe um 

número pequeno de pluviômetros distribuídos na região de estudos com o objetivo de analisar 

a consistência e homogeneidade dos dados de chuva coletados comparando os com as 

estações vizinhas (CASTRO, 2006; SILVA, 2014). Desta forma, foi comparada a relação da 

precipitação mensal e diária em dias com chuva na estação PB Zaíra (eixo y) com a média das 

vizinhas (eixo x) (Apêndices B e C). Também foi verificada a relação entre cada estação 

vizinha com a precipitação presente na estação PB Zaíra, selecionando as estações vizinhas 

com melhor ajuste da linha de tendência linear (OLIVEIRA et al., 2010), e com maiores 

valores de R
2
 para os dados de precipitação mensal e diária em dias com chuva relacionados 

ao da estação PB Zaíra. Ainda foi realizada, para cada período, a comparação entre: dias 

médios com chuva, precipitação média diária, quantis diários e percentil de 95% por mês 

(Apêndice B e C).  

No período de 1999 a 2016 (Apêndice B), foram observados comportamentos semelhantes 

entre a média de dias com chuva e média diária da precipitação nas estações PB Noemia e 

Vila Tanque com a PB Zaíra. Entretanto, notam-se algumas diferenças expressivas nos 

valores apresentados na estação Vila Tanque: maiores valores de precipitação diária média 
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nos meses de Janeiro, julho, setembro e menores valores em fevereiro (embora tenha 

apresentado maiores dias com chuva). Comparando os valores dos limiares quantílicos, 

observa-se uma maior semelhança entre a estação PB Zaíra com a PB Noemia nos dias MS, S 

e N, e com a Vila Tanque nos dias C e MC. Nos meses chuvosos, a estação PB Noemia 

apresentou, no geral, valores de P95% mais próximos aos da estação PB Zaíra. 

No período de 2014 a 2016 (Apêndice C), foram feitas as mesmas análises realizadas no 

período mais longo, com o objetivo de analisar a relação das estações Jardim Zaíra e Jardim 

Paranavaí com a estação PB Zaíra. Isso permite o preenchimento dos dias com falha nesta 

estação e também nas estações PB Noemia e Vila Tanque bem como o período faltante de 

janeiro de 2017 a março de 2018, com dados mais recentes dos deslizamentos na região. Na 

comparação da precipitação diária (em dias com chuva) da estação PB Zaíra com cada estação 

vizinha, pôde-se observar valores de R
2
 baixos para todas as comparações, podendo ser 

destacados valores menos para a análise comparativa com as estações Vila Tanque e PB 

Noemia.  

Em ambos os períodos analisados (1999 a 2016 e 2014 a 2016), foram observados valores 

de R
2
 satisfatórios (mais próximo de 1) para a análise de consistência da precipitação a partir 

dos acumulados mensais e insatisfatórios para os dados diários. Resultados similares foram 

observados por Castro (2006) em sua análise de consistência da precipitação do posto 

pluviométrico mais próximo às áreas de ocorrência de deslizamento na região urbana de Ouro 

Preto (MG) com duas estações vizinhas. Segundo o autor, apesar das limitações verificadas, a 

série de precipitação da estação principal poderia ser considerada como uma fonte confiável 

para o estudo de correlação entre a precipitação e deslizamento de sua área de estudo. 

Apesar desta limitação, devido à estação principal desta pesquisa não possuir dados de 

precipitação para o período de deslizamentos coletados de 2017 a março de 2018 (onde se 

observou uma melhor sistematização dos dados da defesa civil), optou-se por realizar o 

preenchimento dos dias com falhas ou faltantes. Esta adaptação metodológica também foi 

utilizada por Trevizolli et al. (2018). Estes autores realizaram por meio da metodologia dos 

limiares quantílicos, a análise do regime de precipitação da estação próxima às áreas de 

deslizamentos de um trecho da Rodovia Régis Bittencourt (de Curitiba - PR a São Paulo - SP) 

e estações vizinhas para a realização do preenchimento do período faltante, através do método 

de regressão linear, com o objetivo de realizar a análise da relação da precipitação e 

deslizamento da região.  
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Comparando-se os valores de precipitação diária das estações selecionadas para o 

preenchimento das falhas e dados faltantes da estação PB Zaíra, foram identificados alguns 

valores muito discrepantes aos valores das estações vizinhas e notícias das regiões nas datas 

de 11 a 20 de fevereiro de 2107 na estação Jardim Zaíra, sendo estes dados duvidosos 

descartados. 

Com o objetivo de preencher as falhas e dados faltantes na estação PB Zaíra, foram 

testados diferentes métodos para o período mais longo e com menor porcentagem de falhas 

(Apêndice A) de 1999 a 2016. Após a análise comparativa dos resultados dos métodos 

testados para os dias com chuva, realizou-se o preenchimento das falhas e dados faltantes para 

todo o período de 1999 a março de 2018, considerando o período de sobreposição de cada 

estação pluviométrica com a PB Zaíra e dados de deslizamentos coletados para o município 

de Mauá. 

Desta forma, foram testados os seguintes métodos de preenchimento de falhas de séries 

históricas de precipitação, dispostos nas equações 9 a 14 (BERTONI; TUCCI, 1993, 

OLIVEIRA et al., 2010, BIER; FERRAZ, 2017, MELLO; KOHL; OLIVEIRA, 2017), 

analisando o resultados através dos valores de erro absoluto (EA, equação 13) e raiz do erro 

quadrático médio (REQM, equação 14): 

 

 Regressão linear múltipla e Regressão linear múltipla por mês: 

Dx=        
 
                   (9) 

Onde: Dx: dado diário faltante a ser estimado; Di: dado diário ocorrido na estação vizinha de ordem “i” no dia de 

ocorrência da falha na estação a ser estimada; n: número de estações vizinhas utilizadas no cálculo, e a0 e ai: 

coeficientes de ajuste do modelo linear da estação (geral ou por mês). 

 

  Média Aritmética: 

Dx = 
 

 
   

 
                (10) 

Onde: Dx: dado diário faltante a ser estimado; Di: dado diário ocorrido na estação vizinha de ordem “i” no dia de 

ocorrência da falha na estação a ser estimada; e n: número de estações vizinhas utilizadas no cálculo.  

    

  Ponderação Regional: 

Dx= 
 

 
 

  

  

 
                                       (11) 

Onde: Dx: dado diário faltante a ser estimado; Di: dado diário ocorrido na estação vizinha de ordem “i” no dia de 

ocorrência da falha na estação a ser estimada; Mx: dado médio diário no mês de ocorrência da falha na estação a 

ser estimada, Mi: dado médio diário da estação vizinha de ordem “i” no mês de ocorrência da falha na estação a 

ser estimada; e n: número de estações vizinhas utilizadas no cálculo.  
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 Ponderação Regional com base na Regressão Linear e Ponderação Regional com base 

na Regressão Linear por mês:  

Dx= 
      

 
      

      
 
   

           (12) 

Onde: Dx: dado diário faltante a ser estimado; Di: dado diário ocorrido na estação vizinha de ordem “i” no dia de 

ocorrência da falha na estação a ser estimada; n: número de estações vizinhas utilizadas no cálculo;      
: 

coeficiente de correlação linear entre os postos vizinhos (geral ou por mês).  
 

 Erro Absoluto (EA): 

EA= 
 

 
            

 
           (13) 

Onde: n: número de dias observados; Vobs: valor observado e Vest: valor estimado.   
 

 Raiz do erro quadrático médio (REQM): 

REQM =  
 

 
            

  
          (14) 

Onde: n: número de dias observados; Vobs: valor observado e Vest: valor estimado.   
 

Os valores do EA e REQM para os métodos testados foram bastante próximos, sendo 

verificado um menor valor para o método de regressão linear múltipla aplicado mês a mês no 

período de 1999 a 2016 (Apêndice D). Outros autores também observaram um resultado mais 

satisfatório para o preenchimento de falha (mensal ou anual) da precipitação através deste 

método: Bertoni e Tucci (1993), Oliveira et al. (2010) e Mello, Kohle Oliveira (2017).  

Após a escolha do método para o preenchimento das falhas e dados faltantes na estação 

pluviométrica PB Zaíra, foram calculados os coeficientes da regressão linear para o período 

de 1999 a 2016 (por ser o período mais longo foi efetuado o cálculo mês a mês) e de 2014 a 

2016 (equação 9) para cada caso, de acordo com a disponibilidade de dados das estações 

vizinhas (totalizando 15 situações possíveis). Foram considerados os períodos de 

sobreposição em dias com chuva em relação à estação a ser estimada. Por fim, foi realizado o 

preenchimento da série de precipitação da estação PB Zaíra (equação 9) para os dias com 

falha de 1999 a 2016 e dos dados faltantes 2017 a março de 2018. 

 Observa-se ainda que das 339 ocorrências de deslizamentos (após a etapa de tratamento 

dos dados), seis apresentaram falha no dado de precipitação diária no dia do registro da 

ocorrência. Esses casos de deslizamentos ocorreram na data de 11/01/2011, em um período 
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onde foram verificados grandes casos de deslizamentos no município de Mauá no mês de 

janeiro de 2011 (Defesa Civil de Mauá - SP e Notícias (on-line) de jornais, 2018).  

 

5.2 Metodologia 

 

5.2.1 Caracterização de padrões de precipitação e deslizamentos 

 

Foi realizada a análise espacial e temporal dos 339 casos de deslizamento selecionados 

após o tratamento preliminar dos dados de ocorrências que foram coletados, com o objetivo 

de compreender a distribuição das ocorrências no município de Mauá.  Desta forma, com o 

uso dos recursos de geoprocessamento, a partir dos dados da Carta de suscetibilidade a 

movimentos gravitacionais de massa e inundações do município de Mauá - SP (IPT e CPRM, 

2015), foram consideradas as suas características físicas que aumentam a suscetibilidade aos 

processos de deslizamentos, como: declividade, altitude, geologia e geomorfologia. 

Para analisar a áreas com maior densidade de ocorrências de deslizamentos, foi elaborado 

o Mapa de Calor de Kernel, adotando-se como referência as coordenadas obtidas no Google 

Maps na etapa de espacialização. Assim, foi possível observar a distribuição espacial e os 

bairros com maior número de deslizamentos, bem como a Região de Planejamento (RP) 

municipal à qual pertencem.  

A partir destes registros de deslizamentos, também foram geradas séries de ocorrências 

mensais e anuais e construídos gráficos boxplot mensais a partir dessas séries, para o período 

de 2010 a 2017. Dessa forma, tornou-se possível a comparação entre a distribuição e 

variabilidade da precipitação no município neste mesmo período e, com isso, a influência da 

chuva na deflagração dessas ocorrências. 

Assim, foi realizada a análise exploratória dos padrões de precipitação da estação 

pluviométrica PB Zaíra (selecionada de acordo com os objetivos deste trabalho), a partir da 

determinação dos valores médios de precipitação, do desvio padrão foi feito o cálculo do 

coeficiente de variação que é uma medida relativa de dispersão (CV, quociente entre o desvio 

padrão e a média), através dos calculados para acumulados mensais e anuais, no período de 

1999 a 2017.  Foi possível observar que a precipitação da área de estudo possui grande 

variabilidade interanual, principalmente em relação aos acumulados mensais. Para interpretar 

os valores de CV obtidos foram utilizados os intervalos utilizados por Martins (2002 apud 

BEZERRA; GUERRA; RODRIGUES, 2012): baixa dispersão para CV < 0,15; média 
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dispersão para 0,15 ≤ CV < 0,30 e alta dispersão para CV ≥ 0,30.  Em termos anuais, a 

dispersão é média. E em termos mensais, é alta, conforme os valores de CV (Apêndice E), 

que são superiores a 0,15 e 0,30, respectivamente. Os valores do coeficiente de variação (CV) 

foram maiores entre os meses de junho e setembro, indicando uma dispersão mais alta dos 

dados da série de precipitação nestes meses, principalmente em agosto e setembro, devido à 

ocorrência de extremos chuvosos elevados em alguns anos. Comparando os valores 

determinados de CV para os meses chuvosos, ocorreu maior dispersão dos dados de 

precipitação nos meses de novembro a dezembro, cuja maior variabilidade pode causar mais 

impactos em eventos extremos. Foram construídos gráficos de boxplot para compreender 

melhor a distribuição e variabilidade dos valores pluviométricos, sendo possível determinar 

também os meses e anos com índices pluviométricos atípicos. 

Com o objetivo de conhecer melhor a distribuição e variabilidade da precipitação e os 

limiares de precipitação associados a diferentes categorias de chuva e, posteriormente, a 

frequência de deslizamentos relacionados a estes episódios de precipitação, identificou-se os 

limiares mensais e diários associados a cinco classes de precipitação, através do método dos 

quantis (XAVIER; XAVIER, 1984) que também foi utilizado na análise de consistência dos 

dados de precipitação da estação PB Zaíra. 

  Desta forma, foram determinados os limiares quantílicos diários para todo o período de 

1999 a 2017 e analisada a distribuição destas categorias de precipitação ao longo destes anos e 

de cada mês, observando a relação entre a frequência dos valores extremos de precipitação e 

as ocorrências de deslizamento. Também foi realizada a análise da distribuição da 

precipitação diária por meio dos intervalos de precipitação utilizados por Ide (2005) e Castro 

(2006): 1 < P ≤ 5; 5 < P ≤ 10; 10 < P ≤ 25; 25 < P ≤  50; P > 50 mm. Visou-se, com isso, 

estudar a distribuição da precipitação diária em diferentes intervalos e examinar a relação da 

precipitação diária com os deslizamentos nos anos e meses das ocorrências presentes na área 

de estudo.  

No período de janeiro de 2010 a dezembro de 2017, foram observados (após a pré-

filtragem destes dados) 336 casos de deslizamentos isolados e generalizados (com uma ou 

mais ocorrências registradas em 196 datas distintas). Destes, 247 ocorreram apenas nos meses 

de outubro a março, denominados de períodos hidrológicos (os meses com maiores médias de 

dias com chuva). Para comparação com a precipitação média mensal no período de 2010 a 

2017 foram gerados números mensais médios de deslizamentos em um mesmo gráfico, 



112 

 

 

 

 

comparando os resultados e a possível similaridade entre os períodos de aumento de 

precipitação com os de deslizamento. 

Foi analisada a frequência dos deslizamentos registrados nos períodos hidrológicos 

(2010/2011; 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; e 

2017/2018), incluindo as ocorrências até março de 2018. Por meio desta análise foi possível 

observar a distribuição das 250 ocorrências de deslizamentos (nos períodos com maior 

possibilidade de influência da precipitação), sendo verificada uma concordância da frequência 

apresentada com os valores atípicos de precipitação. Estas análises podem auxiliar na 

elaboração dos limiares críticos de precipitação para a região, baseando-se nos resultados 

satisfatórios (R
2
=0,98) apresentados por Castro et al. (2012) na elaboração da envoltória de 

escorregamentos para as áreas urbanas de Ouro Preto (MG) nos períodos hidrológicos. 

Desta forma, considerando os meses mais chuvosos e com maior incidência de 

deslizamento no município de Mauá e a influência da saturação do solo na deflagração dos 

deslizamentos, optou-se por analisar a relação entre a distribuição e variabilidade da 

precipitação e deslizamentos nos meses hidrológicos (outubro a março). Por meio da análise 

da frequência de deslizamentos por categoria de precipitação mensal (de 2010 a 2017), foi 

feita a análise conjunta da relação entre os deslizamentos e a precipitação mensal. Foram 

desconsideradas as ocorrências com falha nos dados de precipitação no acumulado mensal, 

excluindo assim desta análise 14 casos de deslizamentos registrados. 

Os intervalos entre as categorias representam a variação da precipitação acumulada em 

cada mês dentro de uma mesma categoria ou entre categorias distintas. Espera-se que assim se 

possa auxiliar na detecção das classes de precipitação mais associadas a ocorrências de 

deslizamentos na região. Com isso, pretende-se contribuir para a análise da frequência de 

deslizamentos no período de saturação do solo, possibilitando uma melhor compreensão do 

comportamento geológico-geotécnico nessas áreas (como a resistência ao cisalhamento) com 

as variações do teor de umidade do solo.  

Através da determinação dos limiares quantílicos diários, também foi possível estabelecer 

o valor diário de precipitação inicial para se considerar um dia com chuva, de acordo com os 

objetivos deste trabalho. Desta forma, foram considerados como um evento pluviométrico os 

dias com precipitação acima de 1 mm (sendo o seu término determinado após um dia sem este 

registro de precipitação). Pois abaixo deste valor, os dias foram categorizados como muito 

secos e nos períodos hidrológicos foi verificada uma baixa frequência de deslizamentos, 

sugerindo uma menor influência da precipitação nestes casos.  
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 5.2.2 Relação entre chuva e deslizamento 

 

Com base na metodologia de Tatizana et al. (1987 a, b), utilizada por diferentes autores no 

estudo da relação entre a precipitação e deslizamentos  isolados ou generalizados no território 

brasileiro (ALMEIDA et al., 1993; IDE, 2005; CASTRO, 2006; SOARES, 2006; MOLINA; 

CARDOSO; NOGUEIRA, 2015;  OLIVEIRA et al., 2016; OLIVEIRA; HIGASHI;  

OLIVEIRA M., 2017, entre outros), os dados de ocorrências de deslizamentos selecionados 

nesta etapa do trabalho serão associados à precipitação diária e à acumulada de chuvas em 

vários dias anteriores, sendo testados acumulados em diferentes períodos. Nos estudos 

citados, é destacada a importância da realização de uma triagem dos casos de deslizamentos 

relacionados com a precipitação, além da pré-filtragem das ocorrências por tipologia de 

processo geodinâmico e a exclusão das ocorrências dos casos não relacionados diretamente 

com a precipitação. 

Assim, no presente estudo, foi realizada uma triagem nos dados de deslizamentos, sendo 

desconsiderados seis casos de deslizamentos com dados de precipitação diária faltante devido 

à impossibilidade de serem relacionados a valores de precipitações diárias nas datas dos 

registros das ocorrências. Assim, foram analisadas 333 ocorrências de deslizamentos, 

registradas em 195 datas distintas, com o objetivo de se determinar uma melhor relação 

numérica entre as ocorrências de deslizamentos e a precipitação diária na área de estudo no 

período de janeiro de 2010 a março de 2018. 

Também foi realizado um estudo preliminar dos casos de deslizamentos influenciados pela 

precipitação por meio da análise da frequência dos deslizamentos em dias com chuva e sem 

chuva. No conjunto de dados, foram observados três casos de deslizamentos sem registro de 

precipitação no dia da ocorrência e nos últimos 30 dias, sendo, de acordo com Castro (2006), 

indicada a exclusão desses dados por não estarem diretamente relacionados à precipitação. 

De acordo com Ide (2005) e Soares (2006), as ocorrências de deslizamento sem 

precipitação diária ou no dia anterior devem ser excluídas por estarem relacionadas às 

seguintes possíveis causas: 
“a) a precipitação não foi a causa do escorregamento e o caso deve, portanto, ser 

eliminado da amostra; 

b) a precipitação foi à causa do escorregamento, mas  se distribuiu 

irregularmente no município, não sendo observada na estação de controle; 

c) a precipitação teve um efeito preparatório, mas a instabilidade do terreno foi 

deflagrada várias horas após o término da chuva (antes da manhã do dia anterior), 

talvez induzida por causas antrópicas; 

d) a precipitação pode ter sido a causa do escorregamento, mas houve um 

intervalo de tempo entre a deflagração do processo e a comunicação à Defesa Civil, 

de modo que a data da ocorrência e a data do escorregamento não coincidem.” (IDE, 

2005, p. 106). 
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Além dos fatores levantados por Ide (2005) e Castro (2006), Oliveira et al. (2016), 

ressalta-se a possibilidade dos deslizamentos ocorrerem após a saturação do solo, sendo 

observados elevados valores acumulados nos dias anteriores ao deslizamento. 

Assim, foram considerados os padrões de distribuição e variabilidade da precipitação e 

deslizamentos analisados no município de Mauá no item 5.3 e as observações de diferentes 

autores em relação à coincidência ou não da data de ocorrência de deslizamento em relação à 

precipitação diária. Para selecionar os casos de deslizamentos com maior influência da 

precipitação na região de estudo, realizou-se a análise da frequência dos 333 deslizamentos 

(registrados em 195 datas distintas) com e sem registro de precipitação diária em diferentes 

dias anteriores à data de ocorrência. Ao se examinar essas frequências, considerando os casos 

de deslizamentos isolados (apenas uma ocorrência) e generalizados (com mais de uma 

ocorrência) (Apêndice F), observou-se apenas um caso de deslizamento generalizado nos dias 

com ocorrências sem precipitação na data do registro do deslizamento e com chuva  a partir 

de 3 dias anteriores. 

Deste modo, foram selecionadas as 281 ocorrências de deslizamentos (registradas em 144 

datas distintas) com precipitação no dia do registro do deslizamento ou em até dois dias 

anteriores à ocorrência. Para estes casos de deslizamentos, foram analisadas as frequências de 

deslizamentos por dia consecutivo de precipitação (quantidade de dias com chuva 

ininterruptos até a data do registro da ocorrência), com o objetivo de analisar a distribuição 

destes casos com a duração dos eventos pluviométricos. 

 A partir das frequências observadas por duração dos eventos pluviométricos, foram 

elaborados gráficos de dispersão das ocorrências de deslizamentos por dias de precipitação 

acumulada e acumulada consecutiva de 1 a 5 dias, buscando assim comparar a influência da 

duração (dias consecutivos) e do acumulado da chuva na deflagração dos deslizamentos na 

área de estudo. Ressalta-se que o cálculo do valor acumulado consecutivo realizado considera 

o número de dias com chuva ininterruptos, já o da precipitação acumulada pondera o valor 

acumulado no número de dias considerados, podendo ter neste intervalo de tempo dias com e 

sem precipitação. Em ambos os cálculos de precipitação acumulada e acumulada consecutiva 

foram considerados os valores de precipitação somados até o dia anterior à data da ocorrência 

dos deslizamentos, ou seja, não foi considerada a precipitação diária no dia (ou data) de 

registro das ocorrências.  

Dessa forma, visando a melhor compreensão da influência da precipitação prolongada e da 

distribuição da precipitação na deflagração dos deslizamentos observados no município de 

Mauá, realizou-se a análise da dispersão dos eventos com e sem ocorrência de deslizamentos 

para 1 a 5 dias acumulados e também para os dias acumulados consecutivos. 

Para a indicação dos limites críticos, através da visualização dos patamares de separação 

entre os eventos com e sem ocorrências de deslizamentos, nos gráficos de dispersão 
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elaborados neste trabalho, utilizou-se a técnica indicada por Oliveira (2014) e Oliveira et al. 

(2016). Segundo estes autores, a quantidade de pontos sem ocorrência de deslizamento deve 

ser igual ou inferior à quantidade de pontos com ocorrências abaixo do limite de precipitação 

determinado, procurando “manter o número de falsos alarmes igual ou inferior ao erro de não 

alarme (em caso de deslizamentos)” (OLIVEIRA, 2014, p.40). Procura-se também, através 

desta análise, determinar o menor número de dias de precipitação acumulada observado na 

separação dos dias com e sem ocorrência de deslizamento (SILVA, 2014, 

OLIVEIRA; HIGASHI; OLIVEIRA M., 2017). 

Por meio da análise dos gráficos de dispersão, buscou-se identificar limites 

pluviométricos, até 5 dias de chuva acumulada, que influenciam na deflagração dos 

deslizamentos no município. Realizou-se a comparação dos resultados de cada gráfico a fim 

de se verificar os dias de chuva acumulada, bem como os dias consecutivos de precipitação, 

com maior influência na ocorrência de deslizamentos e os respectivos limites críticos de 

precipitação. 

A partir dessa análise e dos limites verificados, principalmente para os dias acumulados 

de precipitação antes do dia do deslizamento, foram testados diferentes critérios de 

precipitação diária e acumulada buscando-se o obter o melhor ajuste da curva (envoltória de 

escorregamentos) que expressa a melhor relação numérica entre as ocorrências de 

deslizamentos e os índices pluviométricos diários e acumulados da região de estudo (testando-

se até 5 dias acumulados de precipitação), conforme Tatizana et al. (1987 a, b). Ressalta-se 

que, em virtude de serem fornecidos dados pluviométricos diários no período de 2010 a 2016 

na estação do DAEE (PB Zaíra) utilizada nesta pesquisa, não foram testados dados horários 

de precipitação na elaboração das envoltórias de escorregamentos para a região de estudo. 

Esta adaptação metodológica também foi indicada por Ide (2005) e Castro (2006), entre 

outros autores. 

Por meio da determinação das envoltórias de escorregamentos que apresentaram melhor 

relação numérica entre a precipitação diária e acumulada nos dias anteriores aos registros de 

deslizamentos, buscou-se analisar os valores de chuva diária e acumulada que melhor 

pudessem expressar o grau de suscetibilidade da região a estes processos em relação à 

deflagração de deslizamentos pela precipitação. Por isso, optou-se em analisar os casos mais 

críticos de deslizamentos baseando-se na quantidade de registros de ocorrências no dia. Desta 

forma, eliminaram-se desta análise os casos de deslizamentos isolados que possuem, de 

acordo com Castro (2006), uma maior possibilidade de estarem relacionados à influência 

antrópica e também a erros em relação à data intensidade da precipitação registrada no dia. 

Por fim, para validar o ajuste através da envoltória, foram acrescentados casos recentes de 

deslizamentos no município de Mauá, possivelmente ocasionados pela chuva, ocorridos entre 

dezembro de 2018 e março de 2019, os quais não foram considerados no ajuste da equação. 
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Estes novos casos, além de serem noticiados em jornais locais, com mais de uma ocorrência 

de deslizamentos na mesma data, foram relacionados a danos humanos e socioeconômicos, 

sendo noticiados como ocorridos nas seguintes datas: 01/12/2018, 16/02/2019, 26/02/2019 e 

10/03/2019. Ressalta-se que nos dias 16/02/2019 e 10/03/2019 a precipitação foi mais intensa 

no período da tarde que, de acordo com a métrica de leitura do DAEE, seria contabilizada 

com o acumulado registrado no dia seguinte. Assim, foi aplicada a correção para fins de 

comparação com os dados do DAEE (utilizados nos ajustes das envoltórias), passando a 

admitir as seguintes datas: 01/12/2018, 17/02/2019, 26/02/2019 e 11/03/2019, para os casos 

correspondentes noticiados.  

 

5.2.3 Investigação geotécnica: caracterização e classificação do solo 

 

Por meio de observações de campo na área estudo foram investigadas, no laboratório de 

Geotecnia da Universidade Federal do ABC, as características físicas de seis amostras de 

solos coletadas para averiguar as propriedades geotécnicas que contribuem para as 

ocorrências de deslizamentos na região de estudo. As amostras deformadas foram submetidas 

aos ensaios de caracterização preconizados pelas Normas Brasileiras da ABNT. Elas foram 

inicialmente preparadas segundo a NBR - 6457/2016 (Amostras de solo - Preparação para 

ensaios de compactação e ensaios de caracterização) e, em seguida, ensaiadas em 

conformidade com as normas NBR - 7181/2016 (Solo - Análise Granulométrica), NBR - 

6459/2016 (Solo - Determinação do Limite de Liquidez) e NBR - 7180/2016 (Solo - 

Determinação do Limite de Plasticidade de Solos). Nesta etapa da pesquisa foi realizada a 

classificação geotécnica segundo os sistemas classificatórios convencionais (Sistema 

Unificado de Classificação do Solo - SUCS e Highway Research Board - HRB) por meio dos 

resultados obtidos na caracterização das amostras: limite de plasticidade (LP), limite de 

liquidez (LL), índice de plasticidade (IP) e porcentagem retida e passante na peneira de malha 

200 (abertura de 0,074 mm). 

Em virtude das classificações SUCS e HRB apresentarem algumas limitações quando 

aplicadas aos solos tropicais por causa das peculiaridades presentes nas propriedades destes 

(NOGAMI; VILLIBOR, 1995), as amostras de solos 01 e 07, respectivamente de geologia de 

micaxisto e granito, foram classificadas de acordo com a metodologia MCT - Miniatura 

Compacto Tropical (DNER-ME 256/94; DNER-ME 258/94; DNER-CLA 259/96; NOGAMI; 

VILLIBOR, 2009; MARSON, 2004).  Foram aplicados os ábacos classificatórios elaborados 

por Nogami e Villibor (1995 e 2009) e VERTAMATTI (1988): MCT e MCT-M 
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(respectivamente), e os períodos de ensaios de compactação Mini-MCV e Perda de Massa por 

Imersão determinados por MARSON (2004). No ensaio de compactação Mini-MCV foi 

necessário realizar o deslocamento para baixo (aproximadamente 4 cm) em cada corpo de 

prova após o primeiro golpe por causa da extração de solo (perda de solo) ou movimentação 

do cilindro para fora da base do equipamento, principalmente nos solos micáceos. Seguindo, 

desta forma, o procedimento utilizado por Moura, Santana e Bernucci. (2006). 

Com o objetivo de prever preliminarmente o comportamento hidromecânico do solo 

presente na área com maior frequência de deslizamentos no período de janeiro de 2010 a 

março de 2018, foi realizada a análise textural (tamanho das partículas do solo) da amostra 01 

(micaxisto), presente nos bairros Jardim Zaíra, Jardim Oratório e Alto da Boa Vista, onde 

foram registrados 157 dos casos de deslizamentos analisados neste período.  

Esta análise textural foi realizada por meio da análise granulométrica conjunta 

(peneiramento e sedimentação, segundo a NBR - 7181/2016), com e sem a utilização de 

destorroamento, defloculante e dispersão (solução de hexametafosfato de sódio), realizando-

se a lavagem do solo na peneira de malha 200 (abertura de 0,074 mm), com o objetivo de se 

analisar na etapa da sedimentação, principalmente a porcentagem de frações de silte e argila 

no solo. 

A realização da análise granulométrica conjunta sem destorroamento, defloculante e 

dispersão, foi feita com o objetivo de se evitar a possível desagregação de torrões e avaliar a 

agregação do solo com o intuito de investigar estrutura porosa (estabilidade das agregações de 

argila) que pode estar atrelada ao seu comportamento hidromecânico in situ conforme 

indicado por alguns autores da literatura geotécnica (BASTOS, 1999; BERNARDES, 2003; 

ALMEIDA, 2014; ALMEIDA et al., 2017; BANDEIRA; COUTINHO, 2017; entre outros). 

Os resultados obtidos na análise da textura do solo com e sem o uso do destorroamento, 

defloculante e dispersão, foram comparados entre as amostras de micaxisto (amostra 01M) e 

as amostras de granito (amostra 07G), representativa dos bairros que apresentaram menor 

frequência de deslizamentos, como por exemplo, Jardim Itapark, Jardim Itapark Velho e 

Parque das Américas, onde foram registrados 32 casos de deslizamentos no período analisado 

nesta pesquisa.  

Assim, através da caracterização e classificação do solo, buscou-se inferir o 

comportamento geomecânico das amostras coletadas com a expectativa de prever a 

suscetibilidade da região aos processos geodinâmicos e as influências de suas características 

na relação chuva e deslizamento, estabelecida através do estudo empírico efetuado nesta 
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pesquisa. Ressaltando-se a importância da realização de estudos geotécnicos específicos para 

a melhor compreensão dos processos de instabilização das encostas da região.  
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6. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

6.1 Deslizamentos  

 

6.1.1 Distribuição Espacial 

 

A distribuição espacial das 339 ocorrências de deslizamentos selecionadas no período de 

janeiro de 2010 a março de 2018 destaca uma maior concentração de casos nas áreas das 

Regiões de Planejamento 8 e 7, que engloba o Jardim Zaíra (Figura 34).  

 

Figura 34: Mapa de Calor das ocorrências de deslizamentos em Mauá (SP) de janeiro de 2010 a março de 2018. 

 

Fontes: Defesa Civil Mauá - SP e Notícias (on-line) de jornais, 2018 - Elaborado pela autora. 

 

Em termos de frequência das ocorrências de deslizamentos por Região de Planejamento 

(RP), destacam-se as áreas com maior frequência de deslizamentos que pertencem às regiões 

RP8 (36,6%), RP7 (23,6%) e RP10 (11,2%), conforme mostrado na Figura 35. 
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Figura 35: Distribuição das ocorrências de deslizamentos por Região de Planejamento no Município de Mauá 

(SP), de janeiro de 2010 a março de 2018. 

 
Fontes: Defesa Civil Mauá - SP e Notícias (on-line) de jornais, 2018 - Elaborado pela autora.  

 

Os bairros Jardim Zaíra e Jardim Oratório apresentam o maior número de ocorrências, 

sendo pertencentes às Regiões de Planejamento RP7 e RP8 (Tabela 24 e Figura 36). Observa-

se que o Jardim Zaíra destaca-se em número de ocorrências, chegando a 105 casos 

registrados, comparativamente ao Jardim Oratório, que está na segunda posição com 34 casos. 

Isto justifica a escolha deste bairro como referência para a análise de precipitação. 

 

Tabela 24: Região de Planejamento à qual pertencem os bairros com maior número de ocorrências. 

Região de Planejamento Bairros com mais ocorrências de deslizamentos 

RP7 Jardim Oratório 

RP8 Jardim Zaíra, Alto da Boa Vista e Parque das Américas 

RP10 Jardim Itapark, Jardim Itapark Velho e Jardim Ipe 

RP11 Vila Feital 

RP12 Vila Nova Mauá 

Fonte: Composição das Regiões de Planejamento - Prefeitura de Mauá, 2012. 

 

Figura 36: Distribuição das ocorrências de deslizamentos nos nove primeiros bairros com mais registros, de 

janeiro de 2010 a março de 2018 no município de Mauá - SP, totalizando 226 casos. 

 
Fontes: Defesa Civil Mauá - SP e Notícias (on-line) de jornais, 2018 - Elaborado pela autora.  
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A distribuição das ocorrências de deslizamentos, levando-se em conta as ruas com mais de 

três casos registrados, pode ser observada na Figura 37. Destacam-se entre elas os locais onde 

foram realizadas algumas das coletas de amostras de solo para a investigação geotécnica dos 

fatores geológico-geotécnicos característicos da região que indicam uma maior suscetibilidade 

aos processos geodinâmicos (principalmente aos deslizamentos).  

 

Figura 37: Distribuição das ocorrências de deslizamentos nas ruas com mais de três registros, de janeiro de 2010 

a março de 2018, no município de Mauá - SP.  

 
Onde: (*) sinaliza algumas das ruas onde foi realizada coleta de amostras de solo. Fontes: Defesa Civil de Mauá 

- SP e Notícias (on-line) de jornais, 2018 - Elaborado pela autora.  

 

Pode-se verificar na Figura 38 que os casos de deslizamentos ocorreram na área urbana do 

município, indicando a forte influência antrópica na deflagração destes eventos (exemplos: a 

alteração da forma das vertentes, desmatamento e lançamento de água servida) que foram 

visualizados nos trabalhos de campo. Esta observação também pode estar relacionada à forma 

de como são feitos os registros de ocorrências, e por serem as áreas de maior adensamento da 

população (Figura 5). 
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Figura 38: Distribuição Espacial dos locais com deslizamento (janeiro de 2010 a março de 2018) nas áreas 

urbanizadas edificadas no município de Mauá - SP. 

 
Fontes: IPT e CPRM (2015), Defesa Civil de Mauá - SP e Notícias (on-line) de jornais (2018) - Adaptado pela 

autora. 

 

Nestas regiões destaca-se o predomínio litológico (Figura 39) de micaxistos e/ou meta-

arenito de médio grau metamórfico (inclui também xistos miloníticos em zonas de 

movimentação tectônica) e relevo de morros altos e morros baixos com altitude e declividade 

elevada (Figuras 40 a 42). 

As regiões de altitude elevada e alta declividade, como as observadas nas Figuras 41 e 42, 

onde há uma maior suscetibilidade aos deslizamentos no município de Mauá, são 

caracterizadas por solos rasos e pouco evoluídos (IPT e CPRM, 2015). Em épocas chuvosas, 

estes fatores contribuem para a baixa capacidade de infiltração no horizonte, o que auxilia no 

processo de erosão hídrica pela formação rápida do escoamento superficial e, 

consequentemente, no desencadeamento de deslizamentos nessas áreas. 
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Figura 39: Geologia mais frequente nas ocorrências de deslizamentos, de janeiro de 2010 a março de 2018, no município de Mauá - SP. 

 

Fontes: IPT e CPRM (2015), Defesa Civil de Mauá - SP e Notícias (on-line) de jornais (2018) - Adaptado pela autora. 
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Figura 40: Relevo mais frequente nas ocorrências de deslizamentos de janeiro de 2010 a março de 2018, no município de Mauá - SP. 

 
Fontes: IPT e CPRM (2015), Defesa Civil de Mauá - SP e Notícias (on-line) de jornais (2018) - Adaptado pela autora.
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Figura 41: Comparação entre a altimetria da área de estudo e localização mais frequente das ocorrências de deslizamentos, de janeiro de 2010 a março de 2018, no município 

de Mauá - SP. 

 
Fontes: IPT e CPRM (2015), Defesa Civil de Mauá - SP e Notícias (on-line) de jornais (2018) - Adaptado pela autora. 
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Figura 42: Comparação entre a declividade da área de estudo e localização mais frequente das ocorrências de deslizamentos, de janeiro de 2010 a março de 2018, no 

município de Mauá - SP. 

 
Fontes: IPT e CPRM (2015), Defesa Civil de Mauá - SP e Notícias (on-line) de jornais (2018) - Adaptado pela autora. 
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A distribuição temporal anual das ocorrências de deslizamentos, registradas no período 

de 2010 a 2017 (336 ocorrências), indica uma maior frequência no ano de 2010 (Figura 43a). 

Em termos sazonais, a maior frequência ocorre nos meses de janeiro a março (Figura 43b). 

 

Figura 43: Frequência anual (a) e mensal (b) das ocorrências de deslizamentos de 2010 a 2017 em Mauá - SP. 

 

Fontes: Defesa Civil de Mauá - SP e Notícias (on-line) de jornais, 2018 - Elaborado pela autora. 

 

Ao se analisar  a distribuição temporal das ocorrências de deslizamentos através do gráfico 

de boxplot (Figura 44), nota-se maior número de deslizamentos e uma elevada dispersão da 

quantidade nos meses de janeiro a março, sendo constatados valores atípicos (outliers) nos 

meses chuvosos e em junho (mês seco) e setembro, relativamente.  Ainda, ressalta-se a 

elevada quantidade de deslizamentos observados em diferentes épocas do ano: no período 

chuvoso, como o de janeiro a fevereiro de 2010 e março de 2015; no período seco de  junho 

de 2016; e  nas estações de transição, de setembro de 2015 e abril de 2017. 

 

Figura 44: Boxplot dos casos de deslizamentos no período de 2010 a 2017, ao longo dos meses de cada ano, no 

município de Mauá - SP. 

 

Fontes: Defesa Civil Mauá - SP e Notícias (on-line) de jornais, 2018 - Elaborado pela autora.  
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Desta forma, a análise da distribuição espacial das ocorrências de deslizamentos em Mauá 

corroboram com as observações destacadas por Guidicini e Nieble (1984), Tominaga (2009) e 

outros autores, de que os fatores condicionantes dos escorregamentos podem estar 

relacionados aos agentes predisponentes (como condições geológicas, geotécnicas, 

topográficas e ambientais da área) e à ação de fatores deflagradores (como a pluviosidade, 

erosão pela água ou vento, ação humana, entre outros). 

 

6.2 Precipitação 

 

Analisando os registros históricos de precipitação, no período de 1999 a 2017, da estação 

meteorológica do bairro Jardim Zaíra (Mauá - SP), próximo às áreas do município onde há o 

maior número de ocorrências de deslizamentos, é possível verificar que os maiores 

acumulados de precipitação ocorrem entre novembro e março (Figura 45a), atingindo o 

máximo em janeiro (214,7 mm). A média da precipitação anual no período é de 1296,5 mm. 

A distribuição da precipitação média mensal para o período de 1999 a 2017 apresentada na 

Figura 45a mostra a presença de um padrão de precipitação sazonal.  As maiores intensidades 

de precipitação são verificadas no verão (dezembro a março) e as menores no inverno (junho 

a agosto), atingindo elevados totais mensais de precipitação relacionados a eventos muito 

chuvosos (acima de Q0,85) entre novembro e março. Na Figura 45b, pode ser observado que 

os meses chuvosos apresentaram no período analisado uma maior média de dias com chuva, 

verificando-se picos nos meses de janeiro e de fevereiro (15,2 e 12,9 dias, respectivamente).  

Conforme esperado, a precipitação média (barras azuis) se enquadra na categoria 

precipitação normal (entre os quantis 0,35 e 0,65), exceto em dezembro, o qual atinge a 

categoria chuvosa, Figura 45a. Isto demonstra que o mês de dezembro apresenta valores 

elevados extremos que carregam à média. De um modo geral, os valores da precipitação 

média estão mais próximos do limiar do extremo chuvoso do que do seco, com a exceção dos 

meses de abril e agosto. Pode-se observar que nos meses com precipitações mais elevadas, o 

intervalo entre as classes de precipitação apresentou diferenças maiores, principalmente nos 

meses de fevereiro e dezembro. Embora a precipitação média mensal de janeiro seja a mais 

elevada ao longo do ano, em conformidade com a climatologia da Região do Grande ABC 

estudada por Valverde, Cardoso e Brambila (2018), o limiar muito chuvoso do mês de 

fevereiro apresenta maior amplitude.  
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Considerando o intervalo entre os limites muito seco e muito chuvoso (Figura 45a), 

observa-se uma maior diferença, ou seja, maior dispersão nos meses de verão, com destaque 

para fevereiro e dezembro, nos quais há um maior desvio da categoria muito chuvosa. As 

diferenças apresentadas entre os limiares dentro da categoria de precipitação normal foram 

maiores para os meses de janeiro a março e menor no mês de agosto. Para eventos chuvosos 

esta diferença foi maior nos meses de fevereiro, novembro e dezembro.  

 

Figura 45: (a)Variabilidade e distribuição mensal da precipitação e (b) Média mensal de dias com chuva, de 

1999 a 2017, em Mauá - SP (estação PB Zaíra, DAEE). 

 

 

Fontes: DAEE (2016) e CEMADEN (2018) - Elaborado pela autora. 

 

A maior variabilidade entre as categorias de precipitação nos meses considerados 

chuvosos também foi observada por Molina, Cardoso e Nogueira (2015), para o município de 

São Bernardo do Campo - SP e no estudo realizado por Schneider et al. (2006) e Ito et al. 

(2006) para o município de São Paulo - SP e estado de São Paulo, respectivamente. 
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A Operação Guarda-Chuva é aplicada no município de Mauá como medida de aumento 

das ações de monitoramento, prevenção e alerta a deslizamentos, escorregamento e 

alagamentos (presente no Plano Preventivo de Defesa Civil - PPDC, 2015/2016). Ela inicia-se 

em dezembro, período de aumento da intensidade de chuva, e termina na primeira quinzena 

de abril, quando há a diminuição dos acumulados mensais, concordando com os maiores 

totais de precipitação média e extrema, mostrados na Figura 45a.  

O grafíco de boxplot  apresentado na Figura 46, além de mostrar a sazonalidade presente 

na série de precipitação utilizada, indica que a distribuição anual da precipitação mensal é 

assimétrica para alguns meses (mais notável em: dezembro, abril, junho, julho e setembro). 

Os meses mais chuvosos possuem uma forma mais alongada, o que indica uma maior 

variabilidade da precipitação nesta época do ano, principalmente no mês de fevereiro.  

Ainda nos meses mais chuvosos, foram verificados valores atípicos (outliers) positivos 

que caracterizaram casos raros para essa época do ano (Figura 46). Estes eventos ocorreram 

em: janeiro de 2010 (445,1 mm); fevereiro de 2008 (384,4 mm); março (300,9 mm) e outubro 

(212,4 mm) de 2001; novembro de 2002 (284,6 mm); e dezembro de 2009 (494,4 mm). 

 

Figura 46: Identificação de valores atípicos de precipitação acumulada em cada mês e ano da série pluviométrica 

da estação PB Zaíra (DAEE), Mauá - SP. 

 

Fontes: DAEE (2016) e CEMADEN (2018) - Elaborado pela autora. 

 

Entre dezembro de 2009 e fevereiro de 2010, há valores elevados com precipitação 

persistente, destacando-se janeiro de 2010, quando foram registrados alguns casos de 

deslizamentos no município de Mauá, associados a um período chuvoso prolongado com dias 
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de com chuvas extremas (DIÁRIO DO GRANDE ABC, 2009 e 2010). De acordo com 

registros de jornais da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), houve fortes chuvas no 

ano de 2009 (mês de dezembro) associadas a vários casos de deslizamentos e interdição de 

moradias por toda a região, inclusive no município de Mauá, com o registro de um óbito por 

deslizamento (DIARIO DO GRANDE ABC, 2009 e TERRA CIDADES, 2009). Ainda, no 

ano de 2002 (mês de dezembro), ocorreu a morte de duas pessoas por deslizamento no bairro 

Jardim Zaíra no município de Mauá (ESTADÃO NOTÍCIAS, 2002).  

Segundo a análise realizada pelo IPT acerca do número de mortes em deslizamento na 

Grande São Paulo no período de 1997 a 2016 (UOL NOTÍCIAS, 2017), os anos de 2013 e 

2014 tiveram um baixo número de mortes e foram os menos chuvosos. Já os anos de 1999, 

2000, 2009 e 2016 foram anos de picos de registros de mortes em deslizamentos e de 

precipitação. 

Os gráficos boxplot de deslizamentos e precipitação (Figuras 44 e 46, respectivamente) 

apresentam uma relação positiva entre os valores atípicos de precipitação e de ocorrências de 

deslizamentos em janeiro de 2010, junho de 2016, setembro de 2015 e abril de 2017. 

Especialmente no caso dos elevados números de deslizamentos constatados nos meses de 

janeiro a março de 2010, foram verificadas chuvas elevadas em meses precedentes. A partir 

disso, é possível sugerir que a possibilidade de um aumento de deslizamentos neste período 

tenha ocorrido devido à elevação do grau de saturação do solo e à deflagração destas 

ocorrências com chuvas mais intensas após um período de chuva prolongada.  

Os limiares quantílicos de precipitação diária baseados em todo o período (1999 a 2017) 

estão apresentados na Tabela 25, demostrando uma elevada diferença entre as categorias 

extremas. Sendo que os dias muito secos ficaram abaixo de 0,7 mm (q ≤ 0,15) e os muito 

chuvosos acima de 22,0 mm (q > 0,85).  

 

Tabela 25: Classificação da precipitação diária (p) relacionada às ordens quantílicas de 1999 a 2017, Mauá - SP 

(estação PB Zaíra, DAEE). 

Classificação Intervalo de Precipitação 

Diária (mm) 

Muito Seco (MS) p ≤ 0,7 

Seco (S) 0,7 < p ≤ 2,5 

Normal (N) 2,5 < p ≤ 9,0 

Chuvoso (C) 9,0 < p ≤ 22,0 

Muito Chuvoso (MC) p > 22,0 

Fontes: DAEE (2016) e CEMADEN (2018) - Elaborado pela autora. 
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A diferença anual da frequência dos tipos de eventos da precipitação diária em relação às 

categorias acima (Tabela 25) está apresenta na Figura 47. A partir desta distribuição pode ser 

observado que os anos de 2011 e 2012 tiveram uma menor frequência de dias muitos 

chuvosos (acima do limiar de 22 mm) e os anos de 2017, 2010, 2001 e 2016 tiveram a menor 

frequência de dias muito secos (igual ou abaixo de 0,7 mm). Por exemplo, no ano de 2010, 

quando houve elevado número de ocorrências de deslizamentos, a maior frequência de 

eventos de precipitação diária abrangeu as categorias de precipitação normal a muito chuvosa 

(totalizando 71, 97%), observando-se, respectivamente, em cada categoria de precipitação 

a frequência de: 32,71% (normal), 21,50% (chuvoso) e 17,76% (muito chuvoso).           

O gráfico apresentado na Figura 48 foi elaborado com o objetivo de analisar a distribuição 

das categorias de precipitação diária ao longo de cada mês. A maior frequência de dias 

extremos (muito chuvosos) é observada nos meses de dezembro a março. O oposto foi 

verificado principalmente nos meses de maio, julho e agosto. Foi ainda notada uma frequência 

similar de dias secos e chuvosos nos meses de março, abril e novembro.   

A presença de dias chuvosos e muito chuvosos, mesmo em meses considerados secos (ou 

menos chuvosos), observada na Figura 48, ressalta a importância do monitoramento da 

precipitação ao longo de todo ano, particurlarmente nos meses em que foram verificadas as 

maiores quantidades de deslizamentos (Figuras 43 e 44). Neste contexto, deve ser levado em 

conta que há uma tendência de aumento da intensidade da precipitação diária acumulada de 5 

dias observada na  região do ABC (incluindo Mauá, de acordo com por Valverde, Cardoso e 

Brambila, 2018). 
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Figura 47: Frequência de dias por categoria de precipitação (Muito Seco, Seco, Normal, Chuvoso e Muito Chuvoso) em cada ano analisado, período de 1999 a 2017, Mauá - 

SP (estação PB Zaíra, DAEE). 

 

Fontes: DAEE (2016) e CEMADEN (2018) - Elaborado pela autora. 
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Figura 48: Frequência de Dias MS, S, C e MC nos dias com chuva por mês considerando toda a série de 

precipitação de 1999 a 2017, Mauá - SP (estação PB Zaíra). 

 

Fontes: DAEE (2016) e CEMADEN (2018) - Elaborado pela autora. 

 

A partir dos limiares quantílicos diários determinados para cada mês do ano (Tabela 26 e 

Figura 49), é possível notar que a média da precipitação em dias com chuva ficou entre os 

quantis de 0,65 e 0,85, classificados como dias chuvosos, demonstrando que valores extremos 

de precipitação diária elevam à média. No período analisado foi constatado que as maiores 

intensidades de precipitação diária ocorreram nos meses de dezembro a março, os quais 

também tiveram valores mais elevados dentro de cada categoria de precipitação muito 

chuvosa (MC). A diferença entre limiares de dias MS e MC foi maior nos meses de novembro 

a março, indicando maior dispersão. O mês de agosto apresentou a menor intensidade média 

diária e também as menores diferenças entre as categorias MS e MC. 

 

Tabela 26: Classificação da precipitação diária por mês relacionada às ordens quantílicas diária por mês, de 

1999 a 2017, Mauá - SP (estação PB Zaíra). 

Classificação 
Muito 

Seco 
Seco Normal Chuvoso 

Muito 

Chuvoso 

Mês/Ordens 

Quantílicas 
q ≤ 0,15 0,15 < q ≤ 0,35 0,35 < q ≤ 0,65 0,65 < q ≤ 0,85 q > 0,85 

Janeiro 1,5 1,5 4,1 4,1 11,3 11,3 28,3 28,3 

Fevereiro 1,2 1,2 4,1 4,1 12,9 12,9 27,8 27,8 

Março 0,7 0,7 2,6 2,6 11,9 11,9 27,6 27,6 

Abril 0,8 0,8 2,5 2,5 8,0 8,0 16,0 16,0 

Maio 0,5 0,5 1,9 1,9 5,8 5,8 16,0 16,0 

Junho 0,8 0,8 2,3 2,3 7,6 7,6 18,7 18,7 

Julho 0,4 0,4 1,2 1,2 7,0 7,0 17,8 17,8 

Agosto 0,4 0,4 1,0 1,0 3,8 3,8 9,5 9,5 

Setembro 0,5 0,5 1,7 1,7 5,4 5,4 12,5 12,5 

Outubro 0,5 0,5 1,8 1,8 6,2 6,2 17,3 17,3 

Novembro 0,8 0,8 2,5 2,5 9,9 9,9 22,3 22,3 

Dezembro 1,0 1,0 3,4 3,4 10,7 10,7 27,7 27,7 

Fontes: DAEE (2016) e CEMADEN (2018) - Elaborado pela autora. 
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Figura 49: Variabilidade e distribuição da precipitação diária por mês, de 1999 a 2017, Mauá - (estação PB 

Zaíra). 

 

Fontes: DAEE (2016) e CEMADEN (2018) - Elaborado pela autora. 

 

Os meses com dias mais úmidos apresentaram limiares acima de 10 mm para dias 

chuvosos e acima de 27 mm para dias muitos chuvosos, sendo janeiro o mês com maior valor 

dentro dessa categoria (28,3 mm), Tabela 26 e Figura 49. Também se observa que nos meses 

com maior frequência de deslizamentos (janeiro a março, Figura 43b), os dias considerados 

muito secos tiveram precipitação acima de 0,7 mm, podendo assim adotar o valor mínimo de 

1 mm na determinação do início dos eventos pluviométricos (dia com chuva).  

Na Figura 50, adotando os intervalos utilizados por Ide (2005) e Castro (2006), é possível 

afirmar que no município de Mauá as precipitações diárias acima de 50 mm foram raras nos 

anos de 1999 a 2017 (com ocorrência máxima de 8% em 2001).  

A frequência de dias com precipitação dentro do intervalo (Figura 50) 1 < P ≤ 5 mm, foi 

grande nos anos analisados, sendo superior a 50% nos anos de 2011, 2014 e 2017. Os anos 

com frequência acima de 5% de dias com chuva acima de 50 mm foram: 1999, 2001, 2007, 

2009 e 2017. Analisando o ano de 2010, onde se observou (Figura 43a) uma maior frequência 

de deslizamentos, e na Figura 50 verificou-se que apenas 3% dos dias com chuva tiveram 

precipitação acima de 50 mm neste ano. Examinando mensalmente a distribuição da 

precipitação diária nesses intervalos, apresentada na Figura 51, verifica-se uma maior 

frequência de dias com precipitação acima de 50 mm no fim do período chuvoso, sugerindo 

um impacto maior destas precipitações com intensidade elevada. O que pode indicar a 
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influência da precipitação anterior às ocorrências de deslizamento relacionadas a estas chuvas 

intensas devido ao aumento do grau de saturação e redução da sucção do solo durante o 

período de chuvas prolongadas e podendo a precipitação de maior intensidade exceder a 

capacidade de infiltração do solo da região, corroborando para o processo de escoamento 

superficial e ruptura dos taludes/encostas (MENDES, 2008; FUTAI et al., 2011; entre outros), 

o que pode ter favorecido o número elevado de ocorrências de deslizamentos em 2010. 

Comparando a distribuição mensal da precipitação nos intervalos adotados com a 

frequência de deslizamentos na Figura 43b, pode-se observar uma similaridade entre as 

quantidades de deslizamentos observadas e os intervalos de valores da precipitação diária 

apresentados na Figura 51. 

No geral, os dias com precipitação acima de 50 mm apresentaram uma baixa frequência 

comparada aos demais intervalos analisados, mesmo nos meses mais chuvosos, de novembro 

a março, sendo notada nestes meses uma frequência máxima no mês de março (7,14 %) e 

mínima no mês de novembro (1,78%). O mês de abril, embora seja um mês considerado 

menos chuvoso, apresentou frequência superior aos meses de novembro a janeiro e março no 

intervalo de 10 < P ≤ 25 mm.  E os dias com chuva no intervalo 25 < P ≤ 50 mm 

apresentaram-se menos frequentes nos meses de abril a setembro.  
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Figura 50: Distribuição anual da precipitação diária o nos intervalos 1 < P ≤ 5;  5 < P ≤  10; 10 < P ≤ 25;  25 < P ≤ 50; P > 50 mm, Mauá - SP (estação PB Zaíra, DAEE). 

 

Fontes: DAEE (2016) e CEMADEN (2018) - Elaborado pela autora. 
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Figura 51: Distribuição anual da precipitação diária o nos intervalos 1 < P ≤ 5; 5 < P ≤ 10; 10 < P ≤ 25;             25 

< P ≤ 50; P > 50 mm de 1999 a 2017 (estação PB Zaíra, DAEE).  

 

Fontes: DAEE (2016) e CEMADEN (2018) - Elaborado pela autora. 

 

6.3 Relação entre as ocorrências de deslizamentos e precipitação  

 

6.3.1 Distribuição temporal: deslizamento e precipitação de 2010 a 2017 

 

Em termos sazonais, verifica-se uma relação entre os valores mais altos de precipitação 

média mensal e as quantidades médias mais elevadas de deslizamentos (Figura 52), 

particularmente de janeiro a março. Ressalta-se que essa observação pode ser importante para 

a escolha dos meses onde as ações de prevenção e mitigação dos impactos socioeconômicos e 

ambientais dos deslizamentos podem ser intensificadas (por exemplo, na Operação Guarda-

Chuva no município de Mauá), devido à influência da chuva antecedente (início da estação 

chuvosa). 

Apesar de a precipitação ser intensa nos meses de novembro e dezembro, não é verificado, 

dentro do período analisado, um aumento dos casos de deslizamentos registrados 

comparando-se aos meses de estiagem. Ainda, analisando-se a variação do número de casos 

de deslizamentos registrados ao longo dos meses, observa-se um aumento do número de 

deslizamentos no fim do período chuvoso. 

  Examinando as características do solo da área de estudo, nota-se que essa flutuação da 

quantidade de registros de deslizamento em relação aos períodos secos e chuvosos, pode estar 

relacionada à influência do grau de saturação do solo no comportamento geomecânico dos 
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solos. Devido à baixa permeabilidade dos horizontes saprolíticos (predominantes na região de 

estudo, IPT e CPRM, 2015), o processo de saturação do solo por meio da infiltração da água 

da chuva, após o período de estiagem, quando há uma maior redução do teor de umidade do 

solo, ocorre de forma lenta (JACINTHO et al., 2012). Entretanto, devido à heterogeneidade 

desses horizontes, podem existir descontinuidades (estruturas reliquiares) que criam caminhos 

favoráveis à infiltração da água da chuva, o que acarreta a saturação mais rápida do solo. 

 

Figura 52: Comparação entre a quantidade média de deslizamentos e precipitação média mensal nos meses de 

janeiro a dezembro (2010 a 2017), Mauá - SP.  

 
Fontes: DAEE (2016), CEMADEN (2018), Defesa Civil de Mauá - SP e Notícias (on-line) de jornais 

(2018) - Elaborado pela autora. 

 

Através da análise da frequência de deslizamentos por período hidrológico (outubro a 

março) foi observada uma maior frequência no período de 2009/2010 (Figura 53), ressaltando 

a importância da investigação da chuva acumulada em período precedente (persistência da 

precipitação) para compreender a relação existente entre a precipitação e deslizamentos, 

principalmente nas áreas com maior concentração de ocorrências de deslizamentos. Picos de 

frequência de deslizamentos também foram observados nos municípios de São Bernardo do 

Campo e Santo André - SP a partir de meados do período hidrológico de 2009/2010 

(FACETO et al., 2012, VALVERDE; CARDOSO; BRAMBILA, 2018).  
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Figura 53: Frequência de deslizamentos nos períodos hidrológicos: 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 

2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018. 

 

Fontes: DAEE (2016), CEMADEN (2018), Defesa Civil de Mauá - SP e Notícias (on-line) de jornais (2018) - 

Elaborado pela autora. 

 

A frequência de deslizamentos por categoria de precipitação mensal (Apêndice E), 

apresentada na Figura 54, foi determinada considerando os meses hidrológicos de outubro a 

março (totalizando nesses meses 233 ocorrências de deslizamentos com dados de 

precipitação). Através dessa análise, foi possível observar uma maior frequência de 

deslizamentos em meses muito chuvosos, sendo o oposto verificado em meses considerados 

muito secos e secos.  

 

Figura 54: Distribuição das ocorrências de deslizamentos de 2010 a 2017 por categoria de precipitação mensal 

nos meses hidrológicos (outubro a março), de 1999 a 2017. 

 

Fontes: DAEE (2016), CEMADEN (2018), Defesa Civil de Mauá - SP e Notícias (on-line) de jornais 

(2018) - Elaborado pela autora. 
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Ao se analisar a frequência de deslizamentos no mês de janeiro (mês com o maior número 

de ocorrências), constatou-se que a maioria foi registrada em janeiros muito chuvosos, 

embora tenham ocorrido alguns deslizamentos em janeiros muito secos e secos, Figura 54. 

Essa frequência elevada de ocorrências em meses muitos chuvosos pode ser ainda maior em 

anos futuros, pois, de acordo com o estudo climatológico realizado por Valverde, Cardoso e 

Brambila (2018), o município de Mauá tem apresentado uma tendência de aumento de dias 

com chuva superior a 50 mm e 80 mm, no período de 1999 a 2014. 

Nota-se, na Figura 54, a influência da condutividade hidráulica do solo na distribuição da 

frequência dos casos de deslizamentos ao longo dos meses. O coeficiente de permeabilidade 

não saturado é inferior ao saturado, sendo que com o processo de saturação do solo 

normalmente ocorre à expulsão do ar dos poros e o aumento da condutividade hidráulica, 

contribuindo para o avanço da frente de saturação do solo. Dessa forma, o solo saturado torna-

se mais suscetível a deslizamentos não necessariamente com a incidência de chuvas extremas 

(dias chuvosos a muito chuvosos), devido à redução da sucção do solo e a diminuição dos 

parâmetros de resistência ao cisalhamento. (WOLLE, 1980 apud TATIZANA et al., 1987a) e 

FUTAI et al., 2011.  

 

6.3.2 Análise da dispersão entre as ocorrências de deslizamentos e eventos de precipitação 

  

No período estudado, em relação à duração dos eventos de precipitação, verifica-se que 

aqueles com 1 e 2 dias de duração (dias consecutivos de precipitação) são mais frequentes e 

os acima de 5 dias são mais raros na área de estudo de acordo com os dados de precipitação 

da estação PB Zaíra (Tabela 27).  

 

Tabela 27: Frequência de eventos pluviométricos (acima de 1 mm / dia) por duração (dias consecutivos), de 

janeiro de 1999 a março de 2018 (estação PB Zaíra, DAEE). 

Dias Consecutivos de Chuva Quantidade Frequência 

1 916 51,5% 

2 451 25,3% 

3 198 11,1% 

4 91 5,1% 

5 48 2,7% 

6 19 1,1% 

Mais de 6 57 3,2% 

Total de Dias com Chuva 1780 
 

Fontes: DAEE (2016) e CEMADEN (2018) - Elaborado pela autora. 
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A frequência de deslizamentos em dias com chuva e sem chuva é diferenciada, 

dependendo da duração do período seco anterior à data de registro da ocorrência. A Figura 55 

apresenta essa distribuição, considerando diferentes períodos de defasagem de precipitação. 

Analisando o número de registros de deslizamentos em dias com dados de precipitação (entre 

333 casos, isolados e generalizados, em 195 datas distintas), foi observado que 211 ocorreram 

em dias com chuva (63%) e 122 casos em dias sem chuva na data do registro da ocorrência, 

distribuídos entre casos de deslizamentos sem chuva em diferentes períodos anteriores a data 

de registro (de 1 a 5 dias e mais de 5 dias), conforme mostrado na Figura 55. Para estudar a 

influência da precipitação foram consideradas as condições mais frequentes e de menores 

defasagens da precipitação, se estendendo até dois sem chuva anteriores a data da ocorrência, 

o que totalizou em 281 ocorrências, observando-se entre estas uma quantidade significativa de 

casos generalizados (Apêndice F). Os 31 casos de deslizamentos sem chuva, com período 

seco prolongado de mais de cinco dias anteriores à ocorrência observados na Figura 55, foram 

casos de deslizamentos isolados (Apêndice F) e houve três casos sem registro de precipitação 

nos últimos 30 dias. Assim, as observações de deslizamentos com períodos de defasagem da 

precipitação ressaltam a importância da investigação do processo de saturação dos solos da 

região, principalmente nas áreas de alta porosidade e baixa permeabilidade com solos com 

maior teor de argila.  

Analisando separadamente os casos de deslizamentos com registro de precipitação no dia 

da ocorrência (211 casos) por duração dos eventos pluviométricos até a data da ocorrência, 

nota-se uma maior frequência de deslizamentos até cinco dias consecutivos de chuva, 

principalmente de um e dois dias (Figura 56). Embora os eventos pluviométricos de cinco dias 

consecutivos tenham se mostrado mais raros na área de estudo, de acordo com os dados de 

precipitação apresentados na Tabela 27, há uma alta incidência de deslizamentos para 

precipitações com essa duração. Esta análise de frequência indica uma relação entre a 

frequência de deslizamentos e duração dos eventos pluviométricos, indicando a influência da 

precipitação na deflagração dos deslizamentos na região. 
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Figura 55: Comparação entre as frequências de deslizamentos com e sem chuva no dia da ocorrência, 

considerando nos casos sem precipitação os dias anteriores com chuva.  

 

Fontes: DAEE (2016), CEMADEN (2018), Defesa Civil de Mauá - SP e Notícias (on-line) de jornais (2018) - 

Elaborado pela autora. 

 

Figura 56: Frequência de deslizamentos por duração de evento pluviométrico, para os 211 casos de 

deslizamentos com registros de precipitação no dia da ocorrência.   

 

Fontes: DAEE (2016), CEMADEN (2018), Defesa Civil de Mauá - SP e Notícias de Jornais (on-line) (2018) - 

Elaborado pela autora. 

     

Um comportamento semelhante também foi observado em relação às chuvas consecutivas 

de um e dois dias nos casos de deslizamentos sem registro de precipitação no dia da 

ocorrência, mas com chuva no dia anterior ou dois dias anteriores (Figuras 57 e  58).  
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  Figura 57: Frequências de deslizamentos por dias consecutivos de chuva, considerando as ocorrências de 

deslizamentos sem chuva no dia do registro da ocorrência, mas com precipitação no dia anterior.  

 

Fontes: DAEE (2016), CEMADEN (2018), Defesa Civil de Mauá - SP e Notícias (on-line) de jornais (2018) - 

Elaborado pela autora. 

 

Figura 58: Frequências de deslizamentos por dias consecutivos de chuva, considerando as ocorrências de 

deslizamentos sem chuva no dia do registro da ocorrência, mas com precipitação em dois dias anteriores. 

 

Fontes: DAEE (2016), CEMADEN (2018), Defesa Civil de Mauá - SP e Notícias (on-line) de jornais (2018) - 

Elaborado pela autora. 

 

Os gráficos de dispersão apresentados nas Figuras 59 e 60 mostram os eventos de 

precipitação acumulada em dias anteriores às datas analisadas, com e sem deslizamento, 

sendo destacadas também as ocorrências de deslizamentos consideradas. A partir desta 

representação é possível identificar um limite a partir do qual há menos casos de episódios de 

chuvas sem deslizamentos, representado através da linha verde horizontal de limite mínimo de 

precipitação acumulada ou acumulada consecutiva que apresentam maior associação à 

ocorrência de deslizamentos na área de estudo. 

Ainda, por meio da análise comparativa dos gráficos de dispersão dos valores de 

precipitação com e sem ocorrência de deslizamentos (144 casos de deslizamentos, isolados ou 

generalizados, registrados), Figuras 59 e 60 e Apêndice G, não foi possível identificar uma 

maior influência do número de dias acumulados para deflagração dos deslizamentos 

considerados neste estudo, verificando-se, no entanto, um maior número de casos de 
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deslizamentos relacionados aos acumulados de precipitação a partir de 2 dias e até 2 dias, 

considerando somente os acumulados consecutivos.  

As faixas dos valores mínimos de precipitação acumulada e acumulada consecutiva (de 

um a cinco dias), desconsiderando a precipitação registrada no dia da ocorrência, 

apresentaram valores bastante próximos até dois dias anteriores (Apêndice G). A partir de três 

dias anteriores verificam-se limites críticos menores para os dias acumulados de precipitação 

em relação aos casos de dias consecutivos com chuva (Figura 59 e Figura 60 e Apêndice G). 

Observa-se, também, uma redução no número de casos de deslizamentos relacionados aos 

dias de precipitação acumulada consecutiva. A partir desta análise de dispersão foi possível 

destacar os seguintes limites: 

 Precipitação acumulada diária: 20 mm / 1 dia; ou 35 mm / 2 dias; ou 40 mm / 3 dias; 

ou 45 mm / 4 dias; ou 50 mm / 5 dias; 

 Precipitação acumulada somente em dias consecutivos com chuva: 25 mm /1 dia; ou 

40 mm /2 dias; ou 65 mm / 3 dias; ou 70 mm / 4 dias; ou 165 mm / 5 dias. 

 

Estes limites mínimos de precipitação determinados para dias acumulados e acumulados 

consecutivos de chuva mostraram-se bastante baixos até quatro dias anteriores à ocorrência, 

demonstrando a relação, principalmente, com processos de deslizamentos rasos, concordando 

com o limiar de precipitação utilizado em períodos chuvosos pela Defesa Civil do Município 

de Mauá (maior ou igual 50 mm em 3 dias) e do Estado de São Paulo para a Região do 

Grande ABC (maior ou igual a 80 mm em 3 dias). Baixos limiares sugerem a vulnerabilidade 

da região a valores não muito elevados de precipitação diária, evidenciando a influência das 

intervenções antrópicas na relação entre a chuva e deslizamento em áreas urbanas adensadas, 

algo já observado por outros estudos em áreas urbanizadas (OLIVEIRA; HIGASHI; 

OLIVEIRA M., 2017). Estes fatores também podem estar relacionados ao grande número de 

deslizamentos ocorridos abaixo dos limites mínimos de precipitação verificados nesta análise 

de dispersão. 

Vários autores, entre eles, Parizzi et al.(2010), Chaves (2016), Sales (2016), Oliveira, 

Higashi e Oliveira M. (2017) e Mendes et al. (2017) enfatizam que em ambientes urbanos, a 

precipitação acumulada, em muitos casos, não seria o agente efetivo (ou condicionante) para a 

ocorrência dos processos geodinâmicos e correlatos, mas o deflagrador, pois nestes locais 

ocorre uma forte interferência antrópica, como por exemplo, taludes de corte/aterro, 

lançamento de águas servidas, vazamento de tubulação, sobrecarga, desmatamento, 



146 

 

 

 

 

lançamento de lixo e/ou entulhos. Desta forma, a respeito dos padrões de uso e ocupação do 

solo no município de Mauá, pode-se inferir que muitas destas ocorrências de escorregamentos 

abaixo dos limites críticos de precipitação identificados podem estar relacionadas às 

interferências antrópicas em áreas ambientalmente frágeis, caracterizadas como encostas de 

alta declividade e solo de embasamento geológico de micaxisto, por exemplo.  

 

Figura 59: Gráfico de dispersão da precipitação acumulada diária: a) destaque das ocorrências de deslizamentos 

no dia posterior ao acumulado de 3 dias de precipitação, mostrando as ocorrências em dia com chuva (  ) e em 

dias sem chuva (  ); b) destaque das ocorrências de deslizamentos no dia posterior ao evento de precipitação com 

duração de 3 dias, mostrando as ocorrências em dia com chuva (  ) e em dias sem chuva (  ). No período de 

01/01/2010 a 31/03/2018. 

 

 

Fontes: DAEE (2016), CEMADEN (2018), Defesa Civil de Mauá - SP e Notícias (on-line) de jornais (2018) - 

Elaborado pela autora.

0 
20 
40 
60 
80 

100 
120 
140 
160 
180 
200 

01/01/2010 16/05/2011 27/09/2012 09/02/2014 24/06/2015 05/11/2016 20/03/2018 

P
re

ci
p

it
a

çã
o

 (
m

m
) 

Datas 

Precipitação Acumulada em  3 Dias 

Deslizamento com chuva Deslizamento sem chuva no dia da ocorrência 

Sem deslizamento Limiar de precipitação  

a 

0 
20 
40 
60 
80 

100 
120 
140 
160 
180 
200 

01/01/2010 16/05/2011 27/09/2012 09/02/2014 24/06/2015 05/11/2016 20/03/2018 

P
re

ci
p

it
a

çã
o

 (
m

m
) 

Datas 

Precipitação Acumulada Consecutiva em 3 dias   

Deslizamento com chuva Deslizamento sem chuva no dia da ocorrência 

Sem deslizamento Limiar de precipitação  

b 



147 

 

 

 

 

Figura 60: Gráfico de dispersão da precipitação acumulada diária: a) destaque das ocorrências de deslizamentos 

no dia posterior ao acumulado de 4 dias de precipitação, mostrando as ocorrências em dia com chuva (  ) e em 

dias sem chuva (  ); b) destaque das ocorrências de deslizamentos no dia posterior ao evento de precipitação com 

duração de 4 dias, mostrando as ocorrências em dia com chuva (  ) e em dias sem chuva (  ). No período de 

01/01/2010 a 31/03/2018. 

 

 

Fontes: DAEE (2016), CEMADEN (2018), Defesa Civil de Mauá - SP e Notícias (on-line) de jornais (2018) - 

Elaborado pela autora. 

 

Os limites anteriores identificados não consideram a influência combinada entre o evento 

de precipitação no dia da ocorrência dos deslizamentos e a precipitação acumulada em dias 

anteriores. Neste contexto, é importante realizar uma análise conjunta da intensidade da 

precipitação de curta duração (horária ou diária) e dias acumulados anteriores, examinando a 

distribuição da precipitação e as condições geológico-geotécnicas da região devido à 

importância da pré-saturação do solo na determinação da intensidade da precipitação 

necessária para o desencadeamento dos deslizamentos, ressaltado nos estudos de Tatizana et 

al. (1987 a, b).  
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6.3.3 Análise da relação numérica entre as ocorrências de deslizamentos e eventos de 

precipitação 

 

A análise da relação numérica entre precipitação diária e a acumulada em vários dias 

anteriores a esta, comparando as ocorrências de deslizamentos, visa pontuar o estado de pré-

saturação do solo sinalizado pelos valores acumulados anteriores às ocorrências de 

deslizamentos generalizados (mais de um caso registrado na mesma data) com a precipitação 

diária correspondente à deflagração dos casos registrados. Assim, é possível estabelecer uma 

curva de ajuste que considere a relação entre os casos de deslizamentos com precipitação 

diária e acumulada em dias anteriores, chamada de envoltória de escorregamento por Tatizana 

et al. (1987 a, b).  

Para o período de janeiro de 2010 a março de 2018 foram traçadas envoltórias 

considerando diferentes critérios, partindo dos valores prévios de limites de precipitação 

estabelecidos pela dispersão obtidos no item anterior, sendo buscados os melhores ajustes, de 

acordo com o valor de R
2
, que expressa à relação da precipitação com deslizamento no dia da 

ocorrência com a acumulada em N dias anteriores.  Além disso, para a escolha dos melhores 

limiares chuva - deslizamento levou-se em conta o maior número de deslizamentos 

generalizados. As envoltórias selecionadas estão apresentadas nas Figuras 61 a 64 e possuem 

uma relação determinada por equação do tipo polinomial, assim como observado por Ide 

(2005) para o município de Campinas-SP. 

O número de deslizamentos generalizados considerados, obtidos a partir dos melhores 

ajustes da envoltória de escorregamentos de 2 a 5 dias acumulados, variam de 11 a 18 eventos 

generalizados de acordo com o critério aplicado para os valores de precipitação diária e 

acumulada. A seguir, na  Tabela 28, são apresentados os critérios selecionados, os números de 

eventos, os valores de R
2
 e a equação de ajuste correspondente. 

De um modo geral, a partir das envoltórias apresentadas nas Figuras 61 a 64, pode-se 

observar que quanto maior o valor acumulado de precipitação, menor será a intensidade da 

precipitação diária necessária para deflagrar os escorregamentos. Em complemento, em 

períodos com baixas precipitações acumuladas ou sem chuva nos dias anteriores, os 

deslizamentos tenderão a ocorrer com precipitações superiores a 70 mm no dia do evento de 

deslizamentos, podendo observar uma elevação deste valor com maior número de dias secos 

anteriores às ocorrências, conforme demonstrado pelas equações das envoltórias (Tabela 28). 

Ressalta-se que na área acima das envoltórias existe uma tendência a ocorrência de 
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deslizamentos com precipitações diárias mais elevadas, sendo estes valores reduzidos com o 

aumento dos acumulados em dias anteriores (ocorrências acima e abaixo da curva).  

 

Tabela 28: Critérios selecionados para elaboração das envoltórias de escorregamentos para o município de Mauá 

- SP, de janeiro de 2010 a março de 2018. Destacando-se os números de eventos, os valores de R
2
 e a equação de 

ajuste correspondente.  

Código Critério 

Quantidade 

de Eventos 

Generalizados 

Dias 

acumulados 

anteriores 

R
2 

Equação da Envoltória 

a 
1d >= 35 mm ou 

2d >= 55 mm 
13 eventos 2 dias 0,5358 y = 0,003x

2
 - 0,9604x + 77,265 

b 
1d >= 50 mm ou 

2d >= 55 mm 
11 eventos 2 dias 0,6101 y = 0,0062x

2
 - 1,358x + 86,732 

c 
1d >= 35 mm ou 

3d >= 65 mm 
16 eventos 3 dias 0,5356 y = 0,0029x

2
 - 0,8782x + 72,784 

d 
1d >= 50 mm ou 

3d >= 65mm 
13 eventos 3 dias 0,6508 y = 0,0046x

2
 - 1,214x + 87,156 

e 
1d >= 40 mm ou 

4d >= 65mm 
18 eventos 4 dias 0,5499 y = 0,0043x

2
 - 1,0645x + 82,155 

f 
1d >= 50 mm ou 

4d >= 70 mm 
15 eventos 4 dias 0,6172 y = 0,0052x

2
 - 1,2509x + 91,622 

g 
1d >= 40 mm ou 

5d >= 80 mm 
18 eventos 5 dias 0,6038 y = 0,0021x

2
 - 0,8018x + 83,349 

h 
1d >= 50 mm ou 

5d >= 80 mm 
16 eventos 5 dias 0,6593 y = 0,0026x

2
 - 0,9211x + 91,403 

Onde: Y é a precipitação diária (mm) e X a acumulada em N dias (mm). 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Dentre os critérios testados e selecionados para analisar a influência da precipitação na 

deflagração dos deslizamentos em Mauá no período analisado, observou-se que o maior R
2
 foi 

de 0,6593 para 5 dias acumulados de precipitação (Figura 64h) e o menor foi de 0,5356 para 3 

dias acumulados (Figura 62c). Assim, conforme esperado, devido às características geológicas 

e geomorfológicas, além da magnitude e tipos das intervenções antrópicas observadas nas 

áreas com maior concentração de deslizamentos registrados no período analisado, contribui 

para uma alta variabilidade do conjunto de eventos, que é, somente, explicada parcialmente 

através das envoltórias de escorregamentos, atingindo valores de R
2
 ligeiramente superiores a 

50%, pois a precipitação não foi o principal agente condicionante destes eventos. 

Ao comparar os dois melhores ajustes obtidos por dias acumulados de precipitação 

anterior ao dia dos deslizamentos e a precipitação do dia da ocorrência, tendo em vista 

também o número de eventos apresentados e valor mais restritivo de precipitação diária, 

pode-se observar que a melhor envoltória foi obtida para o critério com precipitação maior ou 

igual a 40 mm no dia do evento ou acumulado nos 5 dias anteriores maior ou igual a 80 mm, 

com 18 eventos (Figura 64g). Similarmente, em um dos critérios testados para 4 dias, 
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destacam-se os mesmos números de eventos e limiar de precipitação diária, indicando 40 mm 

no dia do evento ou 65 mm acumulados em 4 dias, com R
2
 igual a 0,5499 (Figura 63e). 

Para os dias acumulados, usualmente utilizados nos alertas e ações de prevenção da 

Defesa Civil (3 dias), destacou-se o critério com precipitação diária igual ou maior a 35 mm, 

ou acumulada em 3 dias maior ou igual a 65 mm (R
2
 igual a 0,5356), pois apesar de 

apresentar um menor valor de R
2
, comparado ao critério de chuva diária de 50 mm, possui um 

maior número de eventos de deslizamentos e é mais restritivo em relação à chuva diária 

(Figura 62c e  62d). O mesmo comportamento foi observado no critério para dois dias que 

mantém o limiar de 35 mm no dia do evento e apresenta o valor de 55 mm no acumulado, 

dado o número de ocorrências consideradas (13 eventos), por ser o mais restritivo, Figura 61a. 

Por fim, através das Figuras 61 a 64, é possível notar que os quatro eventos recentes de 

deslizamentos (indicados pelas datas nas envoltórias de escorregamentos obtidas) ocorridos 

após o período utilizado no ajuste das envoltórias de escorregamentos apresentam-se 

agrupados na distribuição de deslizamentos próximos às linhas de ajuste e seriam, portanto, 

indicados através dos critérios destacados anteriormente.  
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Figura 61: Envoltórias de precipitação de 1 dia e acumulada em 2 dias antecedentes, ajustada aos eventos de deslizamento generalizados no município de Mauá - SP, critérios: 

a) 1d >= 35 mm ou 2d >= 55mm; b) 1d >= 50 mm ou 2d >= 55 mm, com a inclusão de 4 casos de deslizamentos recentes após os ajustes das envoltórias (círculos). 

 

Fontes: DAEE (2016), CEMADEN (2019), Defesa Civil de Mauá - SP e Notícias (on-line) de jornais (2019) - Elaborado pela autora. 

 

Figura 62: Envoltórias de precipitação de 1 dia e acumulada em 3 dias antecedentes, ajustada aos eventos de deslizamento generalizados no município de Mauá - SP, critérios: 

c) 1d >= 35 mm ou 3d >= 65 mm; d) 1d >= 50 mm ou 3d >= 65 mm, com a inclusão de 4 casos de deslizamentos recentes após os ajustes das envoltórias (círculos). 

  

Fontes: DAEE (2016), CEMADEN (2019), Defesa Civil de Mauá - SP e Notícias (on-line) de jornais (2019) - Elaborado pela autora. 
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Figura 63: Envoltórias de precipitação de 1 dia e acumulada em 4 dias antecedentes, ajustada aos eventos de deslizamento generalizados no município de Mauá - SP, critérios: 

e) 1d >= 40 mm ou 4d >= 65 mm; f) 1d >= 50 mm ou 4d >= 70 mm, com a inclusão de 4 casos de deslizamentos recentes após os ajustes das envoltórias (círculos). 

 

Fontes: DAEE (2016), CEMADEN (2019), Defesa Civil de Mauá - SP e Notícias (on-line) de jornais (2019) - Elaborado pela autora. 

 

Figura 64: Envoltórias de precipitação de 1 dia e acumulada em 5 dias antecedentes, ajustada aos eventos de deslizamento generalizados no município de Mauá - SP, critérios: 

g) 1d >= 40 mm ou 5d >= 80 mm; h) 1d >= 50 mm ou 5d >= 80 mm, com a inclusão de 4 casos de deslizamentos recentes após os ajustes das envoltórias (círculos). 

  

Fontes: DAEE (2016), CEMADEN (2019), Defesa Civil de Mauá - SP e Notícias (on-line) de jornais (2019) - Elaborado pela autora. 

y = 0,0043x2 - 1,0645x + 82,155 

R² = 0,5499 

0 
20 
40 
60 
80 

100 
120 
140 
160 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 P
re

ci
p

it
a

çã
o

 D
iá

ri
a

 (
m

m
) 

Precipitação Acumulada (mm) 

Critério para 1d >= 40 ou 4d >= 65 

Precipitação Deslizamento 
01/12/2018 02/12/2018 
17/02/2019 26/02/2019 
11/03/2019 Polinômio (Deslizamento) 

y = 0,0052x2 - 1,2509x + 91,622 

R² = 0,6172 

0 
20 
40 
60 
80 

100 
120 
140 
160 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 

P
re

ci
p

it
a

çã
o

 D
iá

ri
a

 (
m

m
) 

Precipitação Acumulada (mm) 

Critério para 1d >=50 ou 4d >= 70 

Precipitação Deslizamento 
01/12/2018 02/12/2018 
17/02/2019 26/02/2019 
11/03/2019 Polinômio (Deslizamento) 

y = 0,0021x2 - 0,8018x + 83,349 

R² = 0,6038 

0 
20 
40 
60 
80 

100 
120 
140 
160 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 

P
re

ci
p

it
a

çã
o

 D
iá

ri
a

 (
m

m
) 

Precipitação Acumulada (mm) 

Critério para 1d >= 40 ou 5d >= 80 

Precipitação Deslizamento 
01/12/2018 02/12/2018 
17/02/2019 26/02/2019 
11/03/2019 Polinômio (Deslizamento) 

y = 0,0026x2 - 0,9211x + 91,403 

R² = 0,6593 

0 
20 
40 
60 
80 

100 
120 
140 
160 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 
P

re
ci

p
it

a
çã

o
 D

iá
ri

a
 (

m
m

) 
Precipitação Acumulada (mm) 

Critério para 1d >= 50 ou 5d >=80 

Precipitação Deslizamento 
01/12/2018 02/12/2018 
17/02/2019 26/02/2019 
11/03/2019 Polinômio (Deslizamento) 

e f 

g h 



153 

 

 

 

 

6.4 Investigação Geotécnica: caracterização e classificação de solos do município de 

Mauá - SP. 

 

 

Preliminarmente foi realizada a descrição de amostras (representativas das geologias 

presentes no município de Mauá) in situ e, posteriormente, em laboratório, através da análise 

visual e táctil, onde o tipo de solo é estimado através de seu manuseio e visualização, Tabela 

29 e Figura 65. Observou-se que as amostras pertencentes ao embasamento geológico de 

micaxisto apresentaram resultados característicos de solo silte arenoso, podendo-se ressaltar 

ainda na amostra 01M a presença marcante de mica, conferindo a essa amostra o 

comportamento típico de solo micáceo. Já nas amostras representativas do embasamento 

geológico de granito foram identificadas frações predominantes de areia e silte. 

Segundo, Massad (2010) pode-se destacar nas regiões de clima tropical úmido a formação 

de solos residuais siltosos micáceos a partir de rochas de gnaisse e micaxisto e a formação de 

solos micáceos com partículas de argila (do feldspato) e grão de areia (do quartzo) na 

decomposição de granitos. 

 

Tabela 29: Resultado da identificação visual e táctil em laboratório das amostras de solos coletadas no 

município de Mauá - SP. 

Amostra Nº 
Tipo de solo (identificação visual 

e táctil) 

01M* Silte arenoso micáceo 

02M* Silte arenoso 

03M* Silte arenoso 

07G** Areia siltosa 

08G** Areia grossa siltosa 

09G** Areia siltosa 

 Onde: * M - embasamento de micaxisto e **G - embasamento de granito. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

As amostras coletadas possuem características de solo residual saprolítico, como 

estruturas reliquiares herdadas da rocha mãe, heterogeneidade textural e estrutural e, em 

alguns casos, cor variegada, xistosidade e estratificação (anisotropia acentuada), Figura 65, 

(NOGAMI; VILLIBOR, 1995). 
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Figura 65: Fotos das amostras de solo coletadas no Município de Mauá - SP. 

 

 
Fonte: própria autora.  

 

Na Figura 66 pode-se observar a distribuição do tamanho das partículas presentes nos 

solos das amostras analisadas. Conforme a escala granulométrica estabelecida pela ABNT 

(NBR 6502/1995), os pedregulhos são compostos por partículas com diâmetro entre 60 mm a 

2,0 mm, as areias grossas entre 2,0 mm a 0,6 mm, as areias médias entre 0,6 mm a 0,2 mm, as 

areias finas entre 0,2 mm a 0,06 mm, sendo estas frações do solo visíveis ao olho nu. Já os 
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grãos de silte e argila são invisíveis ao olho nu e variam entre 0,06 a 0,002 mm e entre 0,002 a 

0 mm, respectivamente.  

 Assim, analisando-se a textura do material retido em cada peneira utilizada no processo 

de peneiramento das amostras (Figura 66 e Tabela 30), verificou-se que existe uma 

predominância de partículas médias e finas, sendo a fração de finos (silte e argila) superior a 

50% nas amostras 02M e 09G.  

De acordo com a classificação de Meireles (1967 apud BASTOS, 1999), em função das 

porcentagens passantes na peneira de nº 200, as amostras 01M, 02M, 08G e 09G classificam-

se como pouco erodíveis (porcentagem de finos superior a 40%), já as amostras 03M e 07G 

são mais suscetíveis aos processos de erosão hídrica (porcentagem de finos entre 20% e 40%) 

e, portanto, apresentam menor resistência a ação da água.  

 

Figura 66: Curvas granulométricas das amostras representativas dos compartimentos geológicos presentes no 

município de Mauá - SP, resultado dos ensaios de peneiramentos. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Assim, na Tabela 30, pode-se observar os valores dos índices de consistências (Limites 

de Atterberg), que correspondem à mudança do comportamento dos solos finos de acordo 

com o teor de umidade. O Índice de Plasticidade (IP) é a diferença entre o limite de liquidez e 

o de plasticidade. Ele fornece informações sobre a faixa de plasticidade do solo, portanto, 

quanto maior for o IP, mais elevada será sua plasticidade (Tabela 31). 
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Tabela 30: Caracterização geotécnica das amostras coletadas e representativas dos compartimentos geológicos 

do Município de Mauá - SP. 

RESULTADOS – ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO GEOTÉCNICA 

Amostras 

FRAÇÃO FINA 

(%) 
AREIA (%) 

P 

(%) 

LL 

(%) 

LP 

(%) 

IP 

(%) 
Wnat 

A + S F M G 

01M 48,17 51,78 0,06 0,00 0,00 42,79 36,05 6,75 15,36 

02M 56,65 40,27 0,08 0,00 0,00 42,41 33,98 8,43 17,77 

03M 30,70 65,56 3,37 0,20 0,17 29,39 26,36 3,03 10,48 

07G 38,72 36,28 22,31 2,68 0,00 - - NP 17,68 

08G 40,15 38,45 21,04 0,36 0,00 - - NP 10,64 

09G 55,63 29,29 15,07 0,00 0,00 - - NP 22,33 

Onde: A - Argila; S - Silte; Areia F - Areia Fina; Areia M - Areia Média; Areia G - Areia Grossa;  

P - Pedregulho; LL - Limite de Liquidez; LP - Limite de Plasticidade;  

IP - Índice de Plasticidade; NP - Não Plástico; Wnat -Teor de Umidade Natural. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Observa-se na Tabela 30 que amostras 07G a 09G foram consideradas não plásticas, e as 

amostras 01M a 03M apresentaram baixa plasticidade de acordo com o valor do índice de 

plasticidade obtido. De acordo com Fiori e Carmignani (2009), as amostras 01M e 03M 

podem ser classificadas como levemente plásticas e a 02M como moderadamente plástica 

(Tabela 31).  

 

Tabela 31: Classificação da plasticidade dos solos com base no IP. 

Denominação Índice de Plasticidade 

Não plásticos IP < 1 

Levemente plásticos 1 < IP < 7 

Moderadamente plásticos 7 < IP < 17 

Altamente plásticos 17 < IP < 35 

Extremamente plásticos IP > 35 

         Fonte: Fiori e Carmignani, 2009. 

 

Através dos resultados obtidos nos ensaios de granulometria e limites de consistência 

(Figura 65 e Tabela 30), de acordo com a Classificação SUCS (Tabela 32), as amostras 01M, 

03M, 07G e 08G foram classificadas como areias siltosas (SM); e as amostras 02M e 09G 

apresentaram características de siltes de baixa plasticidade (ML). Segundo a Classificação 

HRB, as amostras foram categorizadas no grupo dos solos siltosos, com exceção da amostra 

03, que foi classificada no subgrupo dos solos granulares com tipologia de pedregulhos ou 

areias siltosas ou argilosas (Tabela 32). 
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Tabela 32: Classificação geotécnica das amostras coletadas no município de Mauá - SP.  

Amostra Nº SUCS HRB 

01M* SM A5 

02M* ML A5 

03M* SM A-2-4 

07G** SM A4 

08G** SM A4 

09G** ML A4 

Onde: ML: siltes inorgânicos - areias muito finas - areias finas siltosas e argilosas; SM: areia siltosas - mistura 

de areia e silte; A-2-4: pedregulho ou areias siltosas ou argilosos; A-4: solos siltosos não plástico ou 

moderadamente plástico; A-5: solos siltosos de caráter diatomáceo ou micáceo. Obs.: *Micaxisto e/ou  

meta-arenitos de médio grau metamórfico, inclui também xistos em zonas de movimentação tectônica;  

** granodioritos normais ou em partes gnaissicos, equigranulares ou porfróides. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Na  Tabela 33, pode-se observar algumas das propriedades esperadas para os grupos (SM 

e ML), nos quais enquadram-se as amostras coletadas, de acordo com a classificação SUCS. 

 

Tabela 33: Propriedades esperadas para as amostras representativas do Município de Mauá - SP, segundo o 

Sistema de Classificação SUCS.  

Símbolo do 

Grupo 

Permeabilidade 

(Compactado) 

Resistência 

Compactada e 

Saturada 

ɣdmax 

(Kg/m
3
) 

Características de 

Drenagem 

SM 
Semipermeável a 

permeavél 
Boa 17,5 a 20,0 Regular a má 

ML 
Semipermeável a 

permeavél 
Regular 15,0 a 19,0 Regular a má 

Fonte: Pastore e Fontes, 1998 - Adaptado pela autora. 

 

Segundo a classificação de GRAY & SOTIR (1996 apud PAIVA, 2004), as amostras 02M 

e 09G podem ser consideradas um pouco mais erodíveis que as amostras 01M, 03M, 07G e 

08G. Entretanto, de acordo com a hierarquia estabelecida por esses autores para os grupos da 

classificação SUCS, as cinco amostras pertencem aos grupos com menor resistência da ação 

da água: siltes de baixa plasticidade (ML) e areias siltosas (SM), respectivamente. 

 Além disso, de acordo com Nogami e Villibor (1995), a presença de mica, na fração silte 

de solos saprolíticos, pode conferir propriedades peculiares ao comportamento desses solos 

quando compactados, como elevada velocidade de expansão. Segundo Bandrão et al. (2006 

apud CARVALHO; LUIZ; GONÇALVES, 2012) essa característica mineralógica contribui 

para a diminuição da condutividade hidráulica devido a redução e bloqueio dos poros durante 

o processo de expansão, influênciando desta forma na atenuação do processo de infiltração da 

água no solo. 

As amostras coletadas superficialmente de horizontes representativos de dois 

embasamentos geológicos da região, micaxisto e granito, presentes nas áreas de alta e média 
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suscetibilidade aos movimentos de massa (IPT e CPRM, 2015) e de muito alta a média 

concentração de registros de deslizamentos (Figura 34) no período de janeiro de 2010 a março 

de 2018, foram classificadas segundo a metodologia classificatória desenvolvida para solos 

tropicais: MCT - Miniatura Compactado Tropical (NOGAMI; VILLIBOR, 1995) e MCT - M 

- Miniatura Compactado Tropical (VERTAMATTI, 1988).   

Analisando-se os valores dos parâmetros classificatórios da metodologia MCT, obtidos 

para as amostras coletadas (Tabela 34) e gráficos elaborados na determinação destes 

coeficientes, por meio dos ensaios de compactação Mini-MCV e Perda de Massa por Imersão 

(Apêndice H), observa-se que os valores do coeficiente c’ (coeficiente angular de uma reta 

representativa da curva Mini-MCV=10) obtidos estão dentro da faixa de variação entre 1,0 e 

1,5. Segundo Nogami e Villibor (2009), este coeficiente é característico de solos de vários 

tipos granulométricos, entre eles: areias siltosas, areias argilosas, argilas arenosas, argilas 

siltosas etc.  

De acordo com os dados obtidos (Tabela 34) na classificação MCT a amostra 01M 

pertence ao grupo NS’, que reúne solos siltes caolinícos e micáceos, siltes arenosos e siltes 

argilosos não-lateríticos; e a amostra 07G pertence ao grupo LA’, laterítico arenoso. 

Entretanto, analisando-se a localização dos valores de c’ e e’ para ambas as amostras, 

observa-se que estão próximos ao limite que separa estes grupos do grupo NA’, característico 

dos solos não lateríticos arenosos (areias siltosas e areias argilosas), Figura 67. 

Na classificação MCT-M que inclui os solos transicionais (VERTAMATTI, 1988) a 

amostra 01M continua a pertencer ao grupo NS’, Tabela 34 e no ábaco na Figura 68. Já a 

amostra 07G passa a pertencer ao grupo TA’, que engloba os solos transicionais arenosos, 

sendo mais condizente às características texturais e estruturais observadas em campo por meio 

de procedimentos de identificação visual e táctil e, posteriormente, confirmados em 

laboratório. Observa-se ainda que a amostra 01M apresenta-se no ábaco na Figura 68 

posicionada próxima ao grupo TA’ e a amostra 07G, próxima ao grupo LA’.  
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Tabela 34: Parâmetros classificatórios da metodologia MCT obtidos para as amostras analisadas. 

Amostra 
Parâmetros Classificatórios MCT Classificação 

c’ e’ Pi (%) d’ MCT MCT-M 

01M 1,05 1,5 296,0 30,55 NS’* NS’** 

07G 1,0 1,1 105,0 48,0 LA’* TA’*** 

Nota: Classificação MCT: *Próximo ao grupo NA’; Classificação MCT-M: **Próximo ao grupo TA’; 

Classificação MCT-M: ***Próximo ao grupo LA’. 

Onde: 

c’: coeficiente de deformabilidade; 

; 

Pi: Perda de massa por imersão com fator de correção igual 1; 

d’: coeficiente angular da curva de compactação referente à energia de 12 golpes no ensaio de Mini-MCV. 

 

Figura 67: Classificação das amostras 01M (    ) e 07G (    ) no ábaco MCT, segundo os valores obtidos de c’ e’.  

  
Nogami e Villibor, 1995 - Adaptado pela autora. 

 

Figura 68: Classificação das amostras 01M (    ) e 07G (   ) no ábaco MCT-M, segundo os valores obtidos de c’ 

e’.  

  
Fonte: Vertmatti, 1988 - Adaptado pela autora. 
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Durante o ensaio de Perda de Massa por Imersão foi possível avaliar o comportamento do 

solo compactado imerso em água, como pode se observado nas Figuras 69 e 70. E, juntamente 

com os valores obtidos de perda de massa por imersão - Pi (%), foi possível verificar o 

potencial de erodibilidade diferente nas amostras analisadas, sendo observada uma baixa 

resistência à ação da água na amostra representativa dos horizontes de micaxisto (amostra - 

01M), Tabela 34.  

 

Figura 69: Perda de massa inicial (a) e após 4 horas de imersão (b) depois do ensaio de compactação Mini-MCV, 

corpo de prova da amostra 01M. 

   
Fonte: Própria autora.  

 

Figura 70: Perda de massa inicial (a) e após 4 horas de imersão (b) depois do ensaio de compactação Mini-MCV, 

corpo de prova da amostra 07G. 

 
Fonte: Própria autora.  

a b 

a b 
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Damasceno, Santos e Paiva (2018) ao compararem o comportamento de solos de mesmo 

embasamento geológico (dos municípios de Santo André e Ribeirão Pires - SP, pertencentes à 

Região do Grande ABC) e com mesma classificação MCT das amostras 01M e 07G 

observaram, por meio do ensaio de perda de massa por imersão modificado, que a 

desagregação das amostras indeformadas (nas condições estruturais de campo), quando 

submersas em água, na condição de teor de umidade inicial seco. Os autores notaram que a 

amostra pertencente ao grupo NS’/TA’ (MCT/MCT-M) apresentou uma alta perda de massa 

por imersão, comparando-se aos teores de umidade natural e saturado. Já a amostra do grupo 

LA’/NA’ (MCT/MCT-M) apresentou valores baixos de perda de massa por imersão 

independente da condição do teor de umidade inicial, isto é, maior resistência à ação da água 

da chuva.  

Ressalta-se que grupo NS’ (saprolíticos silto-arenosos), os solos, quando compactados, 

segundo Nogami e Villibor (1995), possuem: baixa capacidade de suporte, baixo módulo de 

resiliência, elevada erodibilidade e expansibilidade, elevado coeficiente de absorção e média 

permeabilidade. Em condições naturais, possuem baixa massa específica aparente seca e, em 

geral, têm baixa capacidade de suporte e são colapsíveis, tendo uma variação observada em 

campo do grau de erodibilidade (em taludes de corte) de média a elevada. Estes fatores estão 

relacionados com peculiaridades deste tipo de solo, que explicam, também, o alto grau de 

erodibilidade observado no ensaio de perda de massa por imersão (para todos os teores de 

umidade, principalmente os mais secos). Portanto, analisando-se os valores de d´, c´, Pi e e’, 

paralelamente às características geomecânicas deste tipo de solo, conclui-se que, em geral, é 

notadamente suscetível à erosão hídrica, principalmente em encostas urbanas, onde as 

interferências antrópicas são mais intensas, contribuindo para os baixos valores de limiares 

críticos de precipitação observados na análise da relação entre precipitação e deslizamentos 

no município de Mauá - SP.  

Buscando-se inferir sobre o comportamento hidromecânico do solo próximo a sua 

estrutura de campo, foi realizado o ensaio de granulometria modificado, pois é de 

conhecimento que a variação da permeabilidade saturada está relacionada à presença de 

macroporos no solo (FUTAI; CECÍLIO JR; ABRAMENTO, 2012). Segundo Bandeira e 

Coutinho (2017), a agregação das partículas finas, resultando em uma estrutura porosa, 

contribui para a infiltração da água da chuva nos horizontes e, consequentemente, para o 

aumento da saturação do solo e redução dos parâmetros de resistência. 
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Comparando as curvas granulométricas das amostras com e sem destorroamento, 

dispersão e uso de defloculante, observa-se que em ambas as amostras, representativas dos 

embasamentos geológicos de micaxisto e granito, ocorreu uma sedimentação mais rápida no 

ensaio de granulometria modificado, denotando a presença de partículas de solo agrupadas 

(torrões ou grumos) na estrutura de campo (PINTO, 2006), curvas de distribuição 

granulométricas das Figuras 71 e 72, e Tabela 35. Desta forma, a estabilidade estrutural das 

agregações apresentada pelos solos in situ pode contribuir para o aumento da permeabilidade 

destes solos (BRESSANI et al. 1997), principalmente na amostra 07G, onde observa-se uma 

maior agregação entre partículas de silte e argila, ou entre frações finas e partículas médias e 

grossas. 

 

Figura 71: Curvas granulométricas com e sem destorroamento, dispersão e defloculante do solo residual de 

micaxisto (amostra 01M). 

 

Onde: CD - com defloculante; SD - sem destorroamento, defloculante e dispersão (ensaio de granulometria 

modificado). 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Figura 72: Curvas granulométricas com e sem destorroamento, dispersão e defloculante do solo residual de 

granito (amostra 07G). 

 

Onde: CD - com defloculante; SD - sem destorroamento, defloculante e dispersão (ensaio de granulometria 

modificado). 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Tabela 35: Percentuais das diferentes frações de solo obtidas na análise granulométrica com e sem 

destorroamento, dispersão e defloculante de amostras representativas dos solos residuais de micaxisto (amostra 

01M) e granito (amostra 07G). 
RESULTADOS – PERCENTUAIS DAS DIFERENTES 

FRAÇÕES GRANULOMÉTRICAS 

Amostras 

FRAÇÃO 

FINA (%) 
AREIA (%) P 

(%) 
A S F M G 

01M-CD 17,00 27,00 52,43 3,55 0,01 0,00 

01M-SD 6,50 7,50 69,77 15,5 1,08 0,00 

07G-CD 22,31 16,69 18,68 25,21 15,40 1,71 

07G-SD 6,00 9,00 11,84 26,46 27,44 19,26 

Onde: A - Argila; S - Silte; Areia F - Areia Fina; Areia M - Areia Média; Areia G - Areia Grossa;  

P - Pedregulho; CD - com defloculante; SD - sem destorroamento, defloculante e dispersão (ensaio de 

granulometria modificado). 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Ainda, analisando as amostras 01M e 07G por meio dos resultados obtidos na 

granulometria modificada, onde pode-se verificar as características texturais e da estabilidade 

das agregações presentes nas amostras analisadas, observadas na Figura 73, de acordo com a 

descrição dos grupos classificados nos sistema SUCS e HRB, pode-se verificar que as 

amostras não tiveram alteração no grupo que se enquadram na classificação SUCS, mas 

obtiveram alteração na classificação HRB podendo pertencer a amostra 01M grupo A-2-5 
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(sendo englobado no conjunto de solos A-2 os solos arenosos: pedregulhos ou areia siltosas 

ou argilosas) e a 07G ao A-1-b (sendo o grupo A1 dos solos que são pedregulhos ou areias), 

demostrando que, nas condições texturais de campo, as amostras analisadas possuem 

característica de comportamento hidromecânico peculiar ao grupo das areias. Assim, na 

textura de campo, as amostras apresentam torrões (agregações de partículas) que contribuem 

para o aumento da permeabilidade destes horizontes.  

 

Figura 73: Comparação entre as amostras deformadas nas condições: teor de umidade natural, seco ao ar e 

destorroado.  

 

 
Fonte: Própria autora. 

 

Na Figura 74 observa-se a estrutura heterogênea de campo dos horizontes saprolíticos de 

granito e micaxisto, respectivamente. Nota-se a presença marcante de foliações (planos de 
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fraqueza) na amostra de micaxisto e na amostra de granito um marcante arranjo textural 

granular típico de horizontes jovens residuais. 

 

Figura 74: Estrutura de campo das amostras indeformadas dos horizontes de micaxisto e granito.  

 
Fonte: Laboratório de Geotecnia da UFABC- Adaptado pela autora. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por meio deste estudo, pode-se verificar a importância da caracterização dos padrões de 

precipitação diária local para a compreensão da relação entre as frequências de deslizamento e 

a categoria de precipitação diária e mensal para o município de Mauá - SP. A observação de 

um ciclo sazonal parecido entre tais variáveis reforça a relação existente entre esses eventos.  

Os registros de ocorrências de deslizamentos na cidade de Mauá (de janeiro de 2010 a 

março de 2018) indicam que o bairro do Jardim Zaíra apresenta o maior número de 

deslizamentos (isolados e generalizados), devido às suas características de ocupação urbana 

(por exemplo, moradias com pouca infraestrutura, sistema de drenagem superficial precário, 

lançamento de carga na crista e meia encosta, entre outros), condições geomorfológicas 

(como alta declividade e relevo de morro alto/baixo) e geologia predominante de micaxisto 

(solos saprolíticos micáceos pouco espessos nas áreas de maior declividade).  

Por meio da análise descritiva exploratória, foi possível observar que a precipitação local 

possui uma marcante sazonalidade com maiores intensidades nos meses de novembro a março 

e período seco no inverno, havendo uma alta variabilidade temporal, conforme observada pela 

análise boxplot. A análise dos limiares quantílicos mostrou que os meses chuvosos 

apresentaram maior variabilidade de precipitação e permitiu a identificação de anos extremos. 

Foram observados, em alguns anos, valores extremos atípicos de precipitação que coincidiram 

com registros de maiores números de deslizamentos, por exemplo, dezembro de 2009 e 

janeiro de 2010.  

A partir das análises realizadas neste trabalho, verificou-se que os meses com mais 

eventos de deslizamentos foram de janeiro a março, coincidindo com o período chuvoso. No 

entanto, os máximos de chuva/deslizamentos nem sempre estão associados, o que sugere a 

importância da distribuição da precipitação, entre outros fatores, como características do meio 

físico.  

Os eventos extremos atípicos podem acontecer em qualquer época do ano, embora 

apresentem nos meses mais chuvosos uma maior frequência. Verificou-se uma maior 

frequência de deslizamentos em meses muito chuvosos e em dias chuvosos (considerando os 

limiares quantílicos diários determinados para a região). Demonstra-se, com isso, a 

importância de se estudar mais profundamente a relação da chuva diária com a acumulada no 

período hidrológico para se determinar os limiares críticos de precipitação na deflagração dos 

processos geodinâmicos, além de ser considerada a interferência antrópica nessa relação. 



167 

 

 

 

 

A constatação do aumento da frequência de deslizamentos após o início da estação 

chuvosa pode estar relacionada à influência de chuvas prolongadas no processo de 

instabilização das encostas, pois o aumento do grau de saturação do solo, devido à infiltração 

da água da chuva, reduz os parâmetros de resistência do material. Gera-se, assim, um aumento 

das poropresões negativas e, no caso de fluxo, forças de percolação no maciço, o que provoca 

a diminuição da coesão aparente e, por conseguinte, a diminuição da resistência ao 

cisalhamento. Isso implica em um aumento da suscetibilidade à ocorrência de deslizamentos 

na incidência de chuvas de diferentes intensidades e durações. 

Os resultados da análise da frequência de deslizamentos por dias consecutivos de 

precipitação indicaram que sejam testados, no mínimo, até cinco dias de chuva para se 

estabelecer o número de dias efetivos na deflagração dos deslizamentos. A comparação entre 

os limiares críticos determinados através dos gráficos de dispersão dos eventos de 

precipitação com e sem ocorrência de deslizamento, considerando os valores acumulados e 

consecutivos de 1 a 5 dias anteriores ao dia da ocorrência, demostrou que as ocorrências 

independem da persistência da chuva (número de dias consecutivos), sendo necessário apenas 

caracterizar a precipitação acumulada em dias anteriores, independente da distribuição da 

chuva. Este aspecto pode decorrer da variabilidade da precipitação e das condições estruturais 

do solo in situ, que por sua vez está atrelada ao desenvolvimento das frentes de saturação e, 

por conseguinte, na redução da estabilidade do talude/encosta. Ainda, os baixos valores de 

limites de precipitação identificados podem ser justificados não somente pelas condições 

geológicas e geomorfológicas, mas também pela dinâmica e magnitude das intervenções 

antrópicas na região.  

Através da elaboração da envoltória de escorregamentos pôde-se determinar com maior 

eficácia a relação numérica entre a precipitação diária e acumulada anterior (de 2 a 5 dias) às 

datas dos deslizamentos generalizados, visando levar em conta as condições da distribuição da 

precipitação acumulada e a condição de pré-saturação do solo. As envoltórias de 

escorregamentos obtidas, para diferentes critérios de precipitação diária e acumulada anterior 

à ocorrência, mostraram que quanto maior o valor acumulado de precipitação, menor será a 

intensidade da precipitação diária necessária para deflagrar os escorregamentos.  

Ainda nesta análise, foi possível observar que em períodos sem chuva nos dias anteriores, 

os deslizamentos tenderão a ocorrer com precipitações superiores a 70 mm no dia do evento, 

podendo ser observada uma elevação deste valor com o aumento do número de dias secos 

anteriores, conforme demonstrado pelas equações obtidas. Ressalta-se que na área acima das 
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envoltórias existe uma tendência às ocorrências de deslizamentos com precipitações diárias 

mais elevadas (no dia do evento), sendo estes valores reduzidos com o aumento dos 

acumulados em dias anteriores (ocorrências acima e abaixo da curva). De modo geral, os 

critérios indicaram o total diário de 35 mm como o mais restritivo, independente do valor 

acumulado em dias anteriores às ocorrências. Esta influência da precipitação diária e 

acumulada foi verificada também nos quatro casos de deslizamentos recentes, adicionados aos 

gráficos das envoltórias de escorregamentos, mostrando que eles poderiam ser previstos, por 

meio dos resultados desta pesquisa, com maior antecedência mediante o uso de previsões 

meteorológicas confiáveis.  

Assim, por meio da análise das envoltórias de escorregamentos obtidas neste estudo, 

considerando-se além do R
2
, a quantidade de eventos generalizados apresentados e o valor 

mais restritivo de precipitação diária, destacaram-se os seguintes limiares críticos de 

precipitação para o município de Mauá - SP: 

 Precipitação diária no dia da ocorrência maior ou igual a 35 mm ou acumulada de 

dois dias anteriores ao deslizamento maior ou igual a 55 mm;  

  Precipitação diária no dia da ocorrência maior ou igual a 35 mm ou acumulada de 

três dias anteriores ao deslizamento maior ou igual a 65 mm;  

 Precipitação diária no dia da ocorrência maior ou igual a 40 mm ou acumulada de 

quatro dias anteriores ao deslizamento maior ou igual a 65 mm;  

 Precipitação diária no dia da ocorrência maior ou igual a 40 mm ou acumulada de 

cinco dias anteriores ao deslizamento maior ou igual a 80 mm. 

Comparando-se as características geológico-geotécnicas dos horizontes pedológicos 

presentes na área com maior frequência de deslizamentos (região de solo de micaxisto) e na 

área onde há uma menor frequência (solo de granito), foi possível observar a influência 

significativa destas características na maior suscetibilidade aos processos geodinâmicos e 

correlatos.  

No que tange o comportamento geomecânico dos horizontes pedológicos da região, 

devido às pecularidades presentes nos solos tropicais, a investigação da textura destes em 

estado natural (sem desagregação das partículas) foi realizada para melhor compreensão do 

processo de infiltração e saturação dos horizontes, já que tais fatores associam-se à 

deflagração de processos geodinâmicos. Foi observado que os solos da região, entre as 

amostras de micaxisto e granito, apresentam uma estrutura heterogênea em campo (por 

exemplo, presença de orientação mineralógica no caso dos horizontes de micaxisto) a qual 
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pode contribuir para o aumento da permeabilidade dos horizontes, que também está atrelado a 

outras características do meio físico, como as condições geomorfológicas da região.  

Sobre o comportamento geomecânico dos horizontes de micaxisto e granito in situ, 

observa-se que ambos horizontes, considerando a estrutura de campo, apresentam certa 

resistência à ação da água. Entretanto, nesses horizontes, na estrutura remoldada (caso típico 

das alterações antrópicas - aterros lançados) observa-se uma diminuição dessa resistência, em 

especial, no caso dos horizontes de micaxisto, que apresentam planos de fraqueza, fração 

siltosa marcante e presença acentuada de mica. Acredita-se, portanto, que tais características 

justiquem o aumento de deslizamentos e processos correlatos em áreas com maior interveção 

antrópica. Além disso, nos trabalhos de campo e nos registros da Defesa Civil dos eventos de 

deslizamentos tem-se também a mobilização de material de origem antrópica, isto é, aterros 

constituídos de uma mistura de materiais: solo e entulho de origem diversa. Desta forma, 

justifica-se uma variação de limiares, apresentados no meio técnico por diferentes autores 

para regiões com ou sem intervenção antrópica. Desta forma, justifica-se uma redução dos 

limiares apresentados nas envoltórias de escorregamentos determinadas para a região de 

estudo (que apresenta um considerável nível de intervenção antrópica) quando comparados 

aos limiares, anteriormente apresentados por outros autores para a Região do Grande ABC. 

Acredita-se, por conseguinte, que estudos para determinação de limiares críticos de 

precipitação devem ser realizados por meio de investigações que considerem as características 

das intervenções antrópicas, além dos condicionantes geológicos e geomorlógicos. 

Espera-se que por meio dos resultados obtidos nesse estudo, que viabilizaram, além da 

determinação de parâmetros de chuva crítica para o município de Mauá, a inferência da 

suscetibilidade dos solos da região aos processos geodinâmicos e correlatos, que se possa:  

 Ajudar na compreensão dos processos envolvidos na relação chuva-deslizamento; 

 Auxiliar na decisão de possíveis ações de prevenção a deslizamentos e processos 

correlatos em áreas urbanas, presentes nos planos e sistemas de alerta municipais; 

 Contribuir para o aprofundamento da compreensão de fatores geoambientais que 

auxiliam na deflagração dos movimentos de massa; 

 Contribuir para a elaboração dos mapas de risco, suscetibilidade e de aptidão à 

urbanização; 

 Auxiliar tanto na elaboração como na atualização de bancos de dados de 

ocorrências de deslizamentos e chuva crítica.  
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Em complemento, acredita-se que, por meio da revisão bibliográfica realizada, foi possível 

apresentar um panorama geral das propostas de relação entre escorregamento e precipitação 

no Brasil, tendo em vista auxiliar possíveis ações de prevenção de deslizamentos em áreas 

urbanas e contribuir para o aprofundamento da compreensão dos limiares críticos de 

precipitação e do comportamento geomecânico dos horizontes tropicais.  

Ainda, a sistematização e a espacialização dos dados de deslizamentos do município de 

Mauá podem auxiliar em estudos futuros da relação entre a precipitação e os escorregamentos 

na região, bem como a descrição, caracterização e classificação do solo da área com maior 

incidência de deslizamentos, pois a região ainda possui poucos dados sobre as condições e 

comportamentos hidromecânicos dos horizontes.   

Ressalta-se que as ações antrópicas que caracterizam o uso e a ocupação do solo das áreas 

urbanas do município de Mauá podem ser um fator que influencia na determinação dos baixos 

limiares críticos de precipitação observados neste estudo empírico da relação entre a 

precipitação e os escorregamentos. E acredita-se que intensificam ainda mais a importância da 

atualização da investigação da relação entre a precipitação e o deslizamento na região devido 

à dinâmica de transformação das formas de relevo e condições do solo em períodos curtos. 

Portanto, estudos com esta abordagem podem contribuir para a melhoria dos programas e 

planos utilizados pelas defesas civis e na diminuição dos danos humanos por ocorrências de 

processos geodinâmicos, auxiliando, portanto, na implantação de medidas preventivas na 

gestão do risco e planejamento da expansão urbana no Brasil. No entanto, a viabilidade e a 

confiabilidade deste tipo de estudo dependem da qualidade dos dados, sendo necessário um 

longo registro de chuvas e deslizamentos, ininterrupto, que represente de forma significativa o 

que ocorre na região estudada. Ressaltando-se, ainda, a importância da investigação da 

suscetibilidade aos processos geodinâmicos e correlatos para um número maior de amostras e 

horizontes distintos, considerando também os tipos de intervenções antrópicas e as condições 

geomorfológicas e geotécnicas da região de estudo. 
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8. SUGESTÃO TRABALHOS FUTUROS 

 

Diante da variabilidade das características do meio físico do município estudado, é 

recomendada a elaboração de estudos específicos da relação entre a precipitação e 

deslizamentos e detalhados para sub-regiões do município com distintas características de 

solo (principalmente, micaxisto e granito), precipitação e adensamento populacional.  

Dado o empirismo presente na caracterização de limiares críticos de precipitação, é 

importante uma revisão contínua dos limiares, mediante a atualização da base de dados chuva 

e/ou deslizamentos. 

Para um melhor entendimento das características geotécnicas dos horizontes tropicais, 

assim como da tipologia e magnitude das interferências antrópicas, que contribuem para a 

instabilização dos taludes/encostas e redução dos limiares críticos de precipitação, 

recomenda-se a realização de ensaios e mapeamentos geotécnicos in situ e a investigação dos 

parâmetros hidrogeológicos e geomorfológicos.  

Por fim, para o desenvolvimento de envoltórias de escorregamento com maior acurácia, 

sugere-se a elaboração de limiares por tipologia e magnitude de deslizamentos e também por 

características das interferências antrópicas (em áreas de corte e aterro), utilizando dados 

horários.  
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APÊNDICE 

 

APÊNDICE A - Tabelas da porcentagem de falha por estação pluviométrica 

 

Tabela A.1: Estações pluviométricas em operação no município de Mauá (SP), com suas coordenadas 

geográficas e períodos disponíveis.  

Código ANA 
Nome da 

Estação 
Latitude Longitude 

Órgão 

Responsável 

Dados 

Disponíveis 

Período 

Disponível 

2346462 PB Noemia -23,6675 -46,446944 DAEE-SP 
Diários e 

mensais 

01/1999 -

12/2016 

2346465 PB Zaíra -23,650556 -46,440556 DAEE-SP 
Diários e 

mensais 

01/1999 -

12/2016 

2346578 Mauá_Feital -23,656944 -46,425000 CEMADEN Horários  
01/2014 - 

04/2019 

2346578 
Mauá_Jardim 

Oratório 
-23,656111 -46,463889 CEMADEN Horários 

01/2014 - 

04/2019 

2346580 
Mauá_Jardim 

Capuava 
-23,653889 -46,490000 CEMADEN Horários 

11/2013 - 

04/2019 

2346581 
Mauá_Jardim 

Anchieta 
-23,688056 -46,465000 CEMADEN Horários 

11/2013 - 

04/2019 

2346582 
Mauá_Vila 

Carlina 
-23,698889 -46,483889 CEMADEN Horários 

11/2013 - 

04/2019 

2346583 
Mauá _Parque 

das Américas 
-23,686944 -46,446944 CEMADEN Horários 

11/2013 - 

04/2019 

2346584 
Mauá _Jardim 

Paranavaí 
-23,646111 -46,453889 CEMADEN Horários 

11/2013 - 

04/2019 

2346585 
Mauá _Jardim 

Zaíra 
-23,648056 -46,443889 CEMADEN Horários 

11/2013 - 

04/2019 

Fonte: HidroWeb - ANA (Agência Nacional das Águas, 2018), DAEE (2018) e CEMADEN (2019). 

 

Tabela A.2: Estações do DAEE: PB Zaíra, PB Noemia e Vila Tanque (de 1999 a 2016, primeiro período de 

sobreposição das estações utilizadas para preenchimento da estação PB Zaíra), dados com falhas. 

Estações Pluviométricas Nº de Falhas Falhas (%) 

PB Zaíra 139 2,11 

PB Noemia 143 2,17 

Vila Tanque 68 1,20 

Fonte: DAEE, 2016 - Elaborado pela autora. 

 

Tabela A.3: Estações do DAEE: PB Zaíra, PB Noemia e Vila Tanque (período de 2010 a 2016, coincidente com 

os dados de deslizamentos), dados com falhas. 

Estações Pluviométricas Nº de Falhas Falhas (%) 

PB Zaíra 114 4,46 

PB Noemia 119 4,65 

Vila Tanque 43 1,68 

Fonte: DAEE, 2016 - Elaborado pela autora. 
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Tabela A.4: Estações do CEMADEN (período de 2014 a 2018*, coincidente com os dados de deslizamentos), 

dados com falhas. 

Estações Pluviométricas Nº de Falhas Falhas (%) 

Jardim Zaíra 374 24,11 

Vila Carlina 967 62,35 

Jardim Paranavaí 368 23,73 

Feital 368 23,73 

Parque das Américas 485 31,27 

Jardim Oratório 471 30,37 

Jardim Anchieta 368 23,73 

Jardim Capuava 368 23,73 

*Período: até março de 2018. Fonte: CEMADEN, 2018 - Elaborado pela autora. 

 

Tabela A.5: Dados com falhas no segundo período de sobreposição das estações utilizadas para preenchimento 

da estação PB Zaíra (2014 a 2016). 

Estações Pluviométricas Órgão Responsável Nº de Falhas Falhas (%) 

PB Zaíra DAEE 20 1,82 

PB Noemia DAEE 27 2,46 

Vila Tanque DAEE 19 1,73 

Jardim Zaíra CEMADEM* 374 34,28 

Jardim Paranavaí CEMADEM* 368 33,66 

              *Falhas observadas principalmente no ano de 2014. Fontes: DAEE (2016)  

e CEMADEN (2018) - Elaborado pela autora. 
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APÊNDICE B - Gráficos e tabelas da análise da consistência dos dados de precipitação: 

1999 a 2016 
 

Figura B.1: Gráfico de comparação da precipitação mensal da estação PB Zaíra e média das vizinhas (Vila 

Tanque e PB Noemia), e análise da precipitação média mensal em relação a cada estação vizinha de 1999 a 

2016.  

 

  
Fonte: DAEE, 2016 - Elaborado pela autora. 

 

Figura B.3: Gráfico de comparação da precipitação diária (em dias com chuva) da estação PB Zaíra e diária 

média das vizinhas (Vila Tanque e PB Noemia) e análise em relação a cada estação vizinha de 1999 a 2016. 

 

  
Fonte: DAEE, 2016 - Elaborado pela autora. 
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Figura B.5: Comparação entre o número médio de dias com chuva e média diária nas estações PB Zaíra, PB 

Noemia e Vila Tanque de 1999 a 2016.   

  
Fonte: DAEE, 2016- Elaborado pela autora. 

 

Tabela B.1: Comparação entre os intervalos de precipitação diária por categoria de precipitação determinada 

através da metodologia dos limiares quantílicos para todo período (de 1999 a 2016) para as estações PB Zaíra, 

PB Noemia e Vila Tanque.  

Estação 

Pluviométrica 

 

Categoria de Precipitação 

Muito 

seco 
Seco Normal Chuvoso Muito Chuvoso 

q ≤ 0,15 0,15 < q ≤ 0,35 0,35 < q ≤ 0,65 0,65 < q ≤ 0,85 q > 0,85 

PB Zaíra 0,6 0,6 2,2 2,2 9,0 9,0 22,2 22,2 

PB Noemia 0,6 0,6 2,2 2,2 9,0 9,0 20,5 20,5 

Vila Tanque 0,7 0,7 2,5 2,5 9,4 9,4 21,8 21,8 

Fonte: DAEE, 2016 - Elaborado pela autora. 

 

Tabela B.2: Comparação entre os valores de percentil de 95% por mês nas estações PB Zaíra, PB Noemia e Vila 

Tanque de 1999 a 2016.  

Mês/ Estação 

Pluviométrica 

Valores de P95% 

PB Zaíra PB Noemia Vila Tanque 

Janeiro 50,2 46,9 53,0 

Fevereiro 48,2 44,7 49,6 

Março 51,8 48,4 44,2 

Abril 31,9 33,7 33,2 

Maio 25,1 25,1 21,7 

Junho 32,7 34,5 24,8 

Julho 35,7 29,5 28,0 

Agosto 19,7 17,6 16,8 

Setembro 28,0 33,8 29,4 

Outubro 37,0 29,6 41,7 

Novembro 37,9 39,2 42,0 

Dezembro 50,5 45,0 43,4 

Fonte: DAEE, 2016 - Elaborado pela autora. 
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APÊNDICE C - Gráficos e tabelas da análise da consistência dos dados de precipitação: 

2014 a 2016 

 

Figura C.1: Gráfico de comparação da precipitação mensal da estação PB Zaíra e média das vizinhas (Vila 

Tanque, PB Noemia, Jardim Zaíra e Jardim Paranavaí), e análise da precipitação média mensal em relação a 

cada estação vizinha de 2014 a 2016.  

 

 

 
Fontes: DAEE (2016) e CEMADEN (2018) - Elaborado pela autora. 

 

Figura C.2: Gráfico de comparação da precipitação diária (em dias com chuva) da estação PB Zaíra e média das 

vizinhas (Vila Tanque, PB Noemia, Jardim Zaíra e Jardim Paranavaí) de 2014 a 2016.  

 
Fontes: DAEE (2016) e CEMADEN (2018) - Elaborado pela autora. 
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Figura C.3: Gráfico de comparação da precipitação diária (em dias com chuva) da estação PB Zaíra e cada 

estação vizinha de 2014 a 2016.  

 

 
Fontes: DAEE (2016) e CEMADEN (2018) - Elaborado pela autora. 

 

Figura C.4: Comparação entre o número médio de dias com chuva e média diária nas estações PB Zaíra, Vila 

Tanque, PB Noemia, Jardim Zaíra e Jardim Paranavaí de 2014 a 2016. 

 
Fontes: DAEE (2016) e CEMADEN (2018) - Elaborado pela autora. 

 

Tabela C.1: Comparação entre os intervalos de precipitação diária por categoria de precipitação determinada 

através da metodologia dos limiares quantílicos para todo período (de 2014 a 2016) para as estações PB Zaíra, 

PB Noemia, Vila Tanque, Jardim Zaíra e Jardim Paranavaí.  

Estações 

Pluviométricas 

Categorias de Precipitação Diária 

Muito Seco Seco Normal Chuvoso Muito Chuvoso 

q ≤ 0,15 0,15 < q ≤ 0,35 0,35 < q ≤ 0,65 0,65 < q ≤ 0,85 q > 0,85 

PB Zaíra 1,0 1,0 3,8 3,8 11,0 11,0 23,4 23,4 

PB Noemia 1,4 1,4 4,0 4,0 12,0 12,0 25,0 25,0 

Vila Tanque 1,0 1,0 2,5 2,5 8,4 8,4 25,1 25,1 

Jardim Zaíra 0,4 0,4 1,8 1,8 9,7 9,7 19,6 19,6 

Jardim Paranavaí 0,2 0,2 1,6 1,6 8,3 8,3 18,2 18,2 

Fonte: DAEE (2016) e CEMADEN (2018) - Elaborado pela autora. 
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Tabela C. 2: Comparação entre os valores de percentil de 95% por mês nas estações PB Zaíra, PB Noemia, Vila 

Tanque, Jardim Zaíra e Jardim Paranavaí de 2014 a 2016.  

Mês/Estações 

Pluviométricas 

Valores de P95% 

PB Zaíra PB Noemia Vila Tanque Jardim Zaíra Jardim Paranavaí 

Janeiro 51,0 39,2 51,0 43,2 45,2 

Fevereiro 65,0 89,3 67,4 63,1 75,5 

Março 60,0 55,3 29,4 41,0 44,7 

Abril 31,2 4,3 7,2 29,2 33,0 

Maio 24,1 32,9 32,3 29,8 18,2 

Junho 33,6 51,2 42,3 24,7 17,5 

Julho - - - - - 

Agosto 23,3 14,1 21,2 6,0 17,6 

Setembro 46,2 53,3 39,7 38,3 34,1 

Outubro 17,5 19,5 12,0 24,2 20,8 

Novembro 21,4 29,8 35,0 24,5 25,6 

Dezembro 31,7 16,5 27,4 31,0 25,6 

Fontes: DAEE (2016) e CEMADEN (2018) - Elaborado pela autora. 
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APÊNDICE D - MÉTODOS TESTADOS PARA O PREENCHIMENTO DIÁRIO DA 

ESTAÇÃO PLUVIOMÉTRICA PB ZAÍRA DE 1999 A 2016 

 

Tabela D.1: Erro absoluto (EA) e raiz do erro quadrático médio (REQM) das estimativas para cada um dos 

métodos testado para o preenchimento diário da estação pluviométrica PB Zaíra de 1999 a 2016. 

Métodos de Preenchimento EA REQM 

Regressão Linear Múltipla 6,21 10,15 

Regressão Linear Múltipla por Mês 6,14 9,96 

Ponderação Regional 6,62 11,49 

Ponderação Regional e Regressão Linear Múltipla 6,30 10,69 

Ponderação Regional e Regressão Linear Múltipla por Mês 6,26 10,62 

Média Aritmética 6,46 10,93 

Fontes: DAEE (2016) e CEMADEN (2018) - Elaborado pela autora. 

 

Tabela D.2: Erro absoluto (EA) e raiz do erro quadrático médio (REQM) das estimativas para cada um dos 

métodos testado para o preenchimento diário da estação pluviométrica PB Zaíra de 2014 a 2016. 

Métodos de Preenchimento EA REQM  

Regressão Linear Múltipla 6,09 9,48 

Ponderação Regional 6,31 10,10 

Ponderação Regional e Regressão Linear Múltipla 6,37 9,81 

Média Aritmética 6,49 10,08 

Fontes: DAEE (2016) e CEMADEN (2018) - Elaborado pela autora.
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APÊNDICE E - Análise exploratória da série de precipitação da estação PB Zaíra de 

1999 a 2017 

 

Tabela E. 1: Análise descritiva exploratória para a série de precipitação mensal de 1999 a 2017 da estação PB 

Zaíra (Mauá - SP). 

 
Média Desvio Padrão C.V 

Janeiro 214,7 83,9 0,39 

Fevereiro 184,8 99,4 0,54 

Março 162,3 70,5 0,43 

Abril 63,6 46,9 0,74 

Maio 62,6 41,6 0,67 

Junho 47,1 40,3 0,86 

Julho 47,3 43,6 0,92 

Agosto 26,2 30,8 1,17 

Setembro 52,8 52,0 0,99 

Outubro 89,5 55,4 0,62 

Novembro 114,2 80,8 0,71 

Dezembro 168,5 106,6 0,63 

Anual 1296,5 325,8 0,25 

Fontes: DAEE (2016) e CEMADEN (2018) - Elaborado pela autora. 

 

Tabela E.2: Classificação da precipitação mensal relacionada às ordens quantílicas de 1999 a 2017, Mauá - SP 

(estação E3-157-DAEE: PB Zaíra), destacando em negrito os valores observados nos meses hidrológicos de 

outubro a março. 

Meses 

Categorias de Precipitação Mensal 

Muito Seco Seco Normal Chuvoso Muito Chuvoso 

q ≤ 0,15 0,15 < q ≤ 0,35 0,35 < q ≤ 0,65 0,65 < q ≤ 0,85 q > 0,85 

Janeiro 146,3 146,3 167,3 167,3 239,1 239,1 273,8 273,8 

Fevereiro 80,9 80,9 127,7 127,7 200,1 200,1 293,1 293,1 

Março 79,9 79,9 126,9 126,9 203,1 203,1 217,3 217,3 

Abril 18,5 18,5 49,5 49,5 71,0 71,0 102,9 102,9 

Maio 21,0 21,0 36,2 36,2 72,7 72,7 108,1 108,1 

Junho 11,3 11,3 19,9 19,9 66,1 66,1 83,8 83,8 

Julho 10,8 10,8 25,2 25,2 50,6 50,6 75,0 75,0 

Agosto 2,2 2,2 5,7 5,7 21,4 21,4 65,6 65,6 

Setembro 12,1 12,1 19,6 19,6 57,2 57,2 93,4 93,4 

Outubro 37,9 37,9 54,0 54,0 108,2 108,2 133,9 133,9 

Novembro 32,0 32,0 79,7 79,7 134,7 134,7 212,7 212,7 

Dezembro 104,5 104,5 123,6 123,6 147,9 147,9 237,2 237,2 

Fontes: DAEE (2016) e CEMADEN (2018) - Elaborado pela autora. 
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APÊNDICE F – Frequência e datas das ocorrências de deslizamentos (com dados de 

precipitação) com os respectivos valores da precipitação e dias consecutivos de chuva 

(com até dois dias de defasagem da precipitação) 

 

Tabela F.1: Quantidade de deslizamentos isolados e generalizados (mais de um caso na mesma data) 

considerando a data do registro de precipitação e das 333 ocorrências, sendo verificada a quantidade de 143 

deslizamentos isolados e 190 em dias generalizados.  

Condição do deslizamento em relação à precipitação 

Quantidade de 

Deslizamentos 

Isolados Generalizados 

Com chuva 59 37 

Sem chuva até um dia antes da ocorrência 26 8 

Sem chuva até dois dias antes da ocorrência 8 6 

Sem chuva até três dias antes da ocorrência 14 1 

Sem chuva até quatro dias antes da ocorrência 3 0 

Sem chuva até cinco dias antes da ocorrência 2 0 

Sem chuva em períodos superiores a 5 dias antes da ocorrência 31 0 

Total de janeiro de 2010 a março de 2018. 143 52 

Fontes: DAEE (2016), CEMADEN (2018), Defesa Civil de Mauá - SP e Notícias (on-line) de jornais (2018) - 

Elaborado pela autora. 

 

Tabela F.2: Datas dos deslizamentos deflagrados por eventos pluviométricos e a precipitação acumulada por 

duração dos eventos. 

Data do 

Deslizamento  
Quantidade  

Duração Evento Pluviométrico até o dia da ocorrência 

1 dia 2 dias 3 dias 4 dias 5 dias Mais que 5 dias 

Precipitação Acumulada em Dias Consecutivos (mm / dia) 

04/01/2010 1       70,2     

05/01/2010 1 4,1           

06/01/2010 1   13,8         

07/01/2010 3   13,8         

08/01/2010 11 9,4           

09/01/2010 1   42,1         

11/01/2010 1     45,2       

12/01/2010 2 23,3           

13/01/2010 1   38,8         

14/01/2010 5   38,8         

15/01/2010 2 7,8           

18/01/2010 2   42,5         

19/01/2010 2     93       

20/01/2010 4       122,5     

21/01/2010 25         192,5   

22/01/2010 2           199 

25/01/2010 2           207,6 

26/01/2010 3 16           

28/01/2010 1   48,2         

29/01/2010 2 16,7           

01/02/2010 3             

(Continua) 
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Data do 

Deslizamento  
Quantidade  

Duração Evento Pluviométrico até o dia da ocorrência 

1 dia 2 dias 3 dias 4 dias 5 dias Mais que 5 dias 

Precipitação Acumulada em Dias Consecutivos (mm / dia) 

02/02/2010 4 2,7           

03/02/2010 4 2,7           

04/02/2010 2 47           

10/02/2010 2             

11/02/2010 1 1,7           

23/02/2010 2 11,6           

24/02/2010 1 11,6           

26/02/2010 1   42,1         

27/02/2010 1   42,1         

01/03/2010 3 20,3           

04/03/2010 2             

08/03/2010 1 27,5           

09/03/2010 2             

11/03/2010 1             

27/03/2010 1   63         

29/03/2010 1       66,4     

12/04/2010 1             

27/04/2010 1 32           

07/05/2010 1 2           

15/07/2010 2   34,3         

09/11/2010 1 7           

13/12/2010 1 9,1           

14/12/2010 1   18,6         

04/01/2011 1 10,1           

07/01/2011 1             

12/01/2011 1 7,4           

13/01/2011 1   14,5         

01/02/2011 1 18           

02/03/2011 1 22,5           

16/11/2011 1     50,1       

29/11/2011 1 4,2           

19/12/2012 1 2           

10/01/2013 3   93         

12/01/2013 1             

14/01/2013 2   53,7         

16/01/2013 3       63,7     

17/01/2013 1       63,7     

18/01/2013 2             

22/01/2013 1 6,9           

03/02/2013 2 2         
 

  

(Continuação) 

(Continua) 
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Data do 

Deslizamento  
Quantidade  

Duração Evento Pluviométrico até o dia da ocorrência 

1 dia 2 dias 3 dias 4 dias 5 dias Mais que 5 dias 

Precipitação Acumulada em Dias Consecutivos (mm / dia) 

05/02/2013 1 14,5           

07/02/2013 2             

10/02/2013 1   40,6         

11/03/2013 1 29           

19/03/2013 1     42,2       

20/03/2013 2     42,2       

14/04/2013 1   15,1         

26/06/2013 3   41         

27/06/2013 1     72,4       

03/07/2013 1   11,7         

17/10/2013 1   41         

24/11/2013 1         59,8   

12/03/2014 1   26,5         

31/03/2014 1 62           

14/04/2014 1 36           

15/04/2014 1             

24/05/2014 1   13         

25/11/2014 1 3,5           

05/12/2014 1 10           

14/12/2014 1     73       

23/12/2014 1 50           

29/12/2014 2 30           

25/01/2015 1   29         

26/01/2015 2 5,5           

05/02/2015 1 5           

14/02/2015 1 5,2           

18/02/2015 1     28,6       

03/03/2015 1             

07/03/2015 1 51           

08/03/2015 3   52,3         

09/03/2015 10     93,3       

10/03/2015 2     93,3       

12/03/2015 1 27,3           

13/03/2015 4   46,8         

19/03/2015 1 2           

25/07/2015 1 3,7           

08/09/2015 3 39           

09/09/2015 1   94         

11/09/2015 1 24           

14/09/2015 1             

(Continua) 

(Continuação) 
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Data do 

Deslizamento  
Quantidade  

Duração Evento Pluviométrico até o dia da ocorrência 

1 dia 2 dias 3 dias 4 dias 5 dias Mais que 5 dias 

Precipitação Acumulada em Dias Consecutivos (mm / dia) 

05/11/2015 1 21,8           

16/02/2016 5 80           

17/02/2016 1   93         

18/02/2016 1     125       

21/02/2016 1         134   

22/02/2016 3 65           

23/02/2016 1   70         

24/02/2016 1   70         

01/03/2016 1   33,2         

02/03/2016 1     44,5       

03/03/2016 1     44,5       

11/03/2016 2   71,3         

12/03/2016 1   71,3         

13/03/2016 1             

31/05/2016 1 14,1           

03/06/2016 1 33           

06/06/2016 3       96,5     

07/06/2016 8         130,7   

23/06/2016 1 3           

03/11/2016 1 6           

21/11/2016 1             

17/01/2017 1   14,7         

18/01/2017 1     22,4       

19/01/2017 1       27,9     

20/01/2017 2         35,1   

25/01/2017 1           62,9 

08/03/2017 1           243,4 

14/03/2017 2           264,6 

15/03/2017 4           332,5 

17/03/2017 2           337 

28/03/2017 1 2,4           

06/04/2017 1 3,9           

07/04/2017 14   120         

10/04/2017 2         129,6   

11/04/2017 3         129,6   

19/04/2017 1 2,7           

24/04/2017 1   16,7         

21/05/2017 1   38         

06/06/2017 2 37           

08/10/2017 1   11         

(Continua) 

Continuação 
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Data do 

Deslizamento  
Quantidade  

Duração Evento Pluviométrico até o dia da ocorrência 

1 dia 2 dias 3 dias 4 dias 5 dias Mais que 5 dias 

Precipitação Acumulada em Dias Consecutivos (mm / dia) 

09/10/2017 1     26,1       

01/01/2018 1           69,9 

31/01/2018 1           54,1 

Fontes: DAEE (2016), CEMADEN (2018), Defesa Civil de Mauá - SP e Notícias (on-line) de jornais (2018) - 

Elaborado pela autora.  
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APÊNDICE G – Gráficos de dispersão da precipitação acumulada e das ocorrências 

de deslizamentos 

 

Figura G.1: Gráfico de dispersão da precipitação acumulada diária: a) destaque das ocorrências de deslizamentos 

no dia posterior ao evento de precipitação, mostrando as ocorrências em dia com chuva (   ) e em dias sem chuva 

(   ); b) destaque das ocorrências de deslizamentos no dia posterior ao evento de precipitação com duração de 1 

dia, mostrando as ocorrências em dia com chuva (  ) e em dias sem chuva (  ). 

 

 

Fontes: DAEE (2016), CEMADEN (2018), Defesa Civil de Mauá - SP e Notícias (on-line) de jornais (2018) - 

Elaborado pela autora.
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Figura G.2: Gráfico de dispersão da precipitação acumulada diária: a) destaque das ocorrências de deslizamentos 

no dia posterior ao acumulado de 2 dias de precipitação, mostrando as ocorrências em dia com chuva (   ) e em 

dias sem chuva (   ); b) destaque das ocorrências de deslizamentos no dia posterior ao evento de precipitação 

com duração de 2 dias, mostrando as ocorrências em dia com chuva (  ) e em dias sem chuva (  ). 

 

 

Fontes: DAEE (2016), CEMADEN (2018), Defesa Civil de Mauá - SP e Notícias (on-line) de jornais (2018) - 

Elaborado pela autora.
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Figura G.3: Gráfico de dispersão da precipitação acumulada diária: a) destaque das ocorrências de deslizamentos 

no dia posterior ao acumulado de 3 dias de precipitação, mostrando as ocorrências em dia com chuva (  ) e em 

dias sem chuva (  ); b) destaque das ocorrências de deslizamentos no dia posterior ao evento de precipitação com 

duração de 3 dias, mostrando as ocorrências em dia com chuva (  ) e em dias sem chuva (  ). No período de 

01/01/2010 a 31/03/2018. 

 

 

Fontes: DAEE (2016), CEMADEN (2018), Defesa Civil de Mauá - SP e Notícias (on-line) de jornais (2018) - 

Elaborado pela autora.
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Figura G.4: Gráfico de dispersão da precipitação acumulada diária: a) destaque das ocorrências de deslizamentos 

no dia posterior ao acumulado de 4 dias de precipitação, mostrando as ocorrências em dia com chuva (  ) e em 

dias sem chuva (  ); b) destaque das ocorrências de deslizamentos no dia posterior ao evento de precipitação com 

duração de 4 dias, mostrando as ocorrências em dia com chuva (  ) e em dias sem chuva (  ). No período de 

01/01/2010 a 31/03/2018. 

 

 

Fontes: DAEE (2016), CEMADEN (2018), Defesa Civil de Mauá - SP e Notícias (on-line) de jornais (2018) - 

Elaborado pela autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

180 

200 

01/01/2010 16/05/2011 27/09/2012 09/02/2014 24/06/2015 05/11/2016 20/03/2018 

P
re

ci
p

it
a

çã
o

 (
m

m
) 

Datas 

Precipitação Acumulada em  4 Dias 

Deslizamento com chuva Deslizamento sem chuva no dia da ocorrência 

Sem deslizamento Limiar de precipitação  

a 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

180 

200 

01/01/2010 16/05/2011 27/09/2012 09/02/2014 24/06/2015 05/11/2016 20/03/2018 

P
re

ci
p

it
a

çã
o

 (
m

m
) 

Datas 

Precipitação Acumulada Consecutiva em 4 dias   

Deslizamento com chuva Deslizamento sem chuva no dia da ocorrência 

Sem deslizamento Limiar de precipitação  

b 



209 

 

 

 

 

Figura G.5: Gráfico de dispersão da precipitação acumulada diária: a) destaque das ocorrências de deslizamentos 

no dia posterior ao acumulado de 5 dias de precipitação, mostrando as ocorrências em dia com chuva (   ) e em 

dias sem chuva (   ); b) destaque das ocorrências de deslizamentos no dia posterior ao evento de precipitação 

com duração de 5 dias, mostrando as ocorrências em dia com chuva (  ) e em dias sem chuva (  ). 

 

 

Fontes: DAEE (2016), CEMADEN (2018), Defesa Civil de Mauá - SP e Notícias (on-line) de jornais (2018) - 

Elaborado pela autora. 
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APÊNDICE H – Curvas obtidas ensaios de compactação Mini-MCV e Perda de 

massa por imersão 

 

Figura H.1: Classificação MCT-curva de deformidade, amostra 01M, Mauá - SP. 

 

Fonte: Elabora pela autora. 

 

Figura H.2: Classificação MCT-curva c’x Mini-MCV, amostra 01M, Mauá - SP. 

 

Fonte: Elabora pela autora. 
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Figura H.3: Classificação MCT-curva de compactação, amostra 01M, Mauá - SP. 

 

Fonte: Elabora pela autora. 

 

Figura H.4: Classificação MCT-curva Mini-MCV x Pi (%), amostra 01M, Mauá - SP. 

 

Fonte: Elabora pela autora. 
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Figura H.5: Classificação MCT-curva de deformidade, amostra 07G, Mauá - SP. 

 

Fonte: Elabora pela autora. 

 

Figura H.6: Classificação MCT-curva c’ x Mini-MCV, amostra 07G, Mauá - SP. 

 

Fonte: Elabora pela autora. 
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Figura H.7: Classificação MCT-curva de compactação, amostra 07G, Mauá - SP. 

 

Fonte: Elabora pela autora. 

 

Figura H.8: Classificação MCT-curva Mini-MCV x Pi (%), amostra 07G, Mauá - SP. 

 

Fonte: Elabora pela autora. 
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